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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu 342310

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Inspektor ds. rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Referent ds. rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Samodzielne stanowisko do spraw kultury fizycznej i sportu.

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


3423 Fitness and recreation instructors and program leaders.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

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




Teresa Jaszczyk – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ryszard Kosiec – Publiczna Szkoła Podstawowa, Wolanów.
Maria Siudem – Urząd Miasta i Gminy, Nowa Dęba.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Zenon Baczewski – Szkoła Publiczna nr 44, Bytom.
Ewa Polak – Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Kamila Klimaszewska – Radomski Klub Sportowy OYAMA, Radom.
Danuta Sawicki – Szkolny Związek Sportowy, Radom.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu prowadzi sprawy związane z realizacją zadań
na terenie jednostek samorządu terytorialnego6 (jst) w zakresie kultury fizycznej11, sportu20,
rekreacji19 i zadania związane z szeroko pojętą współpracą z podmiotami (np. klubami sportowymi8)
działającymi w obszarze sportu. Realizuje uchwały21 dotyczące kultury fizycznej oraz programy i plany
imprez sportowych5 i rekreacyjnych, organizowanych przez różne organizacje. Promuje17 kulturę
fizyczną
i sport.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu zajmuje się współpracą z organizacjami
pozarządowymi15 działającymi w obszarach dotyczących sportu, jednostkami organizacyjnymi
jednostek samorządu terytorialnego zajmującymi się kulturą fizyczną i sportem.
Prowadzi procedury konkursowe16 w zakresie przyznania, nadzoru13, kontroli9 i rozliczenia dotacji1 dla
organizacji działających w obszarze sportu, koordynuje10 i prowadzi kalendarz imprez sportowych7,
prowadzi ewidencję3 obiektów sportowych14 i organizacji pozarządowych na terenie jednostek
samorządu terytorialnego. Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu ponosi odpowiedzialność za
prawidłowe prowadzenie procedur przyznawania dofinansowania, co wiąże się z odpowiedzialnością
związaną z dyscypliną finansów publicznych.
W jego zakresie prac jest również działalność promocyjno-marketingowa12 klubów i zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Sposoby wykonywania pracy
Zakres wykonywanej pracy pracownika do spraw kultury fizycznej i sportu polega m.in. na:
 prowadzeniu ewidencji organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej
i sportu (takich jak np. kluby sportowe) działających na terenie jednostki samorządu
terytorialnego (gminy4),
 prowadzeniu ewidencji obiektów sportowych/bazy sportowej (tj. boiska, pływalnie sale i hale
sportowe itp.),
 prowadzeniu procedury dotyczącej dofinansowania organizacji pozarządowych działających
w obszarze sportu, tj. organizowanie konkursu (nabór wniosków), nadzór i rozliczanie
przyznanych dotacji,
 współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi działającymi w obszarze sportu, np. Ośrodkami
Sportu i Rekreacji;
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współpracowaniu ze związkami sportowymi oraz instytucjami, organizacjami i fundacjami
promującymi sport,
prowadzeniu ewidencji imprez sportowych tzw. kalendarz imprez sportowych – eventów2
z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie gminy,
prowadzeniu procedur w zakresie współpracy finansowej (dotacji) organizacji pozarządowych,
nadzoru i rozliczania,
prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych związanych z wydarzeniami sportowymi,
prowadzeniu prac organizacyjnych i przygotowawczych wykonywanych samodzielnie
lub w zespole, we współpracy z innymi instytucjami i służbami,
nadzorowaniu i koordynowaniu prac osób przydzielonych do realizacji wyznaczonych zadań,
sporządzaniu sprawozdań,
redagowaniu informacji o zrealizowanych działaniach oraz ich publikacji,
przyjmowaniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz
przygotowaniu umów stypendialnych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy pracownika do spraw kultury fizycznej i sportu są: urzędy, biura, obiekty sportowe
i sportowo-rekreacyjne, hale sportowe, stadiony, pływalnie oraz miejsca plenerowe. Pomieszczenia,
gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalację
klimatyzacyjną.
Praca z reguły wiąże się z częstym przemieszczaniem, między siedzibami podmiotów uczestniczących
w realizacji np. imprez sportowych i przebywaniem w miejscach publicznych w zmiennych warunkach
atmosferycznych. Może być także wykonywana w czasie dni wolnych od pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu i podstawowym oprogramowaniem,
 drukarkę,
 faks,
 smartfon i inne środki komunikacji elektronicznej,
 samochód,
 podręczniki, materiały drukowane: regulaminy, kodeksy,
 aparat fotograficzny, telefon do dokumentowania wydarzeń.
Organizacja pracy
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu w zależności od wielkości jednostki samorządu
terytorialnego pracuje samodzielnie lub w kilkuosobowych zespołach, zarządzając np. pracą
podległego mu zespołu. Koordynuje działania podmiotów zewnętrznych, zaangażowanych
w prawidłowe wykonanie zlecenia. Jego praca wiąże się koniecznością nawiązywania kontaktów
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interpersonalnych. Opracowuje kalendarze wydarzeń sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla danej
jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na jakim szczeblu pracownik jest
zatrudniony – poprzez konsultacje z mieszkańcami, stowarzyszeniami itp., w oparciu o dostępną bazę
sportową.
Praca pracownika do spraw kultury fizycznej i sportu jest wykonywana z wykorzystaniem technologii
IT, aczkolwiek wymaga przemieszczania się w terenie. Odbywa się z reguły w systemie
jednozmianowym, w wymiarze 8 godzin dziennie.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu pracuje w nieregularnym rytmie, w pośpiechu,
w stresie, w różnych warunkach atmosferycznych (imprezy plenerowe), w związku z czym narażony
jest na choroby układu krążenia, układu nerwowego oraz różnego rodzaju infekcje. Możliwe są także
choroby układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenia narządu ruchu wywołane np. długotrwałą
pracą przy komputerze, która powoduje nadmierne obciążenie wzroku.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu mięśniowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnia organizacyjne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub piśmie,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność wykonywania pracy pod presją czasu i stresu,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami;
w kategorii cech osobowościowych
 sumienność i punktualność,
 kreatywność i otwartość myślenia,
 komunikatywność,
 obowiązkowość,
 odpowiedzialność,
 samodzielność,
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samokontrola,
asertywność,
dbałość o jakość pracy,
dążenie do osiągania celów,
kontrolowanie własnych emocji,
radzenie sobie ze stresem,
empatia i zdolność do kompromisu.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu powinien mieć dobrą sprawność fizyczną i psychiczną,
a także dobry ogólny stan zdrowia. Jego praca zaliczana jest do prac lekkich pod względem wydatku
energetycznego. Występują w niej również obciążenia umysłowe, związane m.in. z: rozwiązywaniem
problemów, podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie ze stresem, odpowiedzialnością za realizację
projektów.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu mogą
być m.in.:
 dysfunkcje psychiczne każdego stopnia oraz fizyczne w stopniu znacznym,
 wady słuchu i wzroku niepoddające się korekcji,
 epilepsja,
 daltonizm,
 poważne wady wymowy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r. ) zawód pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu może być wykonywany przez
osobę posiadającą wykształcenie wyższe, minimum studia I stopnia np. na kierunkach: prawo,
administracja lub ekonomia.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu przydatne jest m.in.:
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I i/lub II stopnia na kierunku prawo,
administracja, ekonomia lub pokrewnych,
 suplement Europass do dyplomu szkoły wyższej (w języku polskim i angielskim), wydawany na
prośbę zainteresowanego absolwenta,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach dotyczących kultury
fizycznej i sportu,
 doświadczenie zawodowe (staż pracy na stanowisku związanym z kulturą fizyczną i sportem),
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potwierdzona znajomość języka obcego pozwalającego na swobodne wyrażanie się w mowie
i w piśmie (język angielski, niemiecki, rosyjski – poziom A2),
posiadanie „Certyfikatu umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” uzyskanym
zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
posiadanie prawa jazdy kat. B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Nowo zatrudniony pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu zaczyna pracę jako referent18 lub
młodszy specjalista (w zależności od urzędu). Następnie zdobywając doświadczenie zawodowe może
awansować w hierarchii zawodowej, pełniąc funkcję inspektora, zastępcy naczelnika/kierownika
referatu, a następnie dyrektora.
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez rozszerzenie swoich kompetencji
zawodowych w zawodach pokrewnych (np. menedżer imprez sportowych, animator sportu).
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Osoba wykonująca zawód pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu ma możliwość:
 potwierdzania kompetencji zawodowych w szkołach wyższych, uzyskując dyplom ukończenia
studiów I i II stopnia na kierunku prawo, administracja, ekonomia lub pokrewnych,
 uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (pod warunkiem posiadania
wykształcenia na poziomie wyższym) np. z zakresu zarządzania projektami,
 uzyskania certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających udział w kursach i szkoleniach
specjalistycznych związanych z kulturą fizyczną i sportem.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Certyfikat
umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji
kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
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 pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
Menedżer sportu
Menedżer imprez sportowych
Organizator imprez sportowych

342311
342205
342204
333203

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu 342310

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej
i sportu.
Z2 Prowadzenie ewidencji obiektów sportowych na terenie jednostki samorządu terytorialnego.
Z3 Prowadzenie kalendarza imprez sportowych.
Z4 Promowanie działań i podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu, współdziałanie pozafinansowe.
Z5 Współdziałanie finansowe z organizacjami pozarządowymi (NGO) działającymi w obszarze kultury
fizycznej i sportu.
Z6 Prowadzenie procedury przyznawania stypendiów i nagród sportowych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Nadzorowanie organizacji pozarządowych i obiektów
sportowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Nadzorowanie organizacji pozarządowych i obiektów sportowych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej
i sportu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady nadzoru nad organizacjami działającymi
w obszarze kultury fizycznej i sportu;
Zasady tworzenia bazy danych organizacji
działających w obszarze kultury fizycznej
i sportu;
Zasady rejestracji organizacji działających
w obszarze kultury fizycznej i sportu.





Stosować odpowiednią ustawę oraz paragraf
w związku z prowadzeniem ewidencji
organizacji działających w obszarze kultury
fizycznej i sportu;
Zapisać wymagane dane dotyczące tworzenia
bazy danych organizacji działających w obszarze
kultury fizycznej i sportu;
Wyszukiwać w rejestrze organizacje działające
w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Z2 Prowadzenie ewidencji obiektów sportowych na terenie jednostki samorządu terytorialnego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Bazy danych ewidencji obiektów sportowych;
Rodzaje i miejsce usytuowania obiektów na
terenie jednostki samorządu terytorialnego;
Wymagania w zakresie parametrów obiektu
sportowego w odniesieniu do rangi
zawodów/imprez sportowych;
Przepisy dotyczące stanu technicznego obiektu
i wymaganych dokumentów na jego
potwierdzenie.
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Dokonywać wyboru obiektu sportowego
zgodnie z ofertą klienta zewnętrznego;
Dokonywać wyboru i weryfikacji obiektów oraz
sprzętu niezbędnego do sprawnego
przeprowadzenia imprezy;
Oceniać atrakcyjność wybranego obiektu dla
uczestników, publiczności oraz mediów;
Wybierać najkorzystniejszy pod względem
ekonomicznym i logistycznym obiekt na
imprezę.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Promowanie sportu i współpraca pozafinansowa
z podmiotami działającymi w obszarze kultury fizycznej i sportu
Kompetencja zawodowa Kz2: Promowanie sportu i współpraca pozafinansowa z podmiotami
działającymi w obszarze kultury fizycznej i sportu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Prowadzenie kalendarza imprez sportowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady klasyfikacji imprez sportowych;
Przepisy dotyczące organizacji imprez
sportowych;
Procedury przewidziane w postępowaniu
administracyjnym oraz innych przepisach
określających zasady organizacji imprez
sportowych.




Klasyfikować imprezy sportowe pod względem
rodzaju;
Stosować odpowiednie akty prawne dotyczące
organizacji imprez sportowych;
Określić niezbędne pozwolenia dotyczące
organizacji imprez.

Z4 Promowanie działań i podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
i współpraca pozafinansowa
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Reguły marketingu sportowego;
Metody i techniki budowania sieci
teleinformatycznych, baz danych;
Zasady skutecznej promocji imprezy;
Sposoby współpracy z mediami oraz ich
oczekiwania;
Płatne i niepłatne mechanizmy promocji;
Odbiorców promocji, ich przyzwyczajenia,
kompetencje poznawcze, upodobania;
Specjalistyczne programy komputerowe
wspierające promowanie i reklamowanie imprez
sportowych;
Rodzaje i sposoby współpracy pozafinansowej.









Stosować reguły związane z marketingiem
sportowym;
Tworzyć, obsługiwać, aktualizować bazę
klientów, odbiorców promocji;
Określać warunki i nawiązywać współpracę
z mediami (radio, tv, prasa, media internetowe);
Wybierać najskuteczniejsze środki promocji
uwzględniające jej adresatów;
Określać precyzyjnie grupy odbiorców, do
których ma dotrzeć promocja;
Posługiwać się nowoczesnymi komunikatorami,
(jak fb, tweeter, instagram i innymi)
w promowaniu imprezy sportowej;
Przygotowywać materiał informacyjny
w zakresie oferty sportowej;
Wyszukiwać i analizować ważne informacje
dotyczące obszaru kultury fizycznej i sportu.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie współpracy finansowej z podmiotami
działającymi w obszarze kultury fizycznej i sportu
Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie współpracy finansowej z podmiotami działającymi
w obszarze kultury fizycznej i sportu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Współdziałanie finansowe z organizacjami pozarządowymi (NGO) działających w obszarze
kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia procedury przyznawania dotacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Podstawowe zasady prowadzenia procedury
konkursowej o przyznanie dotacji dla organizacji
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Przygotować materiały i formularze niezbędne
do ogłoszenia konkursu o przyznanie dotacji dla
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działającej w obszarze kultury fizycznej i sportu
dla zgodnie z obowiązującym prawem;
Wzory dokumentów konkursowych i zasady ich
zastosowania;
Zasady sporządzania wniosku na dotację dla
organizacji działającej w obszarze kultury
fizycznej i sportu;
Zasady przygotowania raportów
i dokumentacji konkursowej dla organizacji
działającej w obszarze kultury fizycznej i sportu;
Przepisy rozliczania przyznanych dotacji dla
organizacji działającej w obszarze kultury
fizycznej i sportu;
Zasady sporządzania sprawozdań z realizacji
zadań zleconych;
Zasady organizacji pracy zespołowej
i zarządzania zespołem pracowników;
Przepisy o zatrudnianiu pracowników.












organizacji działającej w obszarze kultury
fizycznej i sportu;
Ogłosić konkurs na realizację zadań zleconych;
Powołać zespół oceniający złożone wnioski;
Rozstrzygnąć konkurs i przydzielić dotację
zgodnie z obowiązującym prawem;
Rozliczać środki pochodzące z dotacji
i innych źródeł stanowiących finansowy
i pozafinansowy wkład własny;
Prezentować wyniki analizy konkursowej;
Dokonać analizy i ewaluacji procedury
konkursowej;
Przygotować sprawozdanie dotyczące
zrealizowanych konkursów;
Dobierać pracowników z uwzględnieniem ich
kwalifikacji i przygotowania merytorycznego;
Przygotowywać dokumenty do zatrudnienia
pracowników, posługując się odpowiednimi
wzorami dokumentów (umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło).

Z6 Prowadzenia procedury przyznawania stypendiów i nagród sportowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Ustawy i zasady dotyczące zasad i warunków
przyznawania stypendiów i nagród sportowych;
Ustawę o ochronie danych osobowych.










Stosować akty prawne dotyczące przyznawania
stypendiów i nagród sportowych;
Stosować ustawę o ochronie danych
osobowych;
Przygotować dokumentację dotyczącą trybu
i zasad przyznawania stypendiów i nagród
sportowych;
Przygotować dokumentację, ankiety, formularze
dotyczące procedury przyznawania stypendiów
i nagród;
Dokonać wyboru, weryfikacji i analizy
dokumentacji;
Przyjmować wnioski o przyznanie stypendiów
sportowych;
Przygotować umowy stypendialne.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:




Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie obowiązków pracownika do spraw
kultury fizycznej i sportu.
Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym
w procesie organizacji działań dotyczących kultury fizycznej i sportu.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej pracownika do spraw kultury fizycznej i sportu, w tym
przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności.
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Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania zadań
pracownika do spraw kultury fizycznej i sportu.
Oceniania poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dostrzeganie własnych ograniczeń
i planowania rozwoju zawodowego.

3.6. 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
pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu.
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 pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu

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

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu może pracować w:
 urzędach gminy,
 urzędach miasta,
 starostwie powiatowym,
 urzędzie marszałkowskim,
 dużych obiektach sportowych (halach widowiskowo-sportowych, na pływalniach sportoworekreacyjnych, stadionach itp.).
Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na pracowników grupy instruktorzy
rekreacji i sportu (w tym wykonujących zawód pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu jest
zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach kształcenia zawodowego nie przygotowuje się kandydatów do pracy
w zawodzie pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
można uzyskać w zawodach pokrewnych:
 w systemie kształcenia akademickiego – szkoły wyższe publiczne i niepubliczne na studiach I i II
stopnia (akademie, uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe) na kierunkach: wychowanie fizyczne,
zarzadzanie projektami, menedżer sportu, menedżer imprez sportowych.
 na kursach organizowanych przez instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i podmioty zajmujące się oświatą na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców –
potwierdzane zaświadczeniami lub certyfikatami.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Certyfikat
umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji
kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Szkolenie
Szkoleniem pracowników do spraw kultury fizycznej i sportu zajmują się również branżowe ośrodki
metodyczno-szkoleniowe oraz prywatne firmy szkoleniowe i edukacyjne, oferujące kursy
specjalistyczne w formie stacjonarnej lub w formie e-learningu.
Dla pracownika do spraw kultury fizycznej i sportu (pracownika samorządowego), z uwagi na rosnącą
konkurencję na rynku pracy, niezmiernie ważne jest ciągłe rozwijanie posiadanych i uzyskiwanie
nowych kompetencji, poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i doskonalenia
zawodowego.
Przykładowa tematyka szkoleń:

nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom
pozarządowym,

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych – najczęstsze błędy i nieprawidłowości,

konsekwencja wejścia w życie przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych dla organizacji pozarządowych,

zwrot dotacji celowych pobranych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku
z realizacją zadania publicznego przez organizacje pozarządowe,

ochrona danych osobowych – nowelizacja RODO,

możliwości wspierania klubów sportowych,

podstawy rachunkowości budżetowej dla osób udzielających, rozliczających i kontrolujących
dotacje na realizację zadań publicznych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
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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 (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie pracownik do spraw kultury
fizycznej i sportu kształtuje się – ramowo – następująco:




w przypadku osób bez doświadczenia w zakresie od 2250 zł do 3100 zł brutto miesięcznie,
po kilku latach pracy, uzyskaniu pewnego doświadczenia w granicach od 3400 zł do 4900 zł
brutto miesięcznie,
na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz dużego doświadczenia (np.
kierownik) do 7000 zł brutto miesięcznie.

Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ m.in. takie czynniki, jak:
 miejsce pracy (wielkość, potencjał, zasobność jednostki zatrudniającej),
 szczegółowy zakres obowiązków,
 wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 staż pracy,
 doświadczenie w organizowaniu i koordynowaniu imprez sportowych.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu możliwe jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za
pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
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z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się,
z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności i pracy przy komputerze.

WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

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











Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511).
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 210, 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).
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji
rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 837).

Literatura branżowa:














Adamiak B., Borkowski J.: Kodeks postępowania administracyjnego. C. H. Beck., Warszawa 2014.
Barański R., Olejniczak A.: Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych
z administracją publiczną. C. H. Beck, Warszawa 2012.
Bednarczyk M., Nessel K. (red.): Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka. CeDuWu,
Warszawa 2016.
Borowska M., Dembicka-Starska I.: Mocni w promocji – Podręcznik dla organizacji
pozarządowych. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014.
Dadel M., Gałązka A.: Dotacja od administracji publicznej. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
2014.
Dadel M.: O Projekcie i wniosku… dla początkujących, którzy chcą uporządkować wiedzę.
Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa 2014.
Dudkiewicz M., Makowski G.: Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracji
pozarządowej. Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2011.
Jaśkiewicz P., Olejniczak A.: Pożytek publiczny i wolontariat. C. H. Beck, Warszawa 2010.
Kosendiak J.: Wykłady z teorii sportu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. AWF,
Wrocław 2004.
Kosmol A.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. AWF, Warszawa 2004.
Łasiński G.: Sprawność zarządzania organizacją sportową. AWF, Wrocław 2003.
Misiołowski R.: Marketing w sporcie. Wydawnictwo Promor, Kraków 2008.
Serdyński R., Szaruga K.: Komentarz do ustawy o rachunkowości. ODDK, Gdańsk 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:










Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Forsal.pl: https://forsal.pl/artykuly/1120276,sprawdz-ile-zarabia-urzednik-administracjipublicznej.html
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy: http://www.insp.waw.pl
Kwalifikacja rynkowa „Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy” w ZRK:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12622
Ministerstwo Sportu i Turystyki: https://www.msit.gov.pl
Polska Akademia Kultury i Sportu: https://pakis.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie: http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacjiw-sporcie-srks
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.

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia
Dotacja

Definicja
Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa
udzielona podmiotom na realizację ich zadań.
Dotacja ma charakter uznaniowy. Jednostka
ubiegająca się o nią musi spełnić warunki wstępne,
określone przez podmiot dysponujący środkami
finansowymi.

Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20091
571240/U/D20091240Lj.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

2

Event

Wydarzenie służące jakiemuś celowi, łączące zwykle
elementy zabawy, rekreacji i nauki, mające
opracowany program, angażujące wykonawców,
sponsorów, patronów, media itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.konferencje.pl/ar
t/event-czym-jest-a-czym-niejest,771.html
[dostęp: 31.03.2019]

3

Ewidencja

Spis zawierający dane dotyczące stanu spraw lub
rzeczy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/ew
idencja.html
[dostęp: 31.03.2019]

4

Gmina

Jednostka samorządu terytorialnego, rozumiana
jako wspólnota samorządowa (tworzą ją
mieszkańcy gminy z mocy prawa) oraz odpowiednie
terytorium. Zgodnie z konstytucją, jest podstawową
jednostką podziału terytorialnego wykonującą
wszystkie zadania samorządu terytorialnego
niezastrzeżone dla innych jednostek – powiatów
i województw.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.infor.pl/prawo/g
mina/slownik/104002,Gmina.h
tml
[dostęp: 31.03.2019]
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5

6

7

Impreza sportowa

Należy przez to rozumieć imprezę masową mającą
na celu współzawodnictwo sportowe lub
popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na
stadionie lub w innym obiekcie niebędącym
budynkiem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php/
Impreza_sportowa

Jednostki organizacyjne
jednostek samorządu
terytorialnego

Do jednostek samorządu terytorialnego ( JST ) należą
gminy, powiaty, województwa .Władze samorządowe
mogą utworzyć samorządowe jednostki
organizacyjną, która ma pełnić powierzone zadania.
Jednostki mogą być tworzone na mocy ustaw
i uchwał.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Kalendarz imprez
sportowych

Spis wydarzeń sportowych organizowanych przez
dany podmiot na określonym terenie. Zawiera
harmonogram imprez i termin wydarzeń
sportowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php/
Impreza_sportowa

[dostęp: 31.03.2019]

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Formy_organizacyjne_jednoste
k_samorz%C4%85dowych
[dostęp: 31.03.2019]

[dostęp: 31.03.2019]
8

Klub sportowy

Organizacja powołana w celu uprawiania różnych
dyscyplin sportowych, organizowania zawodów
i imprez sportowych oraz upowszechniania kultury
fizycznej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/klubsportowy;3923092.html
[dostęp: 31.03.2019]

9

Kontrola

Sprawdzanie czegoś, zestawianie stanu faktycznego
ze stanem wymaganym:

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

 badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem
postulowanym,
 ustalenia przyczyn oraz zakresu rozbieżności,
 przekazanie wyników kontroli podmiotowi
kontrolowanemu.
Mierniki kontroli: legalność; celowość; rzetelność;
gospodarność.

https://www.arslege.pl/2884/
materialyedukacyjne/5223/kierownictw
o-nadzor-koordynacja-ikontrola/
[dostęp: 31.03.2019]

10

Koordynacja

Zapewnia spójność działań na wszystkich
poziomach, utrzymania i ulepszania trybu działania
organizacji oraz zapewnienia jej ciągłości. Służy
ustaleniu hierarchii, formalnemu scaleniu
organizacji oraz ułatwia komunikację i przepływ
wiedzy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://mfiles.pl/pl/index.php/
Koordynacja
[dostęp: 31.03.2019]

11

Kultura fizyczna

Wiedza, wartości, zwyczaje oraz działania
podejmowane dla zapewnienia rozwoju
psychofizycznego, wychowania, doskonalenia
uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także
dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20072
261675/U/D20071675Lj.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

12

Marketing

Procesem mający na celu rozpoznawanie,
pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów. Dzięki
marketingowi klienci otrzymują to, czego
potrzebują poprzez tworzenie i wymianę
produktów. Jest to zatem koncepcja dostarczania
właściwych towarów odpowiednim osobom, we
właściwym miejscu i czasie, po odpowiedniej cenie
oraz przy użyciu prawidłowego zestawu środków
promocji, takich jak np. reklama, promocja
sprzedaży czy sprzedaż osobista.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.findict.pl/slownik
/marketing
[dostęp: 31.03.2019]
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13

14

15

16

Nadzór

Obiekt
sportowy

Organizacja
pozarządowa

Procedury
konkursowe

Sposób sprawowania kontroli, wykonywany
z zachowaniem zasady kompetencji nadzorczych
oznaczających szereg czynności, które umożliwią
ingerencję w działania nadzorowanego w celu
prawidłowego funkcjonowania. Nadzór jest
prowadzony przez cały czas trwania danego
procesu i podlega mu całość wykonywanych prac na
każdym etapie ich zaawansowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.arslege.pl/2884/
materialyedukacyjne/5223/kierownictw
o-nadzor-koordynacja-ikontrola/

Samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych
oraz budynków przeznaczonych do celów
sportowych. Obiektami sportowymi są np. stadiony,
hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny
pływackie, korty tenisowe, lodowiska, tory
łyżwiarskie, hipodromy, tory wyścigowe, skocznie
narciarskie, pola golfowe, skateparki, itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Organizacja działająca społecznie, oparta
o charytatywną pracę swoich członków. Ich prawną
podstawą jest statut, regulamin lub inny wewnętrzny
akt. To wszystkie podmioty, które nie są organami lub
jednostkami podległymi administracji publicznej oraz
których działalność nie jest nastawiona na osiąganie
zysku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Przepisy regulujące postępowanie w przebiegu
konkursu mającego na celu osiągnięcie najwyższego
poziomu i dokonaniu wyboru najlepszego rezultatu
oraz przyznania nagród.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

[dostęp: 31.03.2019]

Mała encyklopedia sportu.
Wyd. II. T. 2: L-Ż., Sport
i Turystyka, Warszawa 1987

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20030
960873/U/D20030873Lj.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

https://sjp.pwn.pl/slowniki/ko
nkurs.html
[dostęp: 31.03.2019]

17

18

19

Promocja

Referent

Rekreacja

Marketingowe przedsięwzięcie, które ma na celu
zwiększenie popytu na dobra i usługi. Działania
promocyjne wpływają na decyzje klientów
i potencjalnych nabywców poprzez dostarczanie
informacji, argumentacji, obietnic oraz skłanianie
do kupna lub skorzystania z promowanych
produktów i usług. Wytwarzając przy tym
pozytywną opinię o przedsiębiorstwie lub instytucji.
Jest to zbiór środków, za pomocą których
przedsiębiorstwo lub sprzedawca komunikuje się
z rynkiem, czyli przekazuje informacje o swojej
działalności lub konkretnych produktach i usługach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Stanowisko funkcjonujące w instytucjach
państwowych, a także firmach prywatnych;
w polskim porządku prawnym osoba (urzędnik)
upoważniona do merytorycznego załatwienia danej
sprawy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Forma działania wybrana dobrowolnie przez
człowieka ze względu na osobiste zainteresowania
i dla odpoczynku, rozrywki lub rozwoju własnej
osobowości; podejmowana poza obowiązkami
zawodowymi, społ. i domowymi, w czasie wolnym
od pracy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
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https://www.findict.pl/slownik
/promocja
[dostęp: 31.03.2019]

https://www.praca.pl/poradni
ki/listastanowisk/administracjapubliczna-sluzbacywilna/referent_pr-81.html
[dostęp: 31.03.2019]

https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/rekreacja;3966939.html
[dostęp: 31.03.2019]
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21

Sport

Uchwała

Wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub
osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach. Za sport uważa się również
współzawodnictwo oparte na aktywności
intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku
sportowego w tym e-sport.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:

Akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego,
samorządowego, organizacji społecznych,
politycznych lub międzynarodowych). Zgodnie
z ustawami ustrojowymi rada (sejmik) podejmuje
swoje decyzje w formie uchwał. Uchwała zapada
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady w głosowaniu
jawnym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20101
270857/U/D20100857Lj.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

https://wypracowania24.pl/wo
s/2346/uchwala-definicja-opisprzyklady
[dostęp: 31.03.2019]

www.psz.praca.gov.pl

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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