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1. Dane identyfikacyjne zawodu 
1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu  

w klasyfikacjach 

Według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 
2010): 

351301 Operator sieci komputerowych 

Grupa wielka 3 – Technicy i inny średni personel (w Międzynarodo-
wej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 – poziom 4). 

Grupa elementarna 3513 – Operatorzy sieci i systemó w komputero-
wych (w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 
odpowiada grupie 3513 Computer network and systems technicians). 

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 
Sekcja J. Informacja i komunikacja, Dział 61. Telek omunikacja, 
Grupa 61.1. Działalno ść w zakresie komunikacji przewodowej. 

1.2. Notka metodologiczna i autorzy 

Opis standardu kompetencji zawodowych wykonano na podstawie: 
analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) 
oraz głównie wyników badań analitycznych na 15 stanowiskach pracy 
w 11 przedsiębiorstwach (duże – 2, małe – 3, mikro – 3, w tym produk-
cyjne – 1, handlowe – 2, usługowe – 8), przeprowadzonych w styczniu, 
lutym i marcu 2013 r.  

Zespół Ekspercki: 
• Piotr Szefliński – Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe w Ło-

dzi, 
• Radosław Podedworny – Progman S.A., Politechnika Gdańska 

w Gdańsku, 
• Marcin Olczak – Tommorow Sp. z o.o. w Warszawie, 
• Anna Koludo – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształ-

cenia Praktycznego w Łodzi. 
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Ewaluatorzy: 
• Tomasz Viscardi – IPA Systemy Komputerowe w Skierniewicach, 
• Przemysław Fuks – EFICOM S.A. European and Financial Consul-

ting w Warszawie. 

Recenzenci: 
• Jan Polak – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 
• Andrzej Chruściany – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi. 

Komisja Branżowa (zatwierdzająca): 
• Jacek Stańdo (przewodniczący) – Polskie Towarzystwo Informa-

tyczne w Warszawie, 
• Piotr Majak – Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność w Łodzi, 
• Artur Nowak – Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły w Kato-

wicach,  
• Robert Ostrowski – Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Pol-

skich w Łodzi, 
• Piotr Zarychta – przedstawiciel pracodawców, Przedsiębiorstwo 

Pomiarów i Automatyki w Puławach, 

Data zatwierdzenia:  
• 08.10.2013 r. 
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2. Opis zawodu 
2.1. Synteza zawodu 

Operator sieci komputerowych wykonuje bieżące czynności zapew-
niające poprawne działanie sieci komputerowej. 

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary 
wyst ępowania zawodu 

Operator sieci komputerowych wykonuje czynności, które zapewnia-
ją poprawne działanie sieci komputerowej. Należą do nich: regularne 
monitorowanie pracy sieci i urządzeń sieciowych, reagowanie na zgło-
szenia awarii od użytkowników pracujących przy stacjach roboczych 
oraz od operatorów i administratorów serwerów usługowych (np. pocz-
ty, WWW) i innych urządzeń sieciowych (np. drukarki, rzutniki, punkty 
dostępu do sieci bezprzewodowej). Do zadań operatora należy również 
wykonywanie prostych prac naprawczych i konfiguracyjnych w infra-
strukturze fizycznej sieci oraz w urządzeniach sieciowych. W zależno-
ści od stopnia rozbudowania sieci komputerowej oraz wielkości organi-
zacji zakres wykonywanych zadań może się znacznie różnić. Operator 
sieci komputerowych rozpoznaje podstawowe urządzenia i osprzęt 
sieciowy oraz diagnozuje awarie, posługując się specjalistycznymi 
urządzeniami i oprogramowaniem oraz konfiguruje podstawowe funkcje 
w urządzeniach sieciowych. Pracuje pod nadzorem specjalisty do 
spraw sieci komputerowych (administratora sieci). 
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny  
i narz ędzia pracy, zagro żenia, organizacja pracy) 

Operator sieci komputerowych pracuje wewnątrz budynku, prze-
ważnie w pomieszczeniach biurowych. Posługuje się specjalistycznymi 
narzędziami instalacyjnymi, testerami i miernikami oraz oprogramowa-
niem służącym do monitorowania pracy sieci. Narzędziem pracy opera-
tora jest również oprogramowanie konfiguracyjne urządzeń sieciowych. 
Zawód operatora sieci komputerowych można wykonywać nie tylko 
w branży informatycznej, ale wszędzie tam, gdzie używane są sieci 
komputerowe. Podczas prac montażowych może wystąpić zagrożenie 
porażenia prądem. Operator sieci komputerowych może pracować na 
stanowisku samodzielnym, indywidualnie, odpowiadając za realizację 
zleceń administratora sieci, obsługę zgłaszanych awarii, prostych re-
konfiguracji sieci oraz urządzeń sieciowych lub w grupie operatorów, 
wykonując polecenia przełożonego. Operator sieci komputerowej pra-
cuje w systemie jednozmianowym, może również wystąpić konieczność 
pracy zmianowej lub w dni ustawowo wolne od pracy.  

2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne,  
w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu  

Operator sieci komputerowych powinien posiadać predyspozycje do 
wykonywania czynności manipulacyjno-motorycznych. Powinien rów-
nież posiadać umiejętność współpracy z użytkownikami sieci, charakte-
ryzować się asertywnością, spostrzegawczością, zdolnością koncen-
tracji i podzielności uwagi, odpowiedzialnością, powinien radzić sobie 
ze stresem. Operator sieci komputerowych powinien mieć koordynacją 
sensomotoryczną i poprawne widzenie kolorów. Najczęstsze obciąże-
nia psychiczne towarzyszące zawodowi operatora związane są z od-
powiedzialnością za sprawne usuwanie awarii pod presją oczekujących 
szybkiego rezultatu użytkowników i przełożonych. Część czynności 
wykonywanych w ramach zadań zawodowych odbywa się w pozycji 
stojącej, czasami na niewielkich wysokościach. Przeciwwskazaniem do 
wykonywania zawodu jest daltonizm ze względu na konieczność podłą-
czania przewodów oznaczonych różnymi kolorami zgodnie z zasadami 
połączeń sieciowych. 
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2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezb ędne do podj ęcia 
pracy w zawodzie  

Operator sieci komputerowych powinien posiadać wykształcenie 
średnie techniczne – kierunek informatyka lub średnie ogólnokształcą-
ce o profilu informatycznym. Nie są wymagane szczególne uprawnienia 
do wykonywania zawodu. Pożądane jest posiadanie certyfikatów po-
twierdzających kompetencje w zakresie obsługi sieci komputerowych 
i wykonywania zadań pokrewnych. Do wykonywania zawodu konieczna 
jest znajomość specjalistycznego słownictwa branżowego oraz znajo-
mość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie 
dokumentacji technicznej. 

2.6. Możliwo ści rozwoju zawodowego, potwierdzania/ 
/walidacji kompetencji 

Operator sieci komputerowych ma możliwość rozwoju zawodowego 
poprzez samodoskonalenie oraz ukończenie kursów specjalistycznych 
potwierdzonych certyfikatami. Operator powinien doskonalić systema-
tycznie swoje umiejętności w zakresie wykorzystania specjalistycznych 
urządzeń, osprzętu i infrastruktury sieciowej. Posiadanie certyfikatów 
potwierdzających specjalistyczne kompetencje zawodowe może być 
wymagane w organizacjach użytkujących konkretne urządzenia i osprzęt 
sieciowy. Ze względu na dynamikę zmian zachodzących w technologiach 
sieciowych wymagane jest systematyczne doskonalenie zawodowe. 
Doświadczenie zawodowe może być decydujące przy określeniu pozio-
mu samodzielności i zakresu obowiązków operatora. Dalsze kształcenie 
może wiązać się z ukończeniem studiów na kierunkach informatycznych. 
Posiadając kompetencje w zawodzie operatora sieci komputerowej, 
można pracować w następujących zawodach: 351101 Operator bez-
przewodowych sieci komputerowych; 351102 Operator komputerowych 
urządzeń peryferyjnych; 351201 Konserwator systemów komputerowych 
i sieci.  
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2.7. Zadania zawodowe 

Z1. Nadzorowanie funkcjonowania sieci (niezbędne kompetencje: 
Kz1, Kz2, KzS). 

Z2. Diagnozowanie awarii sieci (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, 
KzS).  

Z3. Rekonfigurowanie sieci na podstawie dokumentacji (niezbędne 
kompetencje: Kz1, Kz2, KzS).  

Z4. Wymienianie urządzeń sieciowych (niezbędne kompetencje: Kz1, 
Kz2, KzS). 

Z5. Konfigurowanie urządzeń sieciowych na podstawie dokumentacji 
(niezbędne kompetencje: Kz1, KzS). 

Z6. Wykonywanie drobnych napraw sieci (niezbędne kompetencje: 
Kz2, KzS). 

Z7. Podłączanie urządzeń końcowych do sieci (np. stacje robocze, 
drukarki) (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS). 

Z8. Okresowe testowanie stanu sieci i urządzeń sieciowych (nie-
zbędne kompetencje: Kz1, KzS). 

Z9. Raportowanie administratorowi sieci wszelkich nieprawidłowości 
pracy sieci i urządzeń sieciowych (niezbędne kompetencje: Kz1, 
KzS). 

Z10. Realizowanie wsparcia technicznego dla użytkowników sieci 
(niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS). 

Z11. Organizowanie stanowiska pracy pracownika zgodnie z zasada-
mi i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środo-
wiska (niezbędne kompetencje: Kz1, Kz2, KzS).  

2.8. Wykaz kompetencji zawodowych 

Kz1 – Operowanie siecią komputerową i jej aktywnymi urządzeniami (po-
trzebne do wykonywania zadań: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z8, Z9, 
Z10, Z11). 

Kz2 – Eksploatowanie pasywnego sprzętu sieci komputerowej (potrzebne 
do wykonywania zadań: Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z10, Z11). 

KzS – Kompetencje społeczne (potrzebne do wykonywania zadań: 
Z1÷Z11). 
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2.9. Relacje mi ędzy kompetencjami zawodowymi  
a poziomem kwalifikacji w ERK/PRK 

Kompetencje zawodowe potrzebne do wykonywania zadań w za-
wodzie sugeruje się wykorzystać do opisu kwalifikacji na poziomie 4  
właściwym dla wykształcenia średniego w Europejskiej i Polskiej Ramie 
Kwalifikacji. Poziom ten jest uzasadniony miejscem usytuowania zawo-
du w Klasyfikacji zawodów i specjalności (grupa wielka 3 i jej odpo-
wiednik w ISCED 2011).  

Osoba wykonująca zawód operatora sieci komputerowych: 
1) w zakresie wiedzy: zna poszerzony zbiór podstawowych faktów, 

umiarkowanie złożonych pojęć i teorii oraz zależności w zawodzie 
operatora sieci komputerowej przy operowaniu siecią komputerową 
oraz eksploatacją pasywnego sprzętu sieci komputerowej, a ponad-
to w szerszym zakresie fakty, umiarkowanie złożone pojęcia, teorie 
i zależności między nimi w dziedzinie sieci komputerowych, zna 
podstawowe uwarunkowania działalności w branży informatycznej; 

2) w zakresie umiejętności: posiada umiejętności wykonywania niezbyt 
złożonych zadań w zawodzie operatora sieci komputerowej w części 
bez instrukcji, często w zmiennych warunkach; rozwiązywania nie-
zbyt prostych, w pewnej części nietypowych problemów, często 
w zmiennych warunkach dotyczących operowania siecią kompute-
rową; samodzielnego uczenia się w zorganizowanej formie; odbie-
rania złożonych wypowiedzi; tworzenia niezbyt złożonych wypowie-
dzi dotyczących szerokiego zakresu zagadnień informatycznych; 
odbierania i formułowania prostych wypowiedzi w języku obcym. 
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3. Opis kompetencji zawodowych  

Opis kompetencji dotyczy tylko kompetencji zawodowych zdefinio-
wanych w badaniach na stanowiskach pracy.  

Wykonanie zada ń zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z8, Z9, Z10, Z1 1 
wymaga posiadania kompetencji zawodowej Kz1. 

3.1. Operowanie sieci ą komputerow ą i jej aktywnymi 
urządzeniami Kz1 

Wiedza  – zna poszerzony zbiór 
podstawowych faktów, umiarko-
wanie złożonych pojęć i teorii oraz 
zależności między wybranymi 
zjawiskami przyrodniczymi, spo-
łecznymi i w sferze wytworów 
ludzkiej myśli, a ponadto w dzie-
dzinie operowania siecią kompu-
terową i jej aktywnymi urządze-
niami, w szczególności zna: 
− zasady i przepisy BHP, ochro-

ny ppoż., ergonomii, ochrony 
środowiska w zakresie opero-
wania siecią komputerową i jej 
aktywnymi urządzeniami;  

− podstawowe technologie ko-
munikacyjne stosowane w sie-
ciach; 

− model protokołu komunikacyj-
nego ISO/OSI; 

− model TCP/IP; 
− metody adresacji sprzętu sie-

ciowego; 
− adresacje w sieciach IPv4 i IPv6; 
− routing w sieciach IPv4 i IPv6; 
− podstawowe usługi i protokoły 

sieciowe (np. DNS, FTP, http, 
DHCP, DHCPv6); 

− rodzaje sprzętu i urządzeń 
sieciowych (np.: hub, switch, 
router, Access Point, modem); 

Umiejętno ści  – potrafi wykonać 
niezbyt złożone zadania, w części 
bez instrukcji, często w zmiennych 
warunkach; rozwiązać niezbyt 
proste, w pewnej części nietypo-
we problemy, często w zmiennych 
warunkach, w zakresie operowa-
nia siecią komputerową i jej ak-
tywnymi urządzeniami; w szcze-
gólności potrafi: 
− przestrzegać zasad i przepi-

sów BHP, ochrony ppoż., er-
gonomii i ochrony środowiska 
w zakresie operowania siecią 
komputerową i jej aktywnymi 
urządzeniami; 

− rozpoznawać urządzenia i sprzęt 
sieciowy (np.: hub, switch, router, 
Access Point, modem); 

− instalować i konfigurować urzą-
dzenia i aktywny sprzęt sieciowy 
z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa; 

− diagnozować prawidłowość 
działania sieci, m.in. na pod-
stawie dzienników zdarzeń; 

− identyfikować adresy w sie-
ciach IPv4 i IPv6; 

− diagnozować zastosowany mo-
del routingu w sieciach IPv4 
i IPv6; 
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− podstawowe zasady bezpie-
czeństwa informacji; 

− zasady bezpiecznego funkcjo-
nowania sieci; 

− język angielski na poziomie 
umożliwiającym rozumienie do-
kumentacji technicznej. 

− identyfikować podstawowe usłu-
gi i protokoły sieciowe (np.: 
DNS, FTP, http, DHCP, DHC-
Pv6); 

− stosować specjalistyczne opro-
gramowanie do wykonania po-
miarów i testów sieci; 

− konfigurować sieć na urządze-
niach końcowych (np.: stacje 
robocze, drukarki); 

− czytać dokumentację projekto-
wą i techniczną (również w ję-
zyku angielskim). 

Podobnie Kz2 dot. BHP i zapisów w wiedzy i umiej ętno ściach. 

Wykonanie zada ń zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z10, Z11 wy-
maga posiadania kompetencji zawodowej Kz2. 

3.2. Eksploatowanie pasywnego sprz ętu sieci  
komputerowej Kz2 

Wiedza  – zna poszerzony zbiór 
podstawowych faktów, umiarkowa-
nie złożonych pojęć i teorii oraz 
zależności między wybranymi zja-
wiskami przyrodniczymi, społecz-
nymi i w sferze wytworów ludzkiej 
myśli, a ponadto w zakresie eksplo-
atowania pasywnego sprzętu sieci 
komputerowej, w szczególności 
zna: 
− zasady i przepisy BHP, ochro-

ny ppoż., ergonomii, ochrony 
środowiska w zakresie eksplo-
atacji pasywnego sprzętu sieci 
komputerowej; 

− rodzaje i zasady działania pod-
stawowych mediów transmisji 
danych (np. miedziany, optyczny 
i bezprzewodowy); 

− podstawowe topologie sieci 
komputerowych; 

Umiejętno ści  – potrafi wykonać 
niezbyt złożone zadania w części 
bez instrukcji, często w zmiennych 
warunkach, rozwiązać niezbyt 
proste, w pewnej części nietypo-
we problemy, często w zmiennych 
warunkach, w zakresie eksplo-
atowania pasywnego sprzętu sieci 
komputerowej, w szczególności 
potrafi: 
− przestrzegać zasad i przepisów 

BHP, ochrony ppoż., ergonomii 
i ochrony środowiska podczas 
eksploatowania pasywnego 
sprzętu sieci komputerowej; 

− eksploatować sieć fizyczną; 
− wykonywać drobne naprawy 

sieci fizycznej; 
− montować okablowanie sie-

ciowe według projektu; 
− testować okablowanie sieciowe; 
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− standardy okablowania siecio-
wego; 

− model protokołu komunikacyj-
nego ISO/OSI; 

− rodzaje interfejsów i złączy 
sprzętu sieciowego; 

− rodzaje urządzeń sieciowych; 
− zasady bezpiecznego funkcjo-

nowania sieci; 
− język angielski na poziomie 

umożliwiającym rozumienie 
dokumentacji technicznej. 

− diagnozować sieć komputero-
wą, posługując się urządze-
niami diagnostycznymi; 

− wykonywać fizyczne połącze-
nie urządzeń końcowych z sie-
cią (np.: stacje robocze, dru-
karki) z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa; 

− rozpoznawać topologię sieci 
komputerowych; 

− identyfikować rodzaje urzą-
dzeń sieciowych; 

− rozpoznawać rodzaje interfej-
sów i złączy sprzętu sieciowe-
go; 

− czytać dokumentację projekto-
wą i techniczną (również w ję-
zyku angielskim). 

Wykonanie wszystkich zidentyfikowanych w standardzi e zadań 
zawodowych wymaga posiadania kompetencji społecznyc h KzS. 

3.3. Kompetencje społeczne KzS: 

− pracuje samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych 
warunkach z administratorem i innymi użytkownikami sieci kompute-
rowych, 

− ponosi odpowiedzialność za diagnozowanie, rekonfigurowanie sieci 
komputerowej, wykonywanie drobnych napraw i realizowanie 
wsparcia technicznego dla użytkowników sieci, 

− ocenia wpływ swoich działań związanych z obsługą sieci kompute-
rowej realizowanych w ramach współpracy zespołowej, ponosi od-
powiedzialność za ich skutki,  

− potrafi dostosować zachowanie do zmian w środowisku pracy ope-
ratora sieci komputerowych.  
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4. Profil kompetencji kluczowych  
Ocenę ważności kompetencji kluczowych dla zawodu operatora sie-

ci komputerowych przedstawia rys. 1. 
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu 

stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Doro-
słych − projekt PIAAC (OECD). 

 

1 2 3 4 5

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

Zbędne Mało ważne WażneIstotne Bardzo ważne

 
Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu 351301 Operator sieci  

komputerowych 
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5. Słownik 
Zawód  − zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecz-

nego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami 
przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji 
i kompetencji (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) 
zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu 
stanowi źródło dochodów. 

Specjalno ść − jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część 
czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną 
funkcją lub przedmiotem pracy) wymagających pogłębionej lub do-
datkowej wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku dodatkowego 
szkolenia lub praktyki. 

Zadanie  
zawodowe 

− logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie okre-
ślonym początku i końcu, wyodrębniony ze względu na rodzaj lub 
sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym 
celem, kończący się produktem, usługą lub decyzją.  

Kompetencje 
zawodowe 

− wszystko to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać, odpowied-
nio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane są trzema zbiorami: wie-
dzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

Wiedza − zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk przyswojonych w procesie 
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalno-
ści zawodowej. 

Umiejętności − zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właści-
wych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. 

Kompetencje 
społeczne 

− zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu 
zawodowym i społecznym oraz kształtowania własnego rozwoju, 
z uwzględnieniem kontekstu etycznego.  

Kompetencje 
kluczowe 

− wiedza, umiejętności i postawy odpowiednie do sytuacji, niezbędne 
do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, 
integracji społecznej i zatrudnienia. 

Standard 
kompetencji 
zawodowych 

− norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania 
zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana 
przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, praco-
dawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych. 

Kwalifikacja  
 

− zestaw efektów uczenia się (zasób wiedzy, umiejętności oraz kompe-
tencji społecznych), których osiągnięcie zostało formalnie potwier-
dzone przez uprawnioną instytucję.  

Europejska 
Rama  
Kwalifikacji  

− przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji, 
umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych 
krajach. W Europejskiej Ramie Kwalifikacji wyróżniono 8 poziomów 
kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się; stanowią 
one układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji. 

Polska Rama 
Kwalifikacji 

− opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do zintegrowane-
go rejestru kwalifikacji w Polsce. 

Krajowy 
System 
Kwalifikacji 

− ogół rozwiązań służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji 
(potwierdzaniu efektów uczenia się) oraz zapewnianiu ich jakości. 

 


