Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

INFORMACJA O ZAWODZIE
Specjalista do spraw tworzenia
biznes planów
(241206)

Doradcy finansowi i inwestycyjni

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ZAWODZIE

Specjalista do spraw tworzenia
biznes planów
(241206)

Doradcy finansowi i inwestycyjni

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw tworzenia biznes planów 241206
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Publikacja opracowana w ramach projektu Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji
o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –
INFODORADCA+
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Partnerzy projektu INFODORADCA+:
• DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o., Gdynia
• Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
• Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
• Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
• PBS Sp. z o.o., Sopot

INFORMACJA O ZAWODZIE
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów (241206)

© Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018

Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części dozwolone wyłącznie za podaniem źródła.

ISBN 978-83-7789-495-8 [95]

Publikacja bezpłatna

Zdjęcie na okładce (źródło): https://www.pexels.com/photo/photo-of-person-holding-black-pen990818 [dostęp: 31.10.2018].

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl
http://www.itee.radom.pl

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw tworzenia biznes planów 241206

SPIS TREŚCI
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU ........................................................................................... 3
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności) ...................................................3
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu.........................................................................................................3
1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD .....................................................................3
1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący .................................................................3
2. OPIS ZAWODU ......................................................................................................................... 4
2.1. Synteza zawodu ...........................................................................................................................4
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania ........................................................................................4
2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia,
organizacja pracy) ........................................................................................................................5
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne.....................................................................................6
2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie .....................................................................................................7
2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji .................................7
2.7. Zawody pokrewne .......................................................................................................................8
3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE ............................................................... 8
3.1. Zadania zawodowe ......................................................................................................................8
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i zbieranie informacji do stworzenia biznes
planu ............................................................................................................................................8
3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie biznes planu zgodnie z potrzebami klienta
i instytucji finansujących........................................................................................................... 10
3.4. Kompetencje społeczne............................................................................................................ 12
3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.............................................................................. 12
3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji ........................................................................................... 13
4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO ..................................................................................................................... 13
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie .................................................................................... 13
4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu ..................................................................................................................................... 14
4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów ............................................. 14
4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie .............................................. 15
5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI
I ZAWODÓW (ESCO) .............................................................................................................. 16
6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE .............................................................. 16
7. SŁOWNIK POJĘĆ .................................................................................................................... 17
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze) ................................ 17
7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) ...................................................... 19

2

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw tworzenia biznes planów 241206

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów 241206

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Konsultant ds. biznesplanów.
Specjalista ds. biznesplanów.

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


2412 Financial and investment advisers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja 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 listopadzie 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Robert Będziński – Robert Będziński – Doradztwo Gospodarcze, Gdynia.
Adam Gajda – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Anna Hasiuk – Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Izabela Pyszkowska – Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Elbląg.
Piotr Wróbel – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Monika Mazur-Mitrowska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Warszawa.
Monika Szymańska – Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
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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
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów analizuje i ocenia przedsięwzięcia biznesowe,
pod kątem ich opłacalności finansowej oraz zasadności realizacji.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów jest zawodem o charakterze usługowym. Praca
specjalisty polega na dostarczeniu klientowi pisemnego opracowania, w postaci planu biznesowego12
(biznes planu), posiadającego strukturę i zawartość zgodną z wymaganiami zamawiającego. Osoba
wykonująca ten zawód jest odpowiedzialna za:
 zgromadzenie niezbędnych informacji, które pozwolą na podjęcie decyzji inwestycyjnej lub
innych decyzji biznesowych,
 prezentację treści planowanego projektu,
 opracowanie i przedstawienie gotowego materiału, który opisuje sposób prowadzenia
działalności biznesowej i/lub przeprowadzenia danego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz
oczekiwane efekty finansowe, wynikające z opisanych działań.
Odbiorcami biznes planu są zarówno klienci reprezentujący przedsiębiorstwa lub instytucje, jak
również instytucje finansujące7 te jednostki lub dane przedsięwzięcie inwestycyjne, w szczególności
banki.
Zakres zadań specjalisty do spraw tworzenia biznes planów często wykracza poza opracowanie tego
jednego rodzaju dokumentu (rzadko zdarza się tak wąska specjalizacja). W praktyce wielu ekspertów
zajmujących się opracowywaniem biznes planów również przygotowuje studia wykonalności
projektów inwestycyjnych i wnioski o dofinansowanie ze środków pomocowych, a także strategie
rozwoju firm i instytucji.
Sposoby wykonywania pracy
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów wykonuje swoją pracę w bezpośredniej relacji
z klientami reprezentującymi biznes i instytucje, polegającą m.in. na:
 zebraniu informacji na temat aktualnej sytuacji klienta, najczęściej w następujących obszarach:
rynek, produkt, marketing, sprzedaż, organizacja oraz finanse,
 opracowywaniu zebranych informacji związanych z działalnością danego podmiotu i/lub
przedsięwzięciem inwestycyjnym,
 analizowaniu i interpretowaniu zebranych danych ilościowych i jakościowych w celu opracowania
planu biznesowego danej inwestycji, innego przedsięwzięcia (np. konsolidacji, podziału) lub
prowadzenia działalności operacyjnej,
 określeniu czynników ryzyka5 mających wpływ na realizację danego przedsięwzięcia lub
prowadzenie działalności gospodarczej,
 przygotowaniu projekcji finansowej14 dla przedsięwzięcia lub prowadzonej działalności, w której
zostaną przedstawione: zapotrzebowanie na środki finansowe oraz odpowiednie wskaźniki – np.
mierniki rentowności lub opłacalności inwestycji, w tym okres zwrotu inwestycji11,
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rekomendowaniu realizacji badanego przedsięwzięcia bądź jego zaniechania (ewentualnie:
zaniechania prowadzonej działalności),
przygotowaniu dla instytucji finansujących niezbędnych dokumentów, związanych
z przygotowywanym biznes planem.

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
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów pracuje w pomieszczeniach biurowych. Na warunki
pracy wpływa m.in. wielkość pomieszczeń i ich stan techniczny. Praca wykonywana jest w pozycji
siedzącej. Wymagane w tej pracy warunki oświetlenia oraz wentylacji są typowe dla wykonywania
innych prac biurowych.
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów może odbywać podróże służbowe w przypadku
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej czy spotkań (w grę wchodzi np. zakład klienta, teren
inwestycyjny, urzędy).
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów to zawód, który może być wykonywany w formie
telepracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer przenośny lub stacjonarny z dostępem do internetu,
 oprogramowanie służące do zbierania, analizy danych, prezentacji wyników,
 telefon komórkowy,
 drukarkę,
 projektor na potrzeby prowadzenia prezentacji,
 samochód osobowy umożliwiający odbywanie podróży służbowych.
Organizacja pracy
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów może wykonywać swoje zadania w tzw.
nienormowanym czasie pracy, jak również w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy.
W zależności od miejsca pracy, osoba w tym zawodzie może pracować indywidualnie lub zespołowo.
Współpracuje wewnątrz organizacji m.in. ze specjalistą ds. analizy rynku, specjalistą ds. pozyskiwania
funduszy, a także zewnętrznie z przedstawicielami klienta, m.in. osobą odpowiedzialną za realizację
danego przedsięwzięcia oraz za obszar finansowo-księgowy.
Natężenie pracy specjalisty do spraw tworzenia biznes planów wynika głównie z liczby zleconych
opracowań (biznes planów). Zależy również od podziału zadań, dostępu do danych na temat danego
przedsięwzięcia, własnej efektywności.
Praca specjalisty do spraw tworzenia biznes planów może być wykonywana:
 w oparciu o umowę o pracę,
 na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 w ramach własnej działalności gospodarczej – osoba w tym zawodzie współpracuje z firmą
doradczą, instytucją finansową, która zleca opracowanie biznes planów dla swoich klientów
(forma samozatrudnienia); świadczyć może również usługi dla pozyskanych przez siebie klientów.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów wykonując swoją pracę narażony jest na:
 obciążenie wzroku z uwagi na długotrwałą pracę przy komputerze oraz sztucznym oświetleniu,
 obciążenie układu kostno-szkieletowego wynikające z utrzymywania przez długi czas tej samej
postawy ciała z uwagi na pracę przy komputerze,
 stres psychiczny, który może wynikać z odpowiedzialności za ocenę danego przedsięwzięcia.
Do czynników uciążliwych w pracy należą np.:
 niedostateczne oświetlenie,
 nieergonomiczne miejsce pracy (np. zbyt mała powierzchnia pokoju, zbyt małe, za niskie biurko,
niedopasowane krzesło).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw tworzenia biznes planów ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu mowy,
 sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność logicznego myślenia,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 otwartość na nowe zagadnienia, doświadczenia,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 uzdolnienia rachunkowe,
 zdolność formułowania konstruktywnych wniosków,
 dobra organizacja pracy własnej,
 zdolność współdziałania;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 rzetelność,
 odpowiedzialność,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 uczciwość,
 kreatywność,
 wychodzenie z własną inicjatywą,
 odporność na stres,
 komunikatywność,
 wysoka samodyscyplina.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca specjalisty do spraw tworzenia biznes planów wymaga wysokiej sprawności intelektualnej,
dobrego wzroku, słuchu, mowy. Do istotnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu należą zatem
wady wzroku nieskorygowane szkłami, znaczny niedosłuch, niesprawność intelektualna, choroby
o podłożu psychicznym uniemożliwiające pracę z ludźmi.
Praca pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również
obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem
decyzji.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista do spraw tworzenia biznes planów zalecane jest
wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia, uzyskane na kierunkach: ekonomia, finanse, marketing
i zarządzanie.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W przypadku posiadania wykształcenia wyższego specjalista do spraw tworzenia biznes planów
powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów ze wskazaniem uzyskanego tytułu
zawodowego.
Preferowane przez pracodawców jest posiadanie przez specjalistę do spraw tworzenia biznes planów
certyfikatu znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie umożliwiającym czytanie ze
zrozumieniem i swobodną komunikację oraz potwierdzenia umiejętności obsługi narzędzi takich, jak:
arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, programy do tworzenia prezentacji.
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
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów może rozwijać swoje kwalifikacje i umiejętności
poprzez dalsze kształcenie w formie:
 studiów podyplomowych,
 samodzielnego pozyskiwania wiedzy merytorycznej, branżowej,
 kursów i szkoleń.
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów może rozwijać swoje kompetencje poprzez udział
w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych.
W zależności od miejsca pracy, ścieżka awansu może wyglądać np. następująco:
 młodszy specjalista do spraw tworzenia biznes planów,
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starszy specjalista do spraw tworzenia biznes planów,
kierownik zespołu/działu.

Możliwości potwierdzania kompetencji
W zawodzie specjalista do spraw tworzenia biznes planów potwierdzeniem posiadanych
i doskonalonych kompetencji mogą być:
 dyplomy ukończonych uczelni wyższych, np. uniwersytetów, politechnik,
 certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń dotyczących np. tworzenia
zaawansowanych modeli finansowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
 referencje wydane przez klientów, na rzecz których pracownik opracował biznes plany.
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 specjalista do spraw tworzenie biznes planów może rozszerzać
swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Doradca finansowy
Analityk finansowy
Specjalista do spraw konsultingu
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)

Kod zawodu
241202
241306
242107
242109

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw tworzenia biznes planów wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Ustalanie przeznaczenia, celu oraz przedmiotu tworzonego biznes planu.
Z2 Zbieranie niezbędnych informacji na temat klienta i dokonywanie analizy ekonomicznej jego
obecnych wyników finansowych.
Z3 Przeprowadzanie analizy otoczenia konkurencyjnego oraz prawnego klienta mającego wpływ
na planowane przedsięwzięcie lub działalność podmiotu.
Z4 Opracowywanie biznes planu dla przedsięwzięcia / podmiotu na podstawie przeprowadzonej
analizy otoczenia oraz sytuacji klienta.
Z5 Określanie planu strategicznego13 dla podmiotu lub przedsięwzięcia.
Z6 Przygotowywanie wymaganej dokumentacji na potrzeby klienta i instytucji finansujących.
Z7 Dostarczanie klientowi informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących działalności lub
realizacji planowanych przedsięwzięć.
Z8 Utrzymywanie stałych kontaktów oraz dostarczanie wymaganej dokumentacji do różnego
rodzaju instytucji finansujących.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i zbieranie informacji do stworzenia
biznes planu
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i zbieranie informacji do stworzenia biznes planu
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
8
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Z1 Ustalanie przeznaczenia, celu oraz przedmiotu tworzonego biznes planu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody wyznaczania celu i przedmiotu
dla tworzonego biznes planu;
Sposoby ustalania przeznaczenia i grupy
6
docelowej odbiorców tworzonego biznes planu;
Kryteria oceny oraz zakres biznes planu
przygotowanego dla docelowej grupy odbiorców.





Wyznaczać mierzalne cele biznesowe
oraz określać precyzyjnie przedmiot mającego
powstać biznes planu;
Określać grupę docelową odbiorców biznes
planu oraz ich potrzeby w zakresie prezentacji
wyników;
Dostosowywać zakres biznes planu do wymagań
i kryteriów oceny docelowej grupy odbiorców.

Z2 Zbieranie niezbędnych informacji na temat klienta i dokonywanie analizy ekonomicznej jego
obecnych wyników finansowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zakres niezbędnych informacji dotyczących
aktualnej sytuacji klienta;
Sposoby zbierania informacji na temat sytuacji
klienta;
18
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw
prowadzących pełną księgowość (rachunek
16
3
4
zysków i strat , bilans , cash flow ) oraz sposób
ich czytania i interpretowania;
Istniejące wskaźniki finansowe, które oceniają
sytuację ekonomiczną klienta;
Metody oceny oraz zasady przygotowania analizy
sytuacji ekonomicznej klienta.








Określać zakres niezbędnych informacji
pozwalających na ocenę aktualnej sytuacji
klienta;
Zbierać niezbędne informacje na temat klienta
służące do oceny jego aktualnej sytuacji;
Czytać i interpretować podstawowe
sprawozdania finansowe przedsiębiorstw
prowadzących pełną księgowość;
Obliczać wskaźniki finansowe oraz interpretować
wartości wskaźników finansowych oceniających
sytuację ekonomiczną klienta;
Oceniać oraz przygotowywać analizę sytuacji
ekonomicznej klienta.

Z3 Przeprowadzanie analizy otoczenia konkurencyjnego oraz prawnego klienta mającego wpływ
na planowane przedsięwzięcie lub działalność podmiotu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Produkty i usługi klienta oraz specyfikę rynku
docelowego;
Zakres analizy rynku, która ma zostać
zrealizowana w ramach badań otoczenia
konkurencyjnego oraz prawnego;
1
2
Specyfikę badań pierwotnych i wtórnych ;
Narzędzia i sposoby prowadzenia badań
pierwotnych oraz wtórnych;
Źródła pozyskiwania danych, w szczególności
na temat: konkurencji, klientów, poziomu
produkcji i sprzedaży, stosowanych cen,
sposobów dystrybucji i logistyki, promocji,
technologii, stosowanych norm prawnych, itp.;
Źródła informacji i sposób wyszukiwania danych
na temat otoczenia konkurencyjnego;
Zakres raportu w obszarze przeprowadzanych
analiz otoczenia konkurencyjnego
oraz prawnego;
Metody oceny wpływu otoczenia
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Oceniać, do jakiej grupy klientów trafiają
produkty oraz usługi klienta;
Wykorzystywać właściwe źródła informacji
w celu przygotowania analizy otoczenia
konkurencyjnego oraz prawnego;
Dostosowywać narzędzia i sposoby prowadzenia
badań pierwotnych i wtórnych do tematu
badawczego;
Przeprowadzać badania pierwotne i wtórne;
Interpretować dane dotyczące wyników badań
pierwotnych i wtórnych otoczenia
konkurencyjnego;
Przygotowywać raporty na temat
przeprowadzonych analiz otoczenia
konkurencyjnego oraz prawnego;
Oceniać wiarygodność źródła informacji;
Oceniać wpływ otoczenia konkurencyjnego
oraz prawnego na planowane przedsięwzięcia
lub działalność.
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konkurencyjnego oraz prawnego na działalność
podmiotu oraz planowane przedsięwzięcia;
Uwarunkowania prawne związane ze specyfiką
funkcjonowania klienta i planowanych
przedsięwzięć.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie biznes planu zgodnie z potrzebami
klienta i instytucji finansujących
Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie biznes planu zgodnie z potrzebami klienta
i instytucji finansujących obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Opracowywanie biznes planu dla przedsięwzięcia / podmiotu na podstawie przeprowadzonej
analizy otoczenia oraz sytuacji klienta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:




















Wymagania dotyczące zakresu biznes planu;
Sposoby określenia niezbędnych nakładów
inwestycyjnych;
Zakres analizy finansowej działalności /
przedsięwzięcia;
Metody przygotowania projekcji finansowej
działalności / przedsięwzięcia;
Techniki prognozowania przychodów i kosztów;
Wskaźniki finansowe obrazujące rentowność,
w tym rentowność przedsięwzięcia
17
inwestycyjnego ;
Sposoby wyznaczania progu rentowności
15
(BEP) , wysokości zadłużenia (wartość, źródło
zadłużenia, itp.), źródeł finansowania
działalności i przedsięwzięcia przy określonej
19
wartości pieniądza w czasie ;
Metody konstruowania przepływów
pieniężnych, rachunku zysków i strat oraz
bilansu;
Metody oceny efektywności inwestycji, w tym
10
8
okres zwrotu, NPV i IRR ;
Źródła i rodzaje finansowania inwestycji
w zależności od prowadzonej przez klienta
działalności oraz regulacje dotyczące możliwości
skorzystania przez klienta z pomocy publicznej.












Określać zakres biznes planu;
Kalkulować niezbędne nakłady inwestycyjne;
Przeprowadzać analizę finansową działalności
oraz przedsięwzięcia;
Przygotowywać projekcję finansową działalności
/ przedsięwzięcia;
Prognozować przychody i koszty działalności
oraz planowanego przedsięwzięcia;
Wyliczać wskaźniki finansowe obrazujące
rentowność podmiotu oraz przedsięwzięcia
inwestycyjnego;
Wyznaczać próg rentowności (BEP), wysokość
zadłużenia oraz źródła finansowania dla
prowadzonej działalności i/lub przedsięwzięcia;
Przygotowywać sprawozdania finansowe
(bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
przepływów pieniężnych) pro forma
dla podmiotu;
Oceniać efektywność przedsięwzięcia
– np. inwestycyjnego;
Wskazywać optymalne źródło i rodzaj
finansowania dostosowane do specyfiki
prowadzonej działalności przez klienta, w tym
możliwość skorzystania z pomocy publicznej.

Z5 Określanie planu strategicznego dla podmiotu lub przedsięwzięcia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zakres i wymaganą zawartość planu
strategicznego dla podmiotu
lub przedsięwzięcia;
Techniki tworzenia planów i harmonogramów
działań;
Metody tworzenia planu i budżetu
marketingowego nowego przedsięwzięcia;
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Przygotowywać plan strategiczny dla podmiotu
i/lub przedsięwzięcia, w tym np.
inwestycyjnego;
Tworzyć plany i harmonogramy działalności
lub przedsięwzięcia;
Tworzyć plany i budżety marketingowe nowego
przedsięwzięcia;
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Zasady opracowywania planu w obszarze
organizacji działalności podmiotu
i/lub przedsięwzięcia;
Zasady zbierania materiałów i prezentowania
planu technicznego przedsięwzięcia.



Przygotowywać plan organizacji działalności
podmiotu i/lub przedsięwzięcia;
Kompletować materiały i prezentować plan
techniczny przedsięwzięcia.

Z6 Przygotowywanie wymaganej dokumentacji na potrzeby klienta i instytucji finansujących
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zakres dodatkowych materiałów (załączników)
związanych z przygotowaniem biznes planu dla
klienta i instytucji finansujących;
Zasady kompletowania dodatkowych
materiałów (załączników) niezbędnych do
przygotowania pełnej dokumentacji planu
biznesowego;
Sposób prezentowania i dostarczania
niezbędnych materiałów klientowi i instytucjom
finansującym.





Przygotowywać dodatkowe materiały
(załączniki) związane z biznes planem dla klienta
i instytucji finansujących;
Kompletować dodatkowe materiały (załączniki)
niezbędne do przygotowania pełnej
dokumentacji planu biznesowego;
Dostarczać i prezentować materiały klientowi
i instytucjom finansującym.

Z7 Dostarczanie klientowi informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących działalności
lub realizacji planowanych przedsięwzięć
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zakres niezbędnych informacji do podjęcia
decyzji dotyczących działalności lub realizacji
planowanych przedsięwzięć;
9
Miary sukcesu i kryteria oceny działalności
gospodarczej i/lub danego przedsięwzięcia,
np. inwestycyjnego;
Istniejące czynniki ryzyka związane
z prowadzoną działalnością lub danym
przedsięwzięciem;
Zasady przedstawiania argumentów
i rekomendacji dotyczących podjęcia decyzji
przez zlecającego.







Kalkulować, selekcjonować i przedstawiać
niezbędne informacje do podjęcia decyzji
biznesowych;
Przedstawiać oraz oceniać miary sukcesu
i kryteria oceny działalności i/lub
przedsięwzięcia dla klienta;
Oceniać wpływ czynników ryzyka na
prowadzenie działalności i/lub realizację
planowanego przedsięwzięcia;
Rekomendować podjęcie określonych decyzji
biznesowych.

Z8 Utrzymywanie stałych kontaktów oraz dostarczanie wymaganej dokumentacji do różnego
rodzaju instytucji finansujących
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Sposób funkcjonowania instytucji finansujących
działalność gospodarczą i/lub przedsięwzięcia,
w tym inwestycyjne;
Wymagania związane z dostarczaną
dokumentacją w postaci biznes planów w danej
instytucji finansującej;
Kryteria wyboru danego przedsięwzięcia (rodzaju
działalności) do jego finansowania w zależności
od rodzaju instytucji finansującej;
Zasady współpracy z instytucjami finansującymi;
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Dostosowywać się do sposobu funkcjonowania
i wymagań instytucji finansujących działalność
gospodarczą i/lub przedsięwzięcia biznesowe
w zakresie dostarczanej dokumentacji;
Oceniać czy dana działalność lub przedsięwzięcie
opisane w biznes planie mieści się w granicach
kryteriów wyboru do jego finansowania przez
instytucje finansujące;
Kontaktować się i współpracować
z przedstawicielami instytucji finansujących
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zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Sposoby kontaktowania się z przedstawicielami
instytucji finansujących.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw biznes planów powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz
poufności.
Przyjmowania odpowiedzialności za własną pracę zawodową oraz podporządkowanie się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole pracowniczym.
Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy
i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z klientami.
Proaktywnego komunikowania się z partnerami i klientami.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności.

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
specjalista do spraw tworzenia biznes planów.

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 specjalista do spraw tworzenia biznes planów
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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 specjalista do spraw tworzenia biznes planów
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
Specjalista do spraw tworzenia biznes planów może znaleźć zatrudnienie w:
 firmach doradczych, świadczących usługi w zakresie doradztwa strategicznego, pozyskiwania
finansowania przedsięwzięć rozwojowych, analiz ekonomicznych, oceny opłacalności inwestycji,
 dużych przedsiębiorstwach prywatnych oraz publicznych w działach odpowiedzialnych
za rozwój strategiczny i finanse,
 instytucjach finansowych (np. bankach, funduszach pożyczkowych).
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
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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 formalnego systemu szkolnictwa w Polsce nie naucza się bezpośrednio
w zawodzie specjalista do spraw tworzenia biznes planów. Instytucje oferujące kształcenie pomocne
w podjęciu pracy specjalisty do spraw tworzenia biznes planów to uniwersytety, politechniki oraz
inne szkoły wyższe, umożliwiające studia np. na kierunkach: ekonomia, finanse i inwestycje,
marketing, zarządzanie.
Szkolenie
Obecnie (2018 r.) rozwijanie kompetencji wymaganych w zawodzie specjalista do spraw tworzenia
biznes planów możliwe jest poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, organizowanych przez
instytucje edukacyjne, szkoleniowe, firmy doradcze w zakresie umiejętności posługiwania się
narzędziami takimi, jak: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, programy do tworzenia prezentacji.
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.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
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 osób pracujących w zawodzie specjalista do spraw tworzenia
biznes planów kształtuje się na średnim poziomie około 5000 zł brutto miesięcznie (5000 zł netto
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Rozpiętość wynagrodzeń w tym
zawodzie kształtuje się na ogół w granicach od około 4200 zł brutto do około 8500 zł brutto.
Należy zaznaczyć, iż zarobki osób w zawodzie specjalista do spraw tworzenia biznes planów są
uzależnione od posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, rzetelności i jakości wykonanych
opracowań, a także od wielkości firmy pracodawcy czy też od operatywności, liczby pozyskanych
zleceń (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).
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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: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie specjalista do spraw tworzenia biznes planów możliwe jest zatrudnienie osób z
niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania jej odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) – pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego
przemieszczania się. W przypadku niespełnienia tego warunku należy dostosować obowiązki
poprzez wyłączenie wykonywania zadań w terenie i/lub wykonywanie pracy w formie zdalnej
(telepraca),
 z epilepsją (06-E) – osoby takie mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, pod
warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę,
występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo
szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do
charakteropatii padaczkowej. Mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym
ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka
pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby, co
polega na wyłączeniu z obowiązków wykonywania zadań w terenie. Rozwiązaniem może być
także wykonywanie pracy w formie zdalnej (telepraca),
 z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.






Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn.zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 395, 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 (Dz. U. z 2018 r. poz.
227).
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Blog o biznesplanach: http://www.biznesplaner.pl
Portal Analiza finansowa: https://analizafinansowa.pl
Portal Analizy, Raporty, Prognozy, Trendy: http://strategieibiznes.pl/dzial/artykuly/finanse
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Serwis Kariera w finansach: https://www.karierawfinansach.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://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.
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Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

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.
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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

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

2

Nazwa pojęcia
Badania pierwotne

Badanie wtórne

Definicja

Źródło

Polegają na zbieraniu danych, pozyskiwanych
bezpośrednio na potrzeby konkretnego badania,
które się wykonuje. Ich dużą zaletą jest aktualność
oraz trafność (dotyczą one konkretnego,
omawianego rynku).

https://www.conquest.pl/6267
/badanie-rynku-wszystko-cochcialbys-wiedziec-ale-balessie-zapytac

Wykorzystują dane zebrane w przeszłości
w różnego rodzaju opracowaniach, felietonach,
esejach, wypowiedziach na forach branżowych,
raportach finansowych i statystycznych a także
bazach danych. Są one przeważnie mniej kosztowne
ze względu na fakt, iż baz danych nie trzeba tworzyć
od początku oraz (w przypadku popularnych
rynków) są znacznie prostsze w pozyskaniu niż dane
pierwotne.

https://www.conquest.pl/6267
/badanie-rynku-wszystko-cochcialbys-wiedziec-ale-balessie-zapytac
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3

Bilans

Część sprawozdania finansowego, która pokazuje
na dany moment (przeważnie na koniec roku lub
kwartału) jaki jest majątek firmy oraz co jest
przedsiębiorstwo winne innym podmiotom,
czyli jakie są jego zobowiązania.

Hawawini G., Viallet C.: Finanse
menedżerskie. PWE, Warszawa
2007

4

Cash flow

Część sprawozdania finansowego, zwana również
rachunkiem przepływów pieniężnych, informuje
o kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
przedstawia wpływy i wypływy środków
pieniężnych w danym okresie w przedsiębiorstwie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gmytrasiewicz M., Karmańska
A., Olchowicz L.:
Rachunkowość finansowa.
Difin, Warszawa 1996

5

Czynniki ryzyka

Zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ
na działalność podmiotu lub realizację danego
przedsięwzięcia, np. inwestycyjnego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Opolski K., Kwaśniewski K.:
Biznesplan – jak go budować
i analizować. CeDeWu,
Warszawa 2017

6

Grupa docelowa

Odbiorcy danego produktu, usługi, którzy mogą być
nimi zainteresowani.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://poradnikprzedsiebiorcy
.pl/-grupa-docelowa-najpierwceluj-potem-strzelaj [dostęp:
31.10.2018]

7

Instytucja finansująca

Organizacja, która udziela finansowania (zwrotnego
np. pożyczki i/lub bezzwrotnego: dotacje)
na działalność gospodarczą, w tym realizację
przedsięwzięć rozwojowych, inwestycyjnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Opolski K., Kwaśniewski K.:
Biznesplan – jak go budować
i analizować. CeDeWu,
Warszawa 2017

8

IRR
(Internal Rate
of Return)

Wewnętrzna stopa zwrotu. Miernik, służący
do oceny opłacalności inwestycji, pozwalający
na określenie rzeczywistych korzyści
z inwestycji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gmytrasiewicz M., Karmańska
A., Olchowicz L.:
Rachunkowość finansowa.
Difin, Warszawa 1996

9

Miary sukcesu
inwestycji

Kluczowe czynniki, które warunkują powodzenie
przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://kolczewska.pl/kluczow
e-czynniki-sukcesu/ [dostęp:
31.10.2018]

10

NPV

Wartość bieżąca netto. Miernik opłacalności
inwestycji. Obecna wartość danej inwestycji przy
uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie,
generowana w całym cyklu życia inwestycji
(procesie inwestycyjnym, funkcjonowania
i likwidacji obiektu).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gmytrasiewicz M., Karmańska
A., Olchowicz L.:
Rachunkowość finansowa.
Difin, Warszawa 1996

Czas, po upływie którego wpływy zrównoważą
wydatki związane z daną inwestycją.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Żwirbla A.: Teoretyczne
i praktyczne aspekty
dynamicznej analizy progu
rentowności. Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości,
tom 61, Warszawa 2011

(Net Present Value)

11

Okres zwrotu
inwestycji
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12

Plan biznesowy
(biznes plan)

Kompleksowy dokument planistyczny, zawierający
opis sposobu prowadzenia działalności
gospodarczej (przedsiębiorstwa), wskazujący cele
oraz sposoby i środki służące do ich osiągnięcia.
W szczególności biznes plan ocenia efekty
finansowe działalności podmiotu oraz
prowadzonych przedsięwzięć, w tym
inwestycyjnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Skrzypek J.: Biznesplan. Model
najlepszych praktyk.
Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2012

13

Plan strategiczny

Dokument, który zawiera wizję, cele organizacji
w perspektywie długoletniej oraz zasoby wymagane
do ich osiągnięcia, wraz z planem działań.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Skrzypek J.: Biznesplan. Model
najlepszych praktyk. Poltext,
Warszawa 2012

14

Projekcja finansowa

Podsumowanie zbudowanego w arkuszu
kalkulacyjnym modelu finansowego działalności
podmiotu i /lub planowanego przedsięwzięcia,
które pokazuje najważniejsze założenia tego
modelu oraz jego wyniki (przychody, koszty, zysk
na przestrzeni założonego okresu w przyszłości).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Skrzypek J.: Biznesplan. Model
najlepszych praktyk. Poltext,
Warszawa 2012

15

Próg rentowności
(BEP)

Zwany punktem krytycznym: poziom sprzedaży,
który umożliwia pokrycie wszystkich kosztów.

Żwirbla A.: Teoretyczne
i praktyczne aspekty
dynamicznej analizy progu
rentowności. Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości,
tom 61, 2011

16

Rachunek zysków
i strat

Część sprawozdania finansowego, która
w syntetyczny sposób pokazuje wszystkie
przychody, koszty oraz uznania i obciążenia
poniesione w danym okresie sprawozdawczym,
związane z uzyskaniem przychodu.

Rutkowski A.: Zarządzanie
finansami. PWE, Warszawa
2007.

17

Rentowność
przedsięwzięcia
inwestycyjnego

Jest to stosunek zysku operacyjnego
po opodatkowaniu do łącznych nakładów
inwestycyjnych. W skrócie ROI (z ang. Return On
Investment).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Żwirbla A.: Teoretyczne
i praktyczne aspekty
dynamicznej analizy progu
rentowności. Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości,
tom 61, Warszawa 2011

18

Sprawozdanie
finansowe

Wyraża raportowanie określonych aspektów
działalności gospodarczej danego podmiotu,
przy zastosowaniu standardu formuły opisu
i prezentacji danych czerpanych z ewidencji
księgowej i charakteryzujących sytuację majątkową,
finansową i wynikową tego podmiotu.

Gmytrasiewicz M., Karmańska
A., Olchowicz L.:
Rachunkowość finansowa.
Difin, Warszawa 1996

19

Wartość pieniądza
w czasie

Jest ona zmienna, wskutek wydarzeń
ekonomicznych może być w przyszłości niższa lub
wyższa niż w chwili obecnej. Wartość pieniądza
w czasie uwzględniana jest przez stopę procentową
lub dyskontową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Skrzypek J.: Biznesplan. Model
najlepszych praktyk. Poltext,
Warszawa 2012
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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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