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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Technik meteorolog 311108

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Meteorolog.
Obserwator meteorologiczny.
Synoptyk.

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


3111 Chemical and physical science technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Anna Jawor-Joniewicz – Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Yevgen Syryanyy – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:








Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Klaudia Gumieniak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Rafał Maszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Katarzyna Serafin – Uniwersytet Śląski, Katowice.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Weronika Palicka-Uścinowicz – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej, Gdańsk.
Urszula Pączek – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział
Geologii Morza, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Technik meteorolog prowadzi obserwacje meteorologiczne, gromadzi ich wyniki oraz konserwuje
i instaluje aparaturę pomiarową. Współpracuje z meteorologami i synoptykami przy przygotowywaniu
prognozy pogody15 wykorzystywanej w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i innych dziedzinach, a także jako
informacji o charakterze powszechnym.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Technik meteorolog prowadzi obserwacje zjawisk meteorologicznych18 na danym terenie oraz
gromadzi wyniki tych obserwacji. W tym celu obsługuje specjalistyczny sprzęt pomiarowy, dzięki
któremu zbiera dane pozwalające określić aktualny stan pogody. W najbardziej dogodnym
do pomiarów miejscu tworzone są tzw. ogródki meteorologiczne. Umieszcza się tam część
przyrządów pomiarowych, a pozostałe w budynku stacji pomiarowej. Technik meteorolog regularnie
odczytuje wskazania tych przyrządów, bez względu na warunki pogodowe, porę dnia czy nocy.
Działanie to podejmowane jest o każdej pełnej godzinie. W procesie realizacji zadań zawodowych
określa także rodzaj i wysokość chmur, które zwiastują opady lub zmianę pogody. Pomimo iż zdjęcia
satelitarne dostarczają takiej informacji, to obserwacja bezpośrednia umożliwia jej lokalną
weryfikację.
Technik meteorolog określa czas występowania oraz nasilenie (natężenie) występujących zjawisk
atmosferycznych. Wyniki pomiarów i obserwacji wstępnie opracowuje i ocenia, posługując się
w dużej mierze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Dane zaszyfrowane według
obowiązującego na całym świecie znormalizowanego klucza, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
i wytycznymi na bieżąco przekazuje do właściwego Ośrodka Baz Danych (Zbiornicy Danych). Oprócz
własnej dokumentacji obserwacyjno-pomiarowej, technik meteorolog zbiera również i przekazuje
dalej meldunki z punktów obserwacyjnych znajdujących się na całym terenie podległym stacji.
Pozostając w stałym kontakcie z państwowymi służbami hydrologiczno-meteorologicznymi, wysyła
bieżące ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych oraz o wszelkich zmianach
zaistniałych w obrębie stacji.
Ponadto technik meteorolog może obsługiwać systemy pomiarowe monitorujące skażenie powietrza
atmosferycznego, uczestniczyć w obsłudze systemów osłony hydrologiczno-meteorologicznej13,
współpracować z meteorologami i synoptykami przy opracowywaniu map synoptycznych11 i prognoz
pogody. Dodatkowo, jeżeli jest upoważniony przez przełożonych, może przesyłać komunikaty
meteorologiczne zainteresowanym instytucjom – wówczas dzięki łączności satelitarnej z całym
światem przekazuje informacje na potrzeby m.in. lotnictwa. Informacje te są aktualizowane co pół
godziny (tzw. metary12). Ważne są też informacje o zjawiskach groźnych, takich jak oblodzenie,
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turbulencje/silny wiatr czy burze. Obecnie coraz częściej w stacjach meteorologicznych17 instalowane
są automatyczne całodobowe urządzenia synoptyczne, co w znacznym stopniu ogranicza rolę
technika meteorologa.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie technik meteorolog wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 gromadzeniu wyników obserwacji meteorologicznych,
 obsługiwaniu urządzeń i aparatury służącej do obserwacji zjawisk meteorologicznych,
 obsługiwaniu systemów meteorologii satelitarnej,
 obsługiwaniu systemów informatycznych do gromadzenia i opracowywania danych
meteorologicznych,
 konserwowaniu urządzeń i aparatury pomiarowej,
 instalowaniu urządzeń i aparatury pomiarowej,
 obsługiwaniu systemów pomiarowych i monitoringu skażeń powietrza atmosferycznego,
 współpracowaniu z meteorologami i synoptykami przy opracowywaniu map synoptycznych oraz
prognoz,
 prowadzeniu pomiarów elementów meteorologicznych przy użyciu aparatury, przyrządów
pomiarowych oraz obserwowaniu zjawisk meteorologicznych,
 przygotowywaniu i opracowywaniu danych meteorologicznych na potrzeby klimatologii9,
 wykonywaniu pomiarów na potrzeby aerologii1,
 uczestniczeniu w pracach hydrologicznych w stacjach hydrologiczno-meteorologicznych,
 przygotowywaniu do analizy oraz analizowaniu danych meteorologicznych,
 prowadzeniu prac przy osłonie meteorologicznej lotnictwa,
 współpracowaniu z hydrologami i hydrometeorologami przy opracowywaniu prognoz
hydrologicznych,
 uczestniczeniu w obsłudze systemów osłony hydrologicznej,
 uczestniczeniu w instalacji i montażu informatycznych oraz satelitarnych systemów
meteorologicznych.
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
Technik meteorolog pracuje zwykle w pomieszczeniach (stacjach meteorologicznych lub
posterunkach meteorologicznych) posiadających zazwyczaj oświetlenie dzienne i/lub sztuczne oraz
instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne), gdzie za pomocą znajdujących się tam przekaźników
może odczytywać część danych. Pomieszczenia te wyposażone są w specjalistyczne przyrządy
i urządzenia pomiarowe, komputer oraz urządzenia łącznościowe.
Odczytywanie pomiarów może odbywać się częściowo z przekaźników danych znajdujących się
w pomieszczeniu. Niektóre odczyty wymagają jednak wykonywania czynności na zewnątrz, na
świeżym powietrzu, regularnie co godzinę przez całą dobę, niezależnie od pogody.
Czasami technik meteorolog jest zmuszony część swojej pracy wykonywać na wysokościach (gdy
dokonuje kontroli, konserwacji i napraw przyrządów pomiarowych umieszczonych wysoko), wymaga
to wchodzenia na drabinę/schody (zwłaszcza w górskich obserwatoriach meteorologicznych) i wiąże
się z możliwością upadku z wysokości.
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Praca technika meteorologa wykonywana jest w zmiennej pozycji ciała: na siedząco, na stojąco lub
w innej pozycji wymuszonej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Technik meteorolog w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:
 aparaturę do mierzenia temperatury powietrza i gruntu (termometry, termometry elektryczne),
 aparaturę do mierzenia ciśnienia atmosferycznego (barometry4, barografy3),
 aparaturę do mierzenia usłonecznienia (heliografy5),
 aparaturę do mierzenia poziomu opadów (deszczomierze, pluwiografy14),
 aparaturę do mierzenia poziomu wód (limnigrafy10),
 aparaturę do mierzenia widzialności (repery, tj. geodezyjne znaki wysokości w wybranych
odległościach, widzialnościomierze),
 aparaturę do mierzenia kierunku i prędkości wiatru (anemometr2),
 aparaturę do mierzenia wilgotności (higrometr7, higrograf6),
 przyrząd do mierzenia pokrywy śnieżnej (śniegowskaz),
 radary meteorologiczne16,
 komputer z typowym oprogramowaniem biurowym i dedykowanym oprogramowaniem
umożliwiającym gromadzenie danych, dokonywanie obliczeń pomiarowych i ich przekazywanie
do kolejnych odbiorców informacji meteorologicznej,
 oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty
elektronicznej,
 typowe urządzenia biurowe: drukarki, skanery, kserokopiarki, telefony itp.,
 piśmiennicze materiały biurowe, takie jak: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze,
segregatory, teczki na dokumenty itp.
Organizacja pracy
Praca w zawodzie technik meteorolog ma charakter indywidualny. Dyżur w stacji lub na posterunku
meteorologicznym pełni najczęściej jeden pracownik, chociaż w większych stacjach, a zwłaszcza
w Lotniczych Biurach Meteorologicznych, może pracować więcej osób. Stacje meteorologiczne
pracują przez całą dobę. Bez względu na warunki pogodowe, dni wolne i świąteczne, obsługa stacji
wymaga stałej obecności co najmniej jednego pracownika. Jest to praca zmianowa, a dyżur trwa 12
godzin (również w nocy i święta). W przypadku zdarzenia losowego lub choroby, może zaistnieć
konieczność zastąpienia pracownika lub przemieszczenia się do innej stacji, czy punktu
obserwacyjnego.
Praca technika meteorologa jest wykonywana ściśle według określonych instrukcji i procedur.
Pomimo że ma charakter rutynowy, wymaga pełnej uwagi związanej z obserwacją zmieniających się
warunków pogodowych oraz stałej kontroli sprzętu, gdyż są to urządzenia czułe i kosztowne.
Bezpośredni kontakt z ludźmi jest niewielki, a większość z nich wiąże się z przekazywaniem
informacji, udzielaniem rad, odpowiadaniem na pytania za pomocą urządzeń komunikacyjnych
i łącznościowych. Praca technika meteorologa jest nadzorowana. Każda nieprawidłowość jest od razu
wychwytywana i weryfikowana, ponieważ informacje stale wpływają do Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB)8.
Pracownicy stacji posiadają ubrania ochronne w związku z koniecznością wykonywania czynności
zawodowych bez względu na warunki atmosferyczne.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Technik meteorolog może być narażony na zagrożenia:
 fizyczne (np. częste infekcje bądź przeziębienia, porażenie piorunem w przypadku obserwacji
w czasie burzy, zagrożenia wynikające z pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych),
 mechaniczne (np. urazy fizyczne związane z pracą na wysokości, poślizgnięcia, ukłucia, przecięcia,
ukąszenia przez owady lub węże).
Najczęstsze choroby, występujące u pracowników w zawodzie technik meteorolog, to przede
wszystkim choroby układu oddechowego (np. zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie
oskrzeli itp.).
WAŻNE:
W związku z występującymi zagrożeniami w zawodzie technik meteorolog szczególnie ważne jest planowanie
i organizacja pracy zgodnie z:
 zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zasadami przeciwpożarowymi,
 zasadami ochrony środowiska,
 zasadami ergonomii,
 zasadami gospodarowania odpadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód technik meteorolog ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 czucie dotykowe,
 zręczność palców,
 zręczność rąk,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe,
 widzenie o zmroku,
 spostrzegawczość,
 szybki refleks,
 zmysł równowagi,
 brak lęku przed wysokością,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra pamięć,
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zdolność koncentracji uwagi,
łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
rozumowanie logiczne,
zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
uzdolnienia techniczne,
uzdolnienia organizacyjne;

w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 dokładność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 wytrwałość i cierpliwość,
 samodzielność,
 samokontrola,
 ciekawość poznawcza,
 systematyczność,
 gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Osoba pracująca w zawodzie technik meteorolog powinna cechować się dobrą ogólną sprawnością
psychofizyczną. Koordynacja wzrokowo-słuchowa, sprawność rąk i palców, dobry refleks umożliwiają
obsługę wrażliwych urządzeń pomiarowych oraz pracę na komputerze. Przydatne jest też widzenie
stereoskopowe przy ocenie widoczności i wysokości chmur. Do obsługi sprzętu umieszczonego
wysoko niezbędnym warunkiem jest brak lęku przed wysokością oraz sprawny zmysł równowagi.
Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową nie powinny wykonywać tego zawodu.
Pod względem wysiłku fizycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik meteorolog preferowane jest wykształcenie
na poziomie średnim (technikum) w zawodzie pokrewnym technik ochrony środowiska.
Pracodawcy najczęściej zatrudniają jednak osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia na
kierunkach związanych z meteorologią, klimatologią czy geografią fizyczną.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu technik meteorolog nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy
uprawnienia zawodowe. Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się dyplomem
potwierdzającym kwalifikacje:
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 RL.08 Ocena stanu środowiska i/lub,
 RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska,
uzyskanym w toku edukacji formalnej w zawodzie szkolnym technik ochrony środowiska lub
w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Ponadto preferowane jest posiadanie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających ukończenie
szkoleń lub kursów zawodowych w obszarze meteorologii, organizowanych przez IMGW-PIB
i dotyczących m.in. doskonalenia znajomości zagadnień z zakresu meteorologii, w tym także lotniczej,
interpretacji prognoz oraz umiejętności analizowania dostępnych materiałów.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być również:
 suplement Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 certyfikaty/zaświadczenia
potwierdzające
umiejętności
obsługi
specjalistycznego
oprogramowania służącego do rejestrowania i analizowania wyników pomiarów
meteorologicznych,
 dokumenty poświadczające znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości minimum B2,
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie meteorologii,
 prawo jazdy kategorii B.
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
Technik meteorolog może:
 wybrać ścieżkę rozwoju zawodowego obserwatora meteorologicznego (tożsamego z zawodem
technik meteorolog), do której preferowane jest minimum wykształcenie średnie; pracę
rozpoczyna się po przeszkoleniu w ośrodku meteorologicznym,
 awansować w ramach ścieżki rozwoju informatora lotniczo-meteorologicznego, gdzie wymagane
jest zwykle wykształcenie wyższe na kierunkach przyrodniczych; informator pracuje
w lotniskowych stacjach meteorologicznych, współpracuje z pilotami i tworzy prognozy
na potrzeby lotnictwa,
 awansować w ramach ścieżki rozwoju synoptyka, gdzie wymagane są zwykle: wykształcenie
wyższe na kierunkach przyrodniczych oraz specjalistyczne szkolenia prowadzone przez IMGWPIB,
 w miarę nabywania doświadczenia, umiejętności i wiedzy, po ukończeniu stażu zawodowego
i odbyciu wewnątrzzakładowego przygotowania zawodowego (w tym szkoleń) awansować na
wyższe stanowiska w hierarchii służb meteorologicznych: od młodszego technika meteorologa,
poprzez technika meteorologa, do starszego technika meteorologa,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia
i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych,
 jeżeli posiada zdany egzamin maturalny, dalej kształcić się na studiach wyższych lub
podyplomowych na kierunkach przyrodniczo-technicznych: meteorologia, klimatologia, geografia
fizyczna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria i gospodarka wodna itp.
W przypadku ukierunkowania kariery zawodowej na awans menedżerski, technik meteorolog może
zostać kierownikiem stacji meteorologicznej. W tym wypadku powinien rozwijać swoje kompetencje
zawodowe w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, technik motywowania, organizacji pracy itp.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie technik meteorolog nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnej
w pokrewnym zawodzie szkolnym (technik ochrony środowiska) oraz kwalifikacji cząstkowych:

RL.08 Ocena stanu środowiska,

RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
Kompetencje zdobywane lub rozwijane w toku edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego
potwierdzają różnego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach.
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 technik meteorolog może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Hydrometeorolog
Meteorolog
Synoptyk
Technik hydrolog
Technik analizy i monitoringu środowiska
S
Technik ochrony środowiska

Kod zawodu
211201
211202
211203
311107
325508
325511

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie technik meteorolog wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Instalowanie, konserwowanie, prowadzenie drobnych napraw i obsługiwanie specjalistycznego
sprzętu pomiarowego.
Z2 Obsługiwanie systemów meteorologii satelitarnej.
Z3 Dokonywanie odczytów meteorologicznych.
Z4 Przeprowadzanie obserwacji zjawisk meteorologicznych.
Z5 Dokumentowanie pomiarów meteorologicznych.
Z6 Raportowanie pomiarów z aparatury meteorologicznej.
Z7 Współpracowanie ze specjalistami z obszaru meteorologii, hydrologii i hydrometeorologii.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie meteorologicznego sprzętu pomiarowego
i systemów meteorologicznych oraz przeprowadzanie obserwacji meteorologicznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie meteorologicznego sprzętu pomiarowego i systemów
meteorologicznych oraz przeprowadzanie obserwacji meteorologicznych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
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Z1 Instalowanie, konserwowanie, prowadzenie drobnych napraw i obsługiwanie
specjalistycznego sprzętu pomiarowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Budowę i zakres funkcjonalności aparatury do
pomiarów meteorologicznych;
Normy i standardy dotyczące obsługi aparatury
meteorologicznej oraz parametry jej pracy;
Zasady przeprowadzania pomiarów
meteorologicznych oraz instrukcje obsługi
aparatury meteorologicznej;
Zasady naprawy i konserwacji aparatury
meteorologicznej;
Normy i standardy jakości aparatury
meteorologicznej oraz dokumentację kontroli
dotyczącej aparatury meteorologicznej (w tym
sposób kontroli, wykaz, harmonogram kontroli);
Zasady zapewniania osłony meteorologicznej
lotnictwa;
Zasady i przepisy BHP, przeciwpożarowe
i ergonomii;
Rodzaje i symbole oznaczeń na aparaturze
meteorologicznej;
Zasady współpracy z niezależnymi ośrodkami
meteorologicznymi.












Instalować aparaturę do pomiarów
meteorologicznych;
Weryfikować poprawność działania aparatury do
pomiarów meteorologicznych;
Wykonywać pomiary i odczyty z aparatury
meteorologicznej (w tym dokonywać pomiarów
na potrzeby aerologii i klimatologii);
Dokonywać drobnych napraw oraz konserwacji
aparatury do pomiarów meteorologicznych;
Wykonywać sprawdzenia aparatury wynikające
z harmonogramu sterowania jakością działania
sprzętu do pomiarów meteorologicznych;
Wykonywać pracę przy osłonie meteorologicznej
lotnictwa;
Stosować się do zasad i przepisów BHP,
przeciwpożarowych i ergonomii;
Wykonywać oznaczenia przewidziane w planach
kontroli i badań aparatury meteorologicznej;
Współpracować z niezależnymi ośrodkami
meteorologicznymi.

Z2 Obsługiwanie systemów meteorologii satelitarnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Wiadomości ogólne z zakresu meteorologii
i pomiarów meteorologicznych
z wykorzystaniem systemów satelitarnych;
Systemy satelitarne wykorzystywane do
prowadzenia obserwacji meteorologicznej oraz
rodzaje i oznaczenia właściwe dla systemów
meteorologii satelitarnej;
Rodzaje obrazów zarejestrowanych przez
systemy satelitarne do oceny zjawisk
atmosferycznych;
Specjalistyczne programy informatyczne
wykorzystywane w meteorologii;
Sposoby rejestracji warunków środowiskowych
prowadzonego badania meteorologicznego.








Przygotowywać system satelitarny do pomiarów
wartości w zakresie zjawisk meteorologicznych;
Odczytywać zdjęcia satelitarne
charakterystyczne dla danego zjawiska
pogodowego;
Obsługiwać satelitarne systemy pomiarowe
skażeń powietrza;
Obsługiwać specjalistyczne programy
informatyczne służące do zbierania
i monitorowania wartości wskazań
charakterystycznych dla danego zjawiska
pogodowego;
Rejestrować warunki środowiskowe
prowadzonego badania meteorologicznego
z wykorzystaniem systemów satelitarnych.

Z3 Dokonywanie odczytów meteorologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Metodologię prowadzenia pomiarów
meteorologicznych;
Oznaczenia i symbole stosowane na schematach
pomiarów meteorologicznych oraz zasady
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Pobierać i przygotowywać do analizy odczyty
z różnorodnej aparatury właściwej dla danego
zjawiska atmosferycznego oraz dokonywać ich
oceny;
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dokonywania zapisów z pomiarów
meteorologicznych;
Normy i standardy dotyczące typowych cech
właściwych dla danego zjawiska
atmosferycznego;
Zasady przekazywania danych z odczytów do
właściwego Ośrodka Baz Danych (Zbiornicy
Danych) według obowiązującego na całym
świecie znormalizowanego klucza oraz instrukcji
i wytycznych w tym zakresie.





Prowadzić rejestr i archiwum pobranych
odczytów meteorologicznych;
Oceniać zgodność odczytów ze specyfiką danego
zjawiska atmosferycznego;
Przesyłać pobrane odczyty do OBD, posługując
się teletransmisją danych (wykorzystanie
komputera).

Z4 Przeprowadzanie obserwacji zjawisk meteorologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Normy i standardy dotyczące typowych cech
właściwych dla danego zjawiska
atmosferycznego;
Rodzaje zjawisk atmosferycznych i ich cechy
fizyczne;
Zasady obserwacji bezpośredniej zjawisk
meteorologicznych;
Zmienne fizyczne (cechy) charakterystyczne dla
wystąpienia danego zjawiska atmosferycznego.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2:
wskaźników meteorologicznych






Analizować i interpretować zaobserwowane
zjawiska atmosferyczne;
Określać rodzaj i wysokość chmur, które
zwiastują opady lub zmianę pogody;
Dokonywać obserwacji bezpośredniej w celu
weryfikowania zmiennych z danymi
pochodzącymi z odczytów aparatury
pomiarowej;
Określać czas trwania oraz nasilenie (natężenie)
występujących zjawisk atmosferycznych.

Dokumentowanie

i

raportowanie

pomiarów

Kompetencja zawodowa Kz2: Dokumentowanie i raportowanie pomiarów wskaźników
meteorologicznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane
są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Dokumentowanie pomiarów meteorologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady dotyczące prowadzenia ewidencji
pomiarów i dokumentacji meteorologicznej;
Metodologię archiwizowania i przechowywania
danych oraz dokumentów metodami
tradycyjnymi i przy użyciu techniki
komputerowej;
Systemy do opracowywania map synoptycznych;
Normy i standardy branżowe do opracowywania
dokumentacji meteorologicznej;
Systemy do prowadzenia ewidencji pomiarów
i dokumentacji meteorologicznej.
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Prowadzić ewidencję i dokumentację
meteorologiczną zgodnie z obowiązującymi
normami w tym zakresie;
Prowadzić dokumentację i archiwizację
rejestracji pomiarów oraz uzyskanych wyników
z aparatury;
Obsługiwać systemy do opracowywania map
synoptycznych na podstawie
zewidencjonowanych danych z aparatury
meteorologicznej;
Stosować wymagania norm i standardów
branżowych do opracowania dokumentacji;
Obsługiwać systemy do ewidencji pomiarów
i dystrybucji danych do OBD.
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Z6 Raportowanie pomiarów z aparatury meteorologicznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metodologię raportowania pomiarów
z aparatury meteorologicznej;
Normy i standardy jakości w zakresie
raportowania odczytów z aparatury
meteorologicznej;
Formy komunikatów meteorologicznych.





Przygotowywać dane do raportowania
z wykorzystaniem systemów informatycznych;
Przekazywać, zgodnie z przyjętymi normami
jakości, meldunki z punktów obserwacyjnych
znajdujących się na całym terenie podległym
stacji meteorologicznej;
Przekazywać komunikaty meteorologiczne
zainteresowanym instytucjom.

Z7 Współpracowanie ze specjalistami z obszaru meteorologii, hydrologii i hydrometeorologii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady współpracy z pozostałymi jednostkami
i specjalistami w obszarze meteorologii,
hydrologii i hydrometeorologii;
Terminologię właściwą dla meteorologii,
hydrologii i hydrometeorologii;
Normy i standardy branżowe;
Zasady instalowania informatycznych
i satelitarnych systemów meteorologicznych.






Współpracować ze specjalistami przy osłonie
hydrologicznej, synoptykami i meteorologami
przy tworzeniu map i opracowywaniu prognoz
pogody oraz hydrologami
i hydrometeorologami;
Posługiwać się terminami chemicznymi
i branżowymi z zakresu meteorologii, hydrologii
i hydrometeorologii;
Stosować normy i wymagania przyjęte
w badaniach laboratoryjnych;
Współpracować ze specjalistami i instytucjami
przy instalowaniu informatycznych
i satelitarnych systemów meteorologicznych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie technik meteorolog 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 powierzone urządzenia
i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
Dokonywania racjonalnej oceny zarejestrowanej i/lub zaobserwowanej zmiany mogącej mieć
wpływ na zagrożenie zdrowia oraz życia innych.
Podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia wynikającego z wyników pomiarów
meteorologicznych.
Dostosowywania własnych zachowań do środowiska pracy.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia kompetencji zawodowych, aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności
zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technicznych właściwych dla
pracy w ośrodku meteorologicznym.

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

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 technik meteorolog

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 technik meteorolog 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
Technik meteorolog może znaleźć zatrudnienie m.in. w:
 stacjach meteorologicznych,
 IMGW-PIB,
 stacjach hydrologiczno-meteorologicznych,
 obserwatoriach meteorologicznych,
 lotniczych biurach meteorologicznych,
 innych placówkach zajmujących się działalnością o podobnym charakterze, np. centrach
kryzysowych lub prywatnych biurach prognoz pogody, m.in. przy dużych stacjach telewizyjnych.
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Obecnie (w 2019 r.) na rynku pracy występuje stały poziom zapotrzebowania na pracowników w tym
zawodzie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-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 (2019 r.) w Polsce nie prowadzi się formalnego kształcenia w zawodzie technik meteorolog,
ale osoba zainteresowana podjęciem pracy może:
 ukończyć technikum w zawodzie pokrewnym – technik ochrony środowiska,
 ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji RL.08 Ocena stanu środowiska
oraz RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
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Kwalifikacje RL.08 i RL.09 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Technik meteorolog może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach, np.
z zakresu meteorologii lotniczej, interpretacji prognoz oraz umiejętności analizowania dostępnych
materiałów, organizowanych przez:
 prywatne firmy edukacyjne,
 organizacje zawodowe,
 szkoły wyższe – prywatne i publiczne,
 instytucje, w których pracują technicy meteorologii.
Technik meteorolog może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając
ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie technik meteorolog zazwyczaj zawiera się
w przedziale od 3000 zł do 4500 zł brutto miesięcznie. Wpływ na wysokość wynagrodzenia mają m.in:
 miejsce pracy,
 wielkość organizacji i jej lokalizacja,
 doświadczenie zawodowe pracownika i jego kwalifikacje.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie technik meteorolog możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami są
ograniczone. Często wymuszona pozycja ciała w trakcie pracy i wymóg wykazywania się dużą
sprawnością fizyczną przez wiele godzin są czynnikami istotnie ograniczającymi możliwości podjęcia
pracy w tym zawodzie przez osoby z niepełnoprawnością.
Niezbędna jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych
warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób z nieznacznymi
dysfunkcjami:
 narządu wzroku (04-O), które można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami
kontaktowymi; osoby takie muszą właściwie rozpoznawać barwy i małe szczegóły, dobrze widzieć
po zmroku, mieć dobrą ostrość widzenia oraz widzenie obuoczne o prawidłowym lub nieznacznie
ograniczonym zakresie pola widzenia,
 narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność można skorygować za pomocą
implantu lub aparatu słuchowego w sposób zapewniający swobodną komunikację,
 kończyn górnych i dolnych (05-R), jeśli dysfunkcje te nie wykluczają sprawnego i samodzielnego
przemieszczania się po zróżnicowanym terenie, w tym wspinania oraz dokonywania obsługi
urządzeń pomiarowych.
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 (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.
















Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, 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 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra 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).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października
2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1202).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony
meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. poz. 821).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym
państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu
i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. Nr 158, poz. 1114, z późn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:



Kurowska-Łazarz R., Szulc W., Woźniak B., Piotrowska M., Drożdżyński J.: Vademecum - Pomiary
i obserwacje meteorologiczne. Wydawnictwo IMGW, Warszawa 2015.
Pilorz W., Laskowski I.: Obrazy radarowe źródłem informacji o zagrożeniach meteorologicznych.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Skywarn Polska, Warszawa 2017.
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Różdżyński R.: Metody określania zmienności charakterystyk urządzeń, układów i czujników
termometrycznych automatycznych stacji meteorologicznych dla programu monitoringu jakości
pomiarów. Wydawnictwo IMGW, Warszawa 2017.
Szuster P.: Data Fixing Algorithm in Radiosonde Monitoring Process. Journal
of Telecommunications and Information Technology, Kraków 2017.
Woś A.: ABC meteorologii. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2003.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:















Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: https://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/325511.pdf
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy: http://www.imgw.pl
Opis zawodu technik meteorolog:
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31400269281
444034650304&html_tresc_root_id=300003565&html_tresc_id=300003832&html_klucz=30000
3565&html_klucz_spis=
Opis zawodu: https://www.studia.net/zawody/7460-meteorolog
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2019/276/M2019000027601.pdf
Programy szkoleń IMGW-PIB:
http://old.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=320
https://dlapilota.pl/wiadomosci/imgw/zapisz-sie-na-szkolenie-instytutu-meteorologii-igospodarki-wodnej
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.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.
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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

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Aerologia

Nauka badająca i opisująca zjawiska zachodzące
w atmosferze do wysokości około 30 km.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/aer
ologia.html
[dostęp: 31.03.2019]

2

Anemometr

Przyrząd służący do pomiaru prędkości i kierunku
wiatru.

Woś A.: ABC meteorologii.
Uniwersytet Adama Mickiewicza,
Poznań 2003

3

Barograf

Przyrząd służący do mierzenia i rejestracji ciśnienia
atmosferycznego w funkcji czasu. Zapis jest
dokonywany na papierowym odcinku
rejestracyjnym. Barograf ma zastosowanie głównie
w służbie meteorologicznej oraz medycznej.

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

4

Barometr

Przyrząd do mierzenia ciśnienia atmosferycznego.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/baro
metr.html
[dostęp: 31.03.2019]

5

Heliograf

Przyrząd do automatycznej rejestracji czasu trwania
nasłonecznienia w danej miejscowości.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/hel
iograf.html
[dostęp: 31.03.2019]

6

Higrograf

Przyrząd służący do rejestracji zmian wilgotności
powietrza w sposób ciągły.

Woś A.: ABC meteorologii.
Uniwersytet Adama Mickiewicza,
Poznań 2003

7

Higrometr

Przyrząd służący do określania zawartości pary
wodnej w powietrzu.

Woś A.: ABC meteorologii.
Uniwersytet Adama
Mickiewicza, Poznań 2003

8

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut
Badawczy (IMGW-PIB)

Instytucja pełniąca służbę meteorologiczną
i hydrologiczną na terytorium Polski

http://www.imgw.pl/dzialalnos
c-imgw-pib
[dostęp: 31.03.2019]

9

Klimatologia

Nauka o kształtowaniu się klimatów, zajmująca się
także opisywaniem i klasyfikowaniem klimatów.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/klima
tologia.html
[dostęp: 31.03.2019]

10

Limnigraf

Przyrząd rejestrujący w sposób graficzny zmiany
stanu wody w czasie. Limnigrafy przystosowane do
rejestracji zmian stanów wody na brzegach mórz
noszą nazwę mareografów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/slownikhydrogeologiczny/limnigraf
[dostęp: 31.03.2019]

11

Mapa synoptyczna

Graficzne przedstawienie stanu pogody na
większym obszarze w danej chwili. Analiza
kolejnych map synoptycznych z krótkiego okresu
(kilka-kilkanaście godzin) pozwala (z pewnym
prawdopodobieństwem) prognozować pogodę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/ma
pa%20synoptyczna.html
[dostęp: 31.03.2019]

12

Metar

Kodowana depesza (ang. Meorological Aerodrome
Report) o stanie pogody wysyłana co godzinę (biura
cywilne) oraz pół godziny (biura wojskowe). Pogoda
w lotnictwie stanowi trzon bezpiecznego latania.
Metar dotyczy tylko warunków panujących na
danym lotnisku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://awiacja.imgw.pl/index.p
hp?product=metar-opis
[dostęp: 31.03.2019]
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13

Osłona hydrologiczno-meteorologiczna

Zespół czynności polegających na wykonywaniu
i udostępnianiu prognoz meteorologicznych oraz
mających na celu informowanie społeczeństwa
i administracji publicznej o zjawiskach
meteorologicznych oraz hydrologicznych, a także
ostrzeganie przed nimi.

https://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochrony-srodowiska/oslonahydrologicznometeorologiczna
[dostęp: 31.03.2019]

14

Pluwiograf

Deszczomierz rejestrujący ilość, czas trwania
i natężenie opadów atmosferycznych.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/pluw
iograf.html
[dostęp: 31.03.2019]

15

Pogoda

Stan atmosfery w danym miejscu i czasie, określony
zespołem elementów i zjawisk meteorologicznych,
do których należą: temperatura i wilgotność
powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość,
kierunek i porywistość wiatru, zachmurzenie oraz
wielkość i rodzaj opadu.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/pogo
da.html
[dostęp: 31.03.2019]

16

Radar meteorologiczny

Urządzenie służące do wykrywania kropelek wody
lub kryształków lodu (wystarczająco dużych
i ciężkich, aby spaść na ziemię) znajdujących się
w atmosferze.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://meteoserwis24.pl/rada
ry-opadow/
[dostęp: 31.03.2019]

17

Stacja meteorologiczna

Meteorologiczna jednostka organizacyjna służąca
do badania zachodzących w atmosferze procesów
związanych z pogodą i jej przewidywaniem.
Jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek
meteorologiczny), na terenie którego są
zainstalowane przyrządy meteorologiczne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.ekologia.pl/wiedz
a/slowniki/leksykon-ekologii-iochrony-srodowiska/stacjameteorologiczna
[dostęp: 31.03.2019]

18

Zjawisko
meteorologiczne

Wszelkie procesy i zjawiska fizyczne, które
zachodzą w atmosferze i są możliwe do
zaobserwowania gołym okiem w powietrzu, np.
deszcz, śnieg, grad, mgła, szron, szadź, burze,
trąby powietrzne, tęcza itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl
/publications/download/11570
[dostęp: 31.03.2019]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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