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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej 524401

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Pracownik działu logistyki.
Pracownik działu sprzedaży internetowej.
Pracownik obsługi sprzedaży internetowej.
Sprzedawca internetowy.
Sprzedawca w sklepie internetowym.

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


5244 Contact centre salespersons.

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,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ we wrześniu i 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:





Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
Katarzyna Mirkowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Szymon Wąsowicz – log-inn Szymon Wąsowicz, Kraków.
Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Siemińska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
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Recenzenci:



Anna Hasiuk – Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk.
Mariusz Szymańczak – Zespół Szkół Samochodowych, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Ewa Jasińska – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Radom.
Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, 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
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej dokonuje wysyłki towarów lub produktów
zamówionych przez internet lub telefon. Odpowiada za kompletowanie zamówień, pakowanie ich
i przekazywanie gotowych przesyłek przewoźnikom.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej wykonuje czynności mające na celu realizację
zamówień klientów przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony.
Pracę w tym zawodzie można podzielić na trzy główne etapy: kompletację zamówień, przygotowanie
produktów do wysyłki, przekazanie gotowych przesyłek do transportu.
W niektórych przedsiębiorstwach ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej obsługuje też
zwroty i reklamacje.
Sposoby wykonywania pracy
W ramach kompletacji zamówień ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej wykonuje
czynności polegające m.in. na:
 realizowaniu zleceń wydania zamówień w oparciu o harmonogram zapewniający ich terminowe
nadanie,
 odnajdywaniu produktów w magazynie,
 kompletowaniu zamówień zgodnie z listą zamówienia,
 bieżącej kontroli stanów magazynowych produktów,
 postępowaniu według określonych procedur w przypadku wykrycia niezgodności, takich jak:
brak towaru w magazynie, towar uszkodzony, błędne zamówienie.
W ramach przygotowania produktów do wysyłki wykonuje czynności polegające m.in. na:
 weryfikowaniu zgodności skompletowanych produktów z listą zamówienia,
 pakowaniu produktów do wysyłki ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego
zabezpieczeniu produktów przed uszkodzeniami w transporcie lub kradzieżą,
 generowaniu dokumentów wysyłkowych (etykieta przewozowa5),
 generowaniu dokumentów wydania lub sprzedażowych (dokument wydania magazynowego,
paragon, faktura),
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umieszczaniu w przesyłce dodatkowych materiałów, takich jak: ulotki, próbki, formularze zwrotu
i reklamacji, materiały promocyjne, zgodnie z wytycznymi właściciela towaru lub klienta,
bieżącej kontroli zapasu opakowań, materiałów i narzędzi wykorzystywanych do przygotowania
towarów do wysyłki.

W ramach przekazywania gotowych przesyłek do transportu wykonuje czynności polegające m.in. na:
 sortowaniu przesyłek dla poszczególnych przewoźników,
 przekazywaniu przesyłek zgodnie z harmonogramem odbiorów,
 generowaniu dokumentów potwierdzających przekazanie przesyłek przewoźnikowi,
 kontrolowaniu prawidłowości pokwitowania odbioru przesyłek przez przewoźnika,
 archiwizowaniu potwierdzonych dokumentów przekazania,
 reagowaniu zgodne z ustalonymi procedurami w przypadku wykrycia niezgodności,
np. rozbieżności ilościowej wydawanych przesyłek z protokołem,
 przyjmowaniu i wydawaniu jednostek transportowych (palety, skrzynie, pojemniki).
W ramach obsługi zwrotów i reklamacji ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej wykonuje
czynności polegające m.in. na:
 przyjmowaniu od przewoźników zwrócone przesyłki,
 weryfikowaniu prawa klienta do dokonania zwrotu,
 sprawdzaniu stanu technicznego zwróconego towaru,
 wystawianiu dokumenty zwrotu (zwrot do paragonu, korekta sprzedaży, przyjęcie magazynowe),
 umieszczaniu towaru w magazynie,
 weryfikowaniu stanu magazynowego w celu potwierdzenia braków / nadwyżek
w zrealizowanych wysyłkach,
 weryfikowaniu potwierdzenia nadania przesyłek w przypadku zgłoszenia zaginięcia przesyłki
lub pomyłki w nadaniu.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej wykonuje swoją pracę:
 w magazynach przedsiębiorstw i operatorów logistycznych6,
 w pomieszczeniach biurowych zaadaptowanych do potrzeb magazynowych.
Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne
oraz instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne). Praca wykonywana jest głównie na stojąco.
Praca ekspedytora wymaga bezpośredniego kontaktu z kierowcami, klientami i osobami z innych
komórek logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej w działalności zawodowej wykorzystuje
i obsługuje m.in.:
 urządzenia ułatwiające przemieszczanie towarów: różnego rodzaju wózki półkowe16 i/lub wózki
platformowe15, z napędem mechanicznym wózki unoszące18 i/lub wózki wysokiego
składowania19 i/lub wózki systemowe17,
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narzędzia do pakowania przesyłek: noże do kartonu, podajniki taśmy pakowej8 manualne
i/lub mechaniczne, taśmownice10 manualne i/lub automatyczne, owijarki7 manualne
i/lub mechaniczne, przenośniki9 grawitacyjne i/lub z napędem,
drukarki różnego typu: drukarki etykiet przewozowych4, laserowe, igłowe, stacjonarne i mobilne,
różnego rodzaju sprzęt elektroniczny: mobilne terminale kodów kreskowych12, czytniki kodów
kreskowych2, czytniki RFID3, terminale płatnicze (terminale POS)11, wagi elektroniczne, miarki
elektroniczne,
specjalistyczne oprogramowanie wspierające procesy magazynowe – zwykle są to systemy klasy
WMS14 lub rozwiązania pokrewne.

Organizacja pracy
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych
zadań i liczby zatrudnionych pracowników, wykonuje swoje zadania indywidualnie lub w zespole.
Praca wykonywana jest stacjonarnie w miejscu przechowywania towarów przeznaczonych
do wysyłki, przy czym kompletacja, przygotowanie towarów do wysyłki i przekazanie ich
przewoźnikom odbywa się w różnych miejscach, mogących różnić się charakterem pomieszczeń
i panujących w nich warunków.
Tryb i podział czasowy pracy różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru
prowadzonej działalności. Praca w zawodzie ekspedytora sprzedaży wysyłkowej / internetowej może
odbywać się zarówno w dni robocze, jak i w dni świąteczne, zarówno w trybie jednozmianowym
w stałych godzinach pracy, jak też w systemie zmianowym przez całą dobę.
Obciążenie pracą w czasie zależy od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonej
działalności. Zdarza się, że godziny pracy ekspedytora sprzedaży wysyłkowej / internetowej rozłożone
są nierównomiernie lub musi on wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Wynika to
ze zwiększonej liczby zamówień przypadających do realizacji po dniach ustawowo wolnych od pracy
i w okresach przedświątecznych, lub zamówień produktów sezonowych oferowanych przez
przedsiębiorstwo (np. handel podręcznikami w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego).
Praca ekspedytora sprzedaży wysyłkowej / internetowej może być wykonywana zarówno w pełnym,
jak i częściowym wymiarze czasu pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy w zawodzie ekspedytora sprzedaży wysyłkowej / internetowej wiąże się
z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia. Są to m.in.:
 obciążenia układu kostno-stawowego – w związku z długotrwałą pracą polegającą na
przygotowaniu towaru do wysyłki (przenoszenie, podnoszenie, pakowanie towarów),
 zagrożenia mechaniczne – w związku z pracą wykonywaną poprzez wykorzystanie lub w pobliżu
różnego rodzaju urządzeń mechanicznych (wózki ręczne i mechaniczne, podnośniki, podajniki).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 silna budowa ciała,
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
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w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia organizacyjne,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
 zdolność koncentracji uwagi,
w kategorii cech osobowościowych
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 gotowość do rozwiązywania problemów,
 rzetelność oraz dokładność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 zamiłowanie do ładu i porządku,
 zainteresowania techniczne,
 zainteresowania informatyczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Wykonywanie zawodu ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/ internetowej wymaga ogólnej sprawności
fizycznej, a w niektórych branżach również silnej budowy ciała związanej z koniecznością
przenoszenia, podnoszenia towarów. W kompletowaniu towarów do wysyłki ważna jest również
sprawność narządu wzroku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do
prac średnio ciężkich.
Dysfunkcje organizmu wpływające na mobilność, sprawność manualną, czy ostrość widzenia
ograniczają możliwość pracy w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej.
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 (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
nie występują specyficzne wymagania dotyczące wykształcenia. Preferowane jest wykształcenie na
poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym
magazynier – logistyk.
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Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem na poziomie branżowej szkoły II stopnia (na
podbudowie branżowej szkoły I stopnia) lub technikum w zawodach pokrewnych technik logistyk, lub
technik spedytor.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej nie jest wymagane posiadanie
tytułów zawodowych, kwalifikacji i szczególnych uprawnień. Podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwia
posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje pełne w zawodach pokrewnych: technik logistyk lub
technik spedytor, uzyskanego po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectw potwierdzających kwalifikacje cząstkowe nabyte w wyniku ukończenia
kwalifikacyjnych kursów zawodowych (po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne):
 AU.20 Prowadzenie sprzedaży,
 AU.25 Prowadzenie działalności handlowej,
 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,
 AU.32 Organizacja transportu,
 AU.22 Obsługa magazynów.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej /
internetowej są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikat potwierdzający kompetencje związane z prowadzeniem sklepów internetowych,
 certyfikat potwierdzający znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym,
 uprawnienia do obsługi wózków widłowych1.
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
Osoby pracujące w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej mają szerokie
możliwości rozwoju zawodowego oraz awansu. Obejmują one w szczególności:
 stopniowe zwiększanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika,
 wyspecjalizowanie się w zadaniach eksperckich, jak na przykład specjalista ds. zwrotów
i reklamacji lub pracownik działu wsparcia procesów logistycznych,
 stopniowe przejmowanie ról menedżerskich (lider, brygadzista, kierownik).
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej może podwyższać kompetencje:
 podejmując kształcenie w zawodach pokrewnych: pracownik działu logistyki, technik logistyk,
 podejmując kształcenie (warunkiem jest posiadanie świadectwa maturalnego) w szkołach
wyższych na kierunkach związanych z logistyką lub transportem,
 uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych przez pracodawców.
Po uzyskaniu wykształcenia wyższego może awansować na specjalistę w zakresie logistyki,
a następnie na stanowiska kierownicze.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
można potwierdzić w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionych w pokrewnych zawodach szkolnych: technik logistyk oraz technik spedytor:
 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,
 AU.32 Organizacja transportu,
 AU.22 Obsługa magazynów.
Przydatne w zawodzie kompetencje dotyczące obsługi urządzeń dźwignicowych potwierdzane są
zaświadczeniem (świadectwem) kwalifikacyjnym, wydanym przez właściwą jednostkę Urzędu Dozoru
Technicznego13.
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 ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej może rozszerzać
swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Pracownik działu logistyki
S
Technik logistyk
S
Technik spedytor
Organizator obsługi sprzedaży internetowej

Kod zawodu
333104
333107
333108
524402

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej wykonuje różnorodne
zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Kompletowanie towarów zgodnie z listą zamówienia.
Z2 Monitorowanie stanów magazynowych kompletowanych towarów.
Z3 Weryfikowanie zgodności zebranych towarów z listą zamówienia.
Z4 Korygowanie wykrytych niezgodności w skompletowanych zleceniach.
Z5 Monitorowanie stanu ilościowego materiałów i narzędzi do pakowania towarów.
Z6 Generowanie dokumentów sprzedażowych i/lub magazynowych.
Z7 Przygotowanie skompletowanych zamówień do wysyłki.
Z8 Przekazywanie przesyłek przewoźnikom.
Z9 Kontrolowanie statusu doręczenia nadanych przesyłek.
Z10 Obsługiwanie reklamacji dotyczących wydanych przesyłek.
Z11 Obsługiwanie zwrotów trafiających do magazynu.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie zleceń wydania towarów
Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie zleceń wydania towarów obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Kompletowanie towarów zgodnie z listą zamówienia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Systemy informatyczne wspierające proces
realizacji zamówień;
Procedury realizacji zamówień przyjęte
w przedsiębiorstwie;
Zasady rozmieszczenia towarów w magazynie;
Rodzaje sprzętów mechanicznym służących do
kompletacji (wózki kompletacyjne, wózki
widłowe, podesty, drabiny);
Zasady BHP oraz ppoż. dla środowiska pracy.






Obsługiwać system informatyczny wspierający
proces realizacji zamówień;
Stosować procedury realizacji zamówień;
Przemieszczać się pomiędzy lokalizacjami
w efektywny sposób;
Posługiwać się sprzętem mechanicznym
służącym do kompletacji;
Stosować zasady BHP oraz ppoż. w magazynie.

Z2 Monitorowanie stanów magazynowych kompletowanych towarów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady rozmieszczania i przechowywania
towarów w magazynie;
Błędy popełniane w przechowywaniu towarów
w magazynie;
Oprogramowanie do bieżącego
ewidencjonowania stanu magazynu.




Określać dostępność danego produktu i dalszą
możliwość jego sprzedaży;
Rozpoznawać sytuacje wystąpienia odstępstw
od przyjętych zasad magazynowania;
Korzystać z oprogramowania do kontroli stanu
magazynu i dostępności towarów.

Z3 Weryfikowanie zgodności zebranych towarów z listą zamówienia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Metody identyfikacji produktów;
Metody identyfikacji zamówień;
Metody postępowania w przypadku wykrytych
niezgodności.





Identyfikować produkty, które są na liście
zamówień;
Rozpoznawać towar niezgodny z listą
kompletacji;
Rozpoznawać towar uszkodzony;
Posługiwać się komputerem i/lub urządzeniami
elektronicznymi, takimi jak terminale kodów
kreskowych.

Z4 Korygowanie wykrytych niezgodności w skompletowanych zleceniach
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody korygowania niezgodności
w skompletowanych zamówieniach;
Metody postępowania z uszkodzonym towarem;
Zasady raportowania wykrytych niezgodności.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie zamówionych towarów do wysyłki
Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie zamówionych towarów do wysyłki obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Monitorowanie stanu ilościowego materiałów i narzędzi do pakowania towarów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady gospodarki materiałami
opakowaniowymi;
Sposoby zgłaszania zapotrzebowania
na materiały opakowaniowe;
Rodzaje narzędzi wykorzystywanych
do pakowania.





Sprawdzać ilość posiadanych materiałów
opakowaniowych;
Zgłaszać zapotrzebowanie na uzupełnienie
materiałów z wyprzedzeniem zapewniającym
stałą dostępność stosowanych materiałów;
Oceniać poprawność działania
wykorzystywanych narzędzi.

Z6 Generowanie dokumentów sprzedażowych i/lub magazynowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady generowania i postępowania
z dokumentami sprzedażowymi;
Zasady generowania i postępowania
z dokumentami magazynowymi;
Zasady umieszczania dokumentów związanych
ze sprzedażą na przesyłce.



Generować dokumenty sprzedażowe;
Generować dokumenty magazynowe;
Umieszczać odpowiednie dokumenty przy
przesyłce;
Stwierdzać poprawność dokumentów.

Z7 Przygotowanie skompletowanych zamówień do wysyłki
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Reguły pakowania towarów;
Wymagania przewoźników w zakresie
zawartości, wymiarów i wagi nadawanych
przesyłek;
Metody doboru opakowania do wysyłki;
Oprogramowanie służące do generowania
etykiet przewozowych.






Dobierać odpowiednie opakowanie do
wysyłanych produktów;
Pakować produkty w sposób gwarantujący
ich bezpieczeństwo w trakcie transportu;
Przygotować przesyłkę zgodnie z regulacjami
przewoźników;
Generować dokumenty przewozowe (etykieta
przewozowa);
Sortować przesyłki według przewoźników.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Nadawanie przesyłek
Kompetencja zawodowa Kz3: Nadawanie przesyłek obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8 i Z9,
do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z8 Przekazywanie przesyłek przewoźnikom
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Harmonogram odbioru przesyłek przez
przewoźników;
Procedury przekazywania przesyłek
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przewoźnikom;
Przepisy dotyczące wystawiania, weryfikacji
poprawności i archiwizacji dokumentów
przewozowych;
Zasady gospodarowania nośnikami
transportowymi.



Obsługiwać sprzęt komputerowy i urządzenia
biurowe;
Archiwizować dokumenty przewozowe zgodnie
z wytycznymi.

Z9 Kontrolowanie statusu doręczenia nadanych przesyłek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metody weryfikacji statusu nadanej przesyłki;
Regulaminy świadczenia usług przewoźników;
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia
problemów w procesie doręczania przesyłek.

Sprawdzać status nadanej przesyłki;
Weryfikować informację o statusie przesyłki;
Interweniować u przewoźnika w przypadku
uchybień w procesie transportu.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Obsługiwanie zwrotów i reklamacji
Kompetencja zawodowa Kz4: Obsługiwanie zwrotów i reklamacji obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z10 i Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z10 Obsługiwanie reklamacji dotyczących wydanych przesyłek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Regulacje prawne oraz instrukcje dotyczące
zgłoszeń reklamacyjnych;
Zasady i metody weryfikowania zgłoszonych
reklamacji;
Zasady postępowania w przypadku
potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji.





Weryfikować zasadność zgłoszenia
reklamacyjnego;
Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami
w przypadku uznania/nieuznania zasadności
zgłoszenia reklamacyjnego;
Komunikować się z klientem w sprawie
obsługiwanej reklamacji.

Z11 Obsługiwanie zwrotów trafiających do magazynu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Regulacje prawne oraz instrukcje dotyczące
obsługi zwrotów;
Metody identyfikowania zwrotów trafiających
do magazynu;
Procedury przyjmowania zwrotu (towarów) do
magazynu.




Określać stan fizyczny zwracanych towarów (czy
nadają się do dalszej odsprzedaży);
Wystawiać dokumenty potwierdzające zwrot
towaru;
Odróżniać zwroty, które należy przyjąć, od tych,
które powinny być odesłane do nadawcy.

3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:



Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań związanych z organizowaniem
i realizowaniem sprzedaży wysyłkowej / internetowej.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami w branży handlowej.
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Postępowania zgodnie z przyjętymi procedurami oraz regulaminami właściwymi dla sprzedaży
internetowej / wysyłkowej.

3.7. 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
ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej.
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 ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej

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

3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
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
W zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej możliwe jest podjęcie pracy:
 w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż wysyłkową pod własną marką,
 w branży dóbr szybko zbywalnych (FMCG: fast-moving consumer goods),

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej 524401



w firmach branży np. odzieżowej, księgarskiej, farmaceutycznej,
u operatorów logistycznych, np. świadczących usługi dla branży e-commerce.

Praca może być wykonywana w małych przedsiębiorstwach, obsługujących niewielką liczbę klientów
lub oferujących do sprzedaży jednorodny asortyment lub w dużych przedsiębiorstwach,
obsługujących dużą liczbę klientów i/lub oferujących wielorodny asortyment.
Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie rośnie, między innymi ze względu na dynamiczny
rozwój branży e-commerce, rozlokowanie firm prowadzących sprzedaż wysyłkową na terenie całego
kraju oraz postępującą informatyzację branży logistycznej.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
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 edukacji zawodowej nie prowadzi się kształcenia w zawodzie
ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej.
W preferowanych przez pracodawców zawodach szkolnych kształcenie oferują:
 branżowe szkoły I stopnia w zawodzie magazynier – logistyk;
 branżowe szkoły II stopnia (na podbudowie szkoły branżowej I stopnia) w zawodzie technik
logistyk;
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technika w zawodach technik spedytor, technik logistyk.

Kwalifikacje w tych zawodach potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych),
w ramach kwalifikacji wyodrębnionych w wymienionych powyżej zawodach pokrewnych.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
 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 Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania suplementu Europass
(w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Szkolenie
Szkolenia i kursy doszkalające związane z zawodem ekspedytor sprzedaży wysyłkowej /
internetowej organizują:
 wyspecjalizowane instytucje komercyjne, organizacje branżowe,
 instytucje oferujące szkolenia (kursy) w celu potwierdzenia kompetencji wymaganych do
wykonywania określonych prac (tzw. uprawnienia zawodowe),
 pracodawcy zatrudniający w danym zawodzie,
 producenci oprogramowania, maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi, materiałów,
 dostawcy szkoleń on-line.
Zakres tematyczny szkoleń i kursów to m.in.:
 zasady gospodarki magazynowej,
 systemy zarządzania jakością,
 obsługa wózków widłowych,
 obsługa klienta.
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: 31.10.2018]:
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
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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
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej /
internetowej jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2200 zł do 4000 zł brutto miesięcznie za pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wpływ na wysokość wynagrodzenia mają w szczególności:
 rejon kraju,
 wielkość przedsiębiorstwa,
 szczegółowy zakres obowiązków,
 doświadczenie pracownika,
 dostępność pracowników na lokalnym rynku pracy.
Częstą praktyką jest uzależnienie części wynagrodzenia od efektywności pracy pracownika.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej 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 sfery intelektualnej (01-U), pod warunkiem, że zadania i czynności robocze nie
przekraczają możliwości intelektualnych pracownika, co zwykle oznacza, że są proste
i powtarzalne,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego (07-S), moczowo-płciowego (09-M) pod warunkiem, że praca nie wymaga
znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał
możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów
pielęgnacyjno-medycznych.
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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

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 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
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.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.
1219, 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.)
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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:






Chodak G.: Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych – modele, badania rynku.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
Dobre praktyki e-mail marketingu. IAB Polska, Warszawa 2009.
Gwynne R.: Zarządzanie logistyką magazynową. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Obsługa magazynów. Kwalifikacja AU.22. Podręcznik cz.1. WSiP, Warszawa 2017.
Szymonik A., Nowak I.: Współczesna logistyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik logistyk:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333107.pdf
Marketing internetowy: https://interaktywnie.com
Marketing w sieci: https://marketingwsieci.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal eLogistyczny: http://www.e-logistyczny.pl
Portal Instytutu Logistyki i Magazynowana: http://logistyka.net.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Sklep internetowy od A do Z: https://www.ekomercyjnie.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).
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Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

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.).
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Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Certyfikat
potwierdzający
zdobycie
uprawnień
do obsługi wózków
widłowych

Uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru
Technicznego regulujące prawo do obsługi wózków
widłowych. Nadawane są w następujących
kategoriach:
III WJO – podnośnikowe prowadzone i zdalnie
sterowane,
II WJO – jezdniowe podnośnikowe z wyjątkiem
specjalizowanych,
I WJO – podnośnikowe i podnośnikowe
specjalizowane – z operatorem podnoszonym
z załadunkiem i ze zmiennym wysięgiem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://szkoleniaudt.pl/dzwignice/wozkiwidlowe-jezdniowe
[dostęp: 31.10.2018]

2

Czytnik kodów
kreskowych

Urządzenie przeznaczone do odczytu informacji
zapisanych w postaci kodu kreskowego. Odczyt kodu
odbywa się poprzez naświetlenie kodu kreskowego
wiązką światła (wiązka laserowa lub dioda LED).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

3

Czytnik Radio-frequency
identification (RFID)

Urządzenie służące do odczytywania informacji
zawartych w tagach RFID, czyli mikroskopijnych
mikroprocesorach wraz z anteną, w pamięci którego
zawarty jest unikalny numer, który jednoznacznie jest
przyporządkowany do oznaczonej rzeczy. Inne nazwy:
etykieta RFID, chip, transponder.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://rfid.zone/co-to-jest-rfid-2
[dostęp: 31.10.2018]

4

Drukarka etykiet
przewozowych

Drukarka do wydruku etykiet przewozowych
na samoprzylepnych arkuszach papieru,
wykorzystująca technikę druku termicznego
lub termotransferowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

5

Etykieta
przewozowa

Etykieta zawierająca informacje o przesyłce służące
jej skutecznemu doręczeniu. Elementami zwykle
umieszczanymi na etykietach są: dane adresata
przesyłki; dane nadawcy przesyłki; numer
identyfikacyjny przesyłki (numer listu); informacje o
usługach dodatkowych dotyczących przesyłki, np.
kwota pobrania, kwota ubezpieczenia, gwarantowany
termin i godzina doręczenia; wymiary i waga
przesyłki; informacje o przewoźniku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

6

Operator
logistyczny

Przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w świadczeniu
usług logistycznych (magazynowanie produktów,
realizacja zleceń wydania, inwentaryzacja,
pakowanie, przepakowywanie, składanie pakietów
itp.) dla innego przedsiębiorstwa, zajmującego się
handlem tymi towarami.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gwynne R.: Zarządzanie
logistyką magazynową.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2016

7

Owijarka

Urządzenie służące do pionowego zabezpieczania
ładunków transportowanych na nośnikach
paletowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki i
Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]
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8

Podajnik taśmy
pakowej

Urządzenie służące do podawania taśmy pakowej
wykorzystywanej do zamykania paczek. Wyróżnić
można podajniki ręczne oraz stacjonarne. Podajniki
stacjonarne podzielić można na podajniki o napędzie
ręcznym (manualne) oraz elektryczne (podanie taśmy
następuje automatycznie).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

9

Przenośnik

Urządzenie przeznaczone do transportu poziomego
i pionowego towarów lub produktów o różnych
gabarytach. W nowoczesnych magazynach przenośniki
tworzą często rozbudowany system transportowania
towarów, umożliwiający przemieszczanie ich w
odpowiednie miejsca magazynu, sortowanie czy
kolejkowanie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

10

Taśmownica

Urządzenie służące do spinania towarów i/lub
jednostek transportowych za pomocą taśm PP, PET,
metalowych. Spotkać można taśmownice ręczne,
półautomatyczne i automatyczne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

11

Terminal płatniczy
(terminal POS –
Point of Sale)

Komputer zintegrowany z monitorem dotykowym
rozpowszechniony w punktach gastronomicznych lub
sprzedażowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.elo.com.pl [dostęp:
31.10.2018]

12

Terminal kodów
kreskowych

Mobilne urządzenie stanowiące połączenie komputera
z czytnikiem kodów kreskowych. Jego główną cechą
jest możliwość dokonywania działań systemowych
bezpośrednio na urządzeniu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

13

Urząd Dozoru
Technicznego (UDT)

Państwowa osoba prawna działająca w obszarze
bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu
o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.udt.gov.pl
[dostęp: 31.10.2018]

14

Warehouse
Management
System WMS
(Magazynowy
system
informatyczny)

Oprogramowanie służące do zarządzania ruchem
towarów w magazynie. WMS określa typ
oprogramowania (jego funkcje), nie zaś określone
oprogramowanie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gwynne R.: Zarządzanie
logistyką magazynową.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2016

15

Wózek
platformowy

Urządzenie przeznaczone do transportowania
poziomego towarów niespaletyzowanych różnego
rodzaju. Wielkość, materiał wykonania i konstrukcja
wózków platformowych różni się w zależności od
przeznaczenia wózka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl [dostęp:
31.10.2018]

16

Wózek
półkowy

Wózek służący do transportu poziomego towarów
niespaletyzowanych różnego rodzaju. Wózki półkowe
posiadają co najmniej dwa poziomy do składowania
produktów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

17

Wózek
systemowy

Jeden z typów wózków widłowych o napędzie
mechanicznym. Głównym wyróżnikiem tego typu
wózków jest unoszenie obsługującego je pracownika
wraz z całą kabiną operatora.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]
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18

Wózek
unoszący

Jeden z typów wózków widłowych o napędzie
mechanicznym. Głównym wyróżnikiem tego typu
wózków jest możliwość uniesienia produktów jedynie
na wysokość umożlwiającą ich transport,
bez możliwości sztaplowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
[dostęp: 31.10.2018]

19

Wózek wysokiego
składowania

Jeden z typów wózków widłowych, za pomocą którego
można dokonać załadunku towaru do wysokości 16
metrów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Portal Instytutu Logistyki
i Magazynowana:
http://logistyka.net.pl
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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