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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Kioskarz 522102

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Ekspedient w kiosku.
Sprzedawca kioskarz.
Sprzedawca w kiosku.

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


5221 Shopkeepers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Marcin Budzewski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Daniela Ciach – PPHU „Dansport”, Sieradz.
Grzegorz Ciach – Firma handlowa Grzegorz Ciach, Sieradz.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Paweł Ciach – Perpetum 10 FIZAN, Warszawa
Patrycja Pietrzak – Top Farms Wielkopolska sp. z o.o., Kiekrz.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Magdalena Stalpińska – Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
Joanna Żukowska – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Kioskarz zajmuje się bezpośrednią obsługą klientów i sprzedażą7 asortymentu1 w kiosku. Zamawia
asortyment, przyjmuje dostawy i nadaje zwroty towaru. Ponadto wykonuje rozliczenia i dba
o wizerunek punktu sprzedaży oraz prawidłową ekspozycję towaru.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kioskarz zajmuje się detaliczną sprzedażą różnych artykułów indywidualnym klientom. W zależności
od asortymentu może sprzedawać różne produkty – najczęściej są to artykuły takie, jak: prasa,
wyroby tytoniowe, napoje, artykuły higieniczne, papiernicze i włókiennicze. Do obowiązków
kioskarza należy przygotowanie towarów do sprzedaży – wystawienie ich na półki i witryny, a także
ich odpowiednie wyeksponowanie w celu zareklamowania. Ponadto kioskarz odpowiada za bieżące
uzupełnianie towarów oraz ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą.
Kioskarz w ramach bezpośredniej obsługi klientów udziela dodatkowych informacji na temat
sprzedawanych produktów, przyjmuje należności za zakupiony towar oraz odbiera zgłoszenia
dotyczące reklamacji. Poza sprzedażą detaliczną, do jego zadań należy także wynegocjowanie jak
najkorzystniejszej ceny kupna towaru. W związku z powyższym kioskarz w swojej pracy często używa
technik negocjacji5. Jednak nie wszystkie marże, jakie nakłada kioskarz podlegają negocjacji. Część
towarów i usług, jak np. gazety, opłaty rachunków czy kupony Lotto mają z góry ustaloną cenę.
Osoba wykonująca ten zawód organizuje zaopatrzenie i przyjmuje dostawy towarów. Dodatkowo
prowadzi ewidencję popytu na poszczególne towary i rozliczenia punktu sprzedaży. Niejednokrotnie
kioskarz w punkcie sprzedaży realizuje także usługi wydawania listów i przesyłek poleconych oraz
prowadzi sprzedaż kuponów loterii czy biletów komunikacji miejskiej. Coraz częściej w kioskach
można uregulować rachunki, odebrać przesyłki kurierskie, a także kupić świeżo parzoną kawę.
Kioskarz najczęściej prowadzi działalność gospodarczą2 – rzadziej zatrudniony jest na podstawie
umowy o pracę.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie kioskarz wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 obsługiwaniu klientów, sprzedawaniu towarów (asortymentu) oraz udzielaniu klientom
informacji o sprzedawanym asortymencie,
 sprzedawaniu kuponów Lotto i biletów komunikacji miejskiej,
 świadczeniu usług kurierskich oraz usług w zakresie opłacania rachunków,
 sprzedawaniu świeżo parzonej kawy.
 inkasowaniu należności od klientów i wydawaniu reszty oraz paragonów fiskalnych,
 obsługiwaniu skanera kodów kreskowych, kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych,
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zamawianiu asortymentu,
przyjmowaniu dostaw towarów i nadawaniu zwrotów towarów,
dbaniu o wizerunek punktu sprzedaży oraz prawidłową ekspozycję towarów,
przestrzeganiu zasad przechowywania towarów zgodnie z instrukcjami producenta oraz
zabezpieczeniu towaru przed kradzieżą i zniszczeniem,
dokonywaniu rozliczeń finansowych kasy fiskalnej oraz rozliczeń finansowych z dostawcami3,
przeprowadzaniu remanentu i spisu towarów,
prowadzeniu ewidencji sprzedaży.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca w zawodzie kioskarz ma charakter usługowy. Miejscem pracy kioskarza jest punkt sprzedaży,
który może znajdować się np. w centrum handlowym, na dworcu, lotnisku itp. Może być to także
mały obiekt wolnostojący. Praca kioskarza wiąże się ze stałym kontaktem z klientami. Kioskarz
pracuje najczęściej w pozycji siedzącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Kioskarz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 kasę fiskalną,
 terminal do obsługi kart płatniczych,
 komputer z oprogramowaniem do ewidencji i rozliczania przychodów, ewidencjonowania
przesyłek kurierskich oraz identyfikowania opłacanych przez klientów rachunków itp.,
 terminal do sprzedaży losów loterii Lotto.
Organizacja pracy
Miejscem pracy w zawodzie kioskarz jest mały punkt handlowy4 (kiosk). Kioskarz może być
właścicielem punktu sprzedaży, zatrudniać pracowników lub samodzielnie wykonywać wszystkie
czynności, co wiąże się ze stałym kontaktem z klientami.
Organizacja pracy w tym zawodzie jest bardzo zindywidualizowana – kioskarz może pracować
w różnych godzinach, także wczesnorannych i późnowieczornych, w systemie zmianowym, również
w niedziele i święta. Zazwyczaj warunki pracy nie są zbyt uciążliwe, chociaż przyjmowanie towarów
z reguły wiąże się z koniecznością przenoszenia towarów. Część czynności ma charakter rutynowy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Kioskarz, ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i wymuszoną pozycję ciała (siedzącą, rzadziej
stojącą), narażony jest na obciążenie kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym, co może
prowadzić do wystąpienia schorzeń kręgosłupa spowodowanych długim przebywaniem w pochylonej
pozycji ciała.
Wypadki przy pracy dotyczą głównie zranienia dłoni, co zdarza się najczęściej przez nieuważne
rozpakowywanie towaru lub jego eksponowanie. Dodatkową dolegliwością mogą być zawroty głowy
wynikające z częstego i szybkiego pochylania się przy obsłudze klienta.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kioskarz ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk i palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 uzdolnienia rachunkowe,
 łatwość wypowiadania się w mowie,
 zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi,
 podzielność uwagi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy indywidualnej,
 niezależność,
 komunikatywność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 empatia,
 szacunek do godności człowieka,
 kultura osobista,
 rzetelność,
 dokładność,
 zamiłowanie do ładu i porządku.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie kioskarz są zaburzenia sprawności kończyn górnych,
a w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk oraz zaburzenia zmysłu równowagi. Nie ma
przeciwwskazań do pracy dla osób słabowidzących o różnym stopniu upośledzenie widzenia, pod
warunkiem odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy (doświetlenie i szkła korekcyjne).
W zawodzie nie mogą pracować osoby z alergią wziewną i kontaktową na czynniki materiałowe
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i związki chemiczne będące przedmiotem sprzedaży oraz z chorobami skóry rąk. Bezwzględnym
przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest nosicielstwo chorób zakaźnych i choroby
pasożytnicze. Utrudnieniem w wykonywaniu zawodu są też znaczne zaburzenia sprawności kończyn
dolnych. Charakter pracy, a przede wszystkim stały kontakt z klientami, powoduje, iż znaczące wady
wymowy oraz wady słuchu również mogą stanowić przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie.
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 kioskarz preferowane jest (dla młodzieży) wykształcenie na poziomie
branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym
sprzedawca6 lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie
kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży, przewidzianej dla zawodu sprzedawca.
Pracę w zawodzie kioskarz może wykonywać również osoba, która:
 została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy.
W zawodzie mogą pracować także osoby z wykształceniem średnim ogólnym lub zawodowym.
Potencjalni pracodawcy preferują kandydatów legitymujących się doświadczeniem zawodowym
pozyskanym w zawodzie związanym z bezpośrednią obsługą klienta, potrafiących obsługiwać kasę
fiskalną i terminal płatniczy. Często wymagane jest także przedłożenie zaświadczenia o niekaralności.
Mile widziana jest podstawowa znajomość języka angielskiego, zwłaszcza w przypadku wykonywania
pracy w kioskach zlokalizowanych w sąsiedztwie ważnych punktów przesiadkowych (dworzec
kolejowy, autobusowy, lotnisko) lub w regionach turystycznych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu kioskarz nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia
zawodowe. Jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się dyplomem
potwierdzającym kwalifikację AU.20 Prowadzenie sprzedaży, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym
sprzedawca, uzyskanym po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Cenione jest również posiadanie:
 suplementu Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie sprzedaży, potwierdzającego
umiejętności praktyczne w zakresie obsługi klienta.
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
Osoba zatrudniona w zawodzie kioskarz ma ograniczone możliwości rozwoju i awansu zawodowego,
szczególnie w przypadku zatrudnienia w niewielkim punkcie handlowym. Dłuższy staż pracy,
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umiejętności organizacyjne i wiedza ekonomiczno-finansowa umożliwiają założenie własnej
działalności gospodarczej, a wówczas także zatrudnienie pracowników. Ponadto, posiadając
doświadczenie zawodowe kioskarza, można ubiegać się o pracę w dużych sieciach handlowych
z rozbudowaną strukturą stanowisk. Ponadto kioskarz może:
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży
produktów, organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje
branżowe,
 jeżeli posiada wykształcenie średnie i zdał egzamin maturalny, dalej kształcić się na studiach
wyższych lub podyplomowych na kierunkach związanych z marketingiem i handlem.
Pracownik w tym zawodzie może także założyć własną działalność gospodarczą i zostać właścicielem
punktu handlowego.
Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia w zawodzie sprzedawca istnieje możliwość rozwoju
zawodowego w ramach kształcenia w szkole branżowej II stopnia, w zawodzie pokrewnym technik
handlowiec, z wyodrębnioną kwalifikacją AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.
WAŻNE:
Osoba posiadająca kompetencje w zawodzie kioskarz ma ponadto możliwość podjęcia pracy w innych,
pokrewnych zawodach, takich jak np. sprzedawca.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie kioskarz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych
w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Możliwe jest potwierdzenie kompetencji przydatnych do wykonywania tego zawodu poprzez
przystąpienie do egzaminu (przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną) potwierdzającego kwalifikację
AU.20 Prowadzenie sprzedaży, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) sprzedawca, także
w trybie eksternistycznym.
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 kioskarz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach
pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Sprzedawca na targowisku/bazarze
S
Sprzedawca
S
Technik handlowiec
Kasjer handlowy
Sprzedawca w stacji paliw

Kod zawodu
521101
522301
522305
523002
524502

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie kioskarz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży.
Z2 Obsługiwanie klientów kiosku.
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Z3 Inkasowanie należności i zabezpieczenie utargu.
Z4 Przyjmowanie i realizowanie reklamacji.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie sprzedaży w kiosku
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie sprzedaży w kiosku obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Podstawy towaroznawstwa;
Zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw
towarów;
Zasady ilościowego i jakościowego
kontrolowania towarów handlowych;
Zasady ustalania cen towarów;
Zasady oznakowania towarów, przyjęte
w kiosku;
Zasady monitorowania stanu zaopatrzenia
kiosku w towar oraz składania zamówień;
Zasady ułożenia towarów handlowych
i promocyjnych w kiosku;
Zasady bieżącej kontroli jakości oferowanych
do sprzedaży towarów;
Zasady zabezpieczania towarów przed
uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.










Korzystać z podstawowej wiedzy z zakresu
towaroznawstwa;
Wypełniać dokumenty dostaw towarów oraz
rozliczać przyjęcie dostaw w systemie kasowym;
Dokonywać ilościowej i jakościowej kontroli
towarów przeznaczonych do sprzedaży;
Przestrzegać zasad ustalania cen towarów;
Stosować zasady oznakowywania towarów
zgodnie ze standardami przyjętymi w kiosku;
Monitorować stan zaopatrzenia kiosku w towar
i składać nowe zamówienia;
Przestrzegać określonych standardami zasad
ułożenia towarów handlowych;
Kontrolować jakość oferowanych do sprzedaży
towarów;
Zabezpieczać towary przed uszkodzeniem,
zniszczeniem i kradzieżą.

Z2 Obsługiwanie klientów kiosku
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Standardy obsługi klienta w kiosku;
Różne metody prezentacji towarów
i informowania klientów o ofercie handlowej;
Różne formy i techniki sprzedaży;
Zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
Zasady informowania klientów o towarach
i warunkach sprzedaży;
Zasady prezentowania oferty handlowej;
Zasady realizowania zamówień klientów;
Zasady pakowania i wydawania towaru
klientom;
Zasady realizowania usług kurierskich w zakresie
wydawania i przyjmowania przesyłek oraz usług
w zakresie przyjmowania opłat z tytułu
rachunków.
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Obsługiwać klienta według standardów
przyjętych w kiosku;
Stosować różne metody prezentacji towarów
i informowania klientów o ofercie handlowej;
Stosować różne formy i techniki sprzedaży;
Rozpoznawać potrzeby klientów oraz stosować
techniki aktywnej sprzedaży w celu zwiększenia
utargu;
Przeprowadzić rozmowę sprzedażową;
Udzielać klientom informacji o towarach
i warunkach sprzedaży;
Zaprezentować klientom ofertę handlową;
Realizować zamówienia klientów;
Pakować i wydawać towar klientom;
Wykonywać usługi kurierskie w zakresie
wydawania i przyjmowania przesyłek oraz usługi
w zakresie przyjmowania opłat z tytułu
rachunków.
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Z3 Inkasowanie należności i zabezpieczenie utargu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady dokumentowania obrotu towarowego;
Zasady zabezpieczania i odprowadzania utargu;
Zasady obsługi kas fiskalnych oraz rejestracji
transakcji kupna i sprzedaży;
Zasady obsługi terminala do kart płatniczych;
Zasady sporządzania dokumentów
potwierdzających sprzedaż towarów (paragon,
faktura);
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
towarów;
Podstawowe przepisy prawa dotyczące podatku
VAT.







Dokumentować obrót towarowy;
Stosować procedury zabezpieczania
i odprowadzania utargu;
Obsługiwać kasę fiskalną i rejestrować
transakcję;
Obsługiwać terminal kart płatniczych;
Sporządzać dokumenty potwierdzające sprzedaż
towarów;
Przeprowadzać inwentaryzację towarów;
Rozliczać podatek VAT.

Z4 Przyjmowanie i realizowanie reklamacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Sposoby oceny jakości towarów handlowych;
Procedury przyjmowania i rozpatrywania
reklamacji;
Przepisy prawa dotyczące praw konsumenta.



Oceniać jakość towarów;
Stosować procedury przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji;
Stosować w praktyce przepisy prawa dotyczące
praw konsumenta.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie kioskarz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za sprzedaż i obrót towarami handlowymi oraz za skutki swoich
działań realizowanych w ramach wykonywania zadań zawodowych.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności występujących w procesie
bezpośredniej obsługi klienta małego punktu handlowego.
Oceniania wpływu swoich działań dotyczących wykonania zadań w ramach obowiązków
zawodowych oraz przyjęcia odpowiedzialności za ich skutki.
Przestrzegania w pracy zasad kultury i etyki zawodowej.
Oceniania i korekty własnych postaw i zachowań.

3.4. 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
kioskarz.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu kioskarz

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kioskarz 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
Kioskarz może być zatrudniony w małych punktach handlowych, obsługiwać stoiska handlowe
w centrach handlowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
Obecnie (2018 r.) w Polsce występuje równowaga w zakresie wolnych miejsc pracy i osób
poszukujących pracy w tym zawodzie, jednak z tendencją w kierunku wzrostu zapotrzebowania na
kioskarzy, co daje kandydatom do pracy spore szanse na podjęcie zatrudnienia.
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.
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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:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie kioskarz, ale osoba zainteresowana podjęciem pracy w tym
zawodzie może:
 ukończyć branżową szkołę I stopnia w zawodzie pokrewnym sprzedawca,
 ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży,
właściwej dla zawodu szkolnego sprzedawca.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
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Szkolenie
Kioskarz może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach organizowanych
przez:
 placówki kształcenia zawodowego – publiczne i niepubliczne,
 prywatne firmy edukacyjne,
 zakłady doskonalenia zawodowego,
 przedsiębiorstwa handlowe (szkolenia głównie na potrzeby swoich pracowników i kandydatów
do pracy).
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zazwyczaj takie zagadnienia, jak: obsługa klienta, organizacja
pracy, odpowiedzialność materialna, podatek VAT, obsługa kas fiskalnych i terminali do kart, techniki
sprzedaży, elementy reklamy itp. Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez
uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
Kioskarz 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: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie kioskarz kształtuje się średnio na
poziomie ok. 2600 zł brutto miesięcznie. Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód kioskarz
uzależniony jest m.in. od:
 marki i lokalizacji obiektu handlowego,
 zakresu czynności (ewentualne usługi dodatkowe, oprócz sprzedaży towarów),
 regionu Polski,
 wielkości miasta.
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
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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 kioskarz 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 ruchu (05-R), o ile nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy przez
dłuższy czas w pozycji siedzącej i/lub stojącej; możliwe jest też zatrudnienie osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), pod warunkiem korekty za pomocą szkieł optycznych oraz
odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy i zakresu obowiązków,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), o ile jest ona skorygowana za pomocą implantów lub
aparatów słuchowych w sposób umożliwiający komunikację werbalną z klientami.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.











Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
798, 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 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1-8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).

Literatura branżowa:







Andrzejczak D., Mikina A., Rzeźnik B., Wajgner M.D.: Podstawy działalności handlowej. WSiP,
2010.
Gitomer J.: Biblia handlowca. Najbogatsze źródło wiedzy o sprzedaży. Onepress, Gliwice 2005.
Puzia M.: Sprzedawca. Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 2014.
Tomaszewicz D.: Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta. Centrum Innowacji i Transferu
Technologii, Olsztyn 2010.
Tracy B.: Psychologia sprzedaży. MT Biznes, Warszawa 2012.
Zielińska H.: Sprzedaż towarów. Podręcznik do zawodu sprzedawca. Szkoła ponadgimnazjalna.
WSiP, Warszawa 2013.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Charakterystyka zawodu Kioskarz: http://www.praca.egospodarka.pl/121325,Kasjersprzedawca,1,114,1.html
Charakterystyka zawodu: http://www.ckzwm.edu.pl/aktualnosci/79-opis-zawodow
Charakterystyka zawodu: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/s/4107_Sprzedawca.pdf
Charakterystyka zawodu: https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/sprzedaz-obslugaklienta/ekspedient-ekspedientka_pr-664.html
Charakterystyka zawodu:
https://www.zawodowe.com/kategorie/handel_i_sprzedaz/kasjer_sprzedawca
Informacja o wynagrodzeniach: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-kasjer
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Informacja o wynagrodzeniach: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-sprzedawcakasjer
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sprzedawca:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/522301.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.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.

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.
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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.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.
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Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Asortyment

Wybór towarów lub usług proponowanych klientom.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/as
ortyment.html
[dostęp 31.10.2018]

2

Działalność
gospodarcza

Forma aktywności przedsiębiorców działających
na rynku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php/
Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4
%87_gospodarcza
[dostęp: 31.10.2018]

3

Dostawca

Podmiot, który ma za zadanie dotransportować
określone dobra odpowiednim odbiorcom, objęty
umową zawartą z odbiorcą towarów. Dostawcą może
być producent, dystrybutor, usługodawca. Dostawcy
stanowią bardzo ważne ogniwo w całościowym
systemie dostarczania klientowi wartości przez firmę,
ponieważ udostępniają zasoby niezbędne do
wytworzenia usług i towarów.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Dostawca
[dostęp: 31.10.2018]

4

Handel

Dział gospodarki, którego zadaniem jest dokonywanie
ruchu dóbr materialnych między podmiotami w sferze
produkcji oraz ze sfery produkcji do sfery konsumpcji
za pomocą wymiany towarowej, realizowanej przez
akty kupna-sprzedaży.

https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/handel;3909887.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Negocjacje

Negocjacje są sekwencją wzajemnych posunięć,
poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie
korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu
interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość
częściowej wspólnoty interesów.

Nęcki Z.: Negocjacje
w biznesie. Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1994
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6

Sprzedawca

Osoba, która zawodowo zajmuje się sprzedawaniem
towarów.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/spr
zedawca.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Sprzedaż

Czynności organizacyjne, techniczne, prawne
i finansowe związane z odpłatnym dostarczeniem dóbr
lub usług.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/spr
zeda%C5%BC.html
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

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

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