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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Pracownik punktu skupu 432104

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Sprzedawca w punkcie skupu.
Wydawca magazynowy.

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


4321 Stock clerks.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją.

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





Mateusz Ciuchaj – Jeronimo Martins Polska, Gdańsk.
Paulina Daniluk – Trafika Nord Dariusz Rogalewski, Białystok.
Natalia Siuda-Piotrowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Szymczuk – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marcin Bukalski – Pogotowie komputerowe Neo, Sadlinki.
Sławomir Wardzyński – Ekspert niezależny, Olsztynek.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna 26, Lublin.
Jadwiga Rudecka – Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział Mazowiecki, Radom.

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
Pracownik punktu skupu organizuje, składuje, magazynuje oraz prowadzi punkt skupu różnych
towarów: owoców, warzyw, runa leśnego, dziczyzny, ptactwa, miodu, królików, ryb, nierogacizny,
bydła, mleka, zboża, innych płodów rolnych itp. oraz surowców wtórnych9: makulatury, PET4,
odpadów folii i tworzyw sztucznych, złomu, samochodów, europalet1 lub palet przemysłowych,
innych towarów technicznych itp.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Pracownik punktu skupu odpowiada za prowadzenie skupu, magazynowanie i sprzedawanie
skupionych od klientów towarów. W ramach realizacji tych zadań osoba w tym zawodzie dokonuje
sprawdzenia dostarczonego towaru. Może to robić osobiście lub korzystać z usług klasyfikatora.
W praktyce dość często klasyfikacją i wyceną zajmuje się właściciel punktu skupu – kierownik małego
przedsiębiorstwa. W przypadku gdy w skupie nie ma zatrudnionych magazynierów, wówczas
pracownik punktu skupu wykonuje czynności związane z magazynowaniem i wydawaniem towaru
z magazynu. Może także zajmować się sporządzeniem dokumentów wysyłkowych i organizowaniem
transportu towarów do handlu hurtowego, detalicznego, zakładów przetwórczych itp.
Sposoby wykonywania pracy
Praca pracownika punktu skupu polega m.in. na:
 skupowaniu i sprawdzaniu dostarczonych towarów od dostawców,
 ustalaniu wagi, ilości lub klasy skupionych towarów,
 dokonywaniu klasyfikacji oraz wyceny dostarczonych towarów,
 składowaniu i przechowywaniu towarów na powierzchniach magazynowych,
 dokonywaniu sprzedaży towarów odbiorcom,
 wystawianiu dokumentów przyjęcia, faktur lub poleceń wypłaty,
 sporządzaniu dziennego raportu skupu,
 prowadzeniu współpracy z innymi pracownikami i klientami podczas realizacji zadań
zawodowych,
 dokonywaniu samokontroli pracy oraz kontroli ilościowej i jakościowej dostarczanych od
dostawców i wysyłanych do odbiorców towarów,
 dokonywaniu inwentaryzacji2 zgromadzonych w punkcie skupu towarów,
 przeprowadzaniu wstępnego sortowania towarów,
 organizowaniu transportu surowców i odpadów do miejsc przetwarzania.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca pracownika punktu skupu wykonywana jest z reguły w dużych powierzchniach magazynowych,
w pomieszczeniach zamkniętych, czasami wyposażonych w chłodnie, silosy magazynowe8 itp.
Pracownik punktu skupu często pracuje także na placach składowych – w otwartej przestrzeni.
Warunki pracy uzależnione są od rodzaju skupowanego towaru oraz pory roku –
niektóre punkty funkcjonują przez cały rok, inne zaś mają charakter sezonowy. Praca wykonywana
jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych (niskich lub wysokich temperaturach),
w nadmiernym hałasie i w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Pracownik punktu skupu w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer,
 wagi,
 regały,
 drabiny,
 taśmy,
 taczki,
 wózki ręczne paletowe unoszące7,
 wózki jezdniowe podnośnikowe6,
 wieszaki,
 haki,
 rolki,
 ruchome i przenośne rampy,
 taśmociągi.
Organizacja pracy
Praca pracownika punktu skupu wykonywana jest w systemie dwu- lub trzy zmianowym, ze względu
na przepływ towaru 24 godziny na dobę. Ma charakter indywidualny lub odbywa się w małej grupie
pracowniczej. Osoba w tym zawodzie porozumiewa się z reguły ustnie ze swoimi współpracownikami
i klientami.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Pracownik punktu skupu podczas wykonywania swoich obowiązków jest narażony, ze względu na
specyfikę miejsca pracy, m.in. na:
 urazy spowodowane upadkami z wysokości (z drabin, podestów, półek),
 urazy spowodowane upadkami na śliskiej nawierzchni,
 potrącenia przez poruszające się pojazdy (w szczególności maszyny przeznaczone do pracy
w magazynie, takie jak: wózki elektryczne, wózki widłowe),
 spadające z dużej wysokości przedmioty (niezabezpieczone lub niewystarczająco zabezpieczone
przedmioty na produktach wysokiego składowania),
 urazy spowodowane przenoszeniem ciężkich przedmiotów,
 zagrożenia wynikające z właściwości magazynowanego towaru (towary łatwopalne, wybuchowe,
toksyczne).
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W zawodzie pracownika punktu skupu występują zagrożenia:
 chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa spowodowanych przyjętą długotrwałą pozycją stojącą,
 przeciążeń mięśni i stawów spowodowanych przenoszeniem ciężkich przedmiotów,
 zmian reumatycznych,
 chorób narządu słuchu wynikających z nadmiernego hałasu.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód pracownika punktu skupu ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 wysoka ogólna sprawność fizyczna,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 rozróżnianie barw,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia rachunkowe,
 zdolność do nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność koncentracji uwagi,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności do drugiej,
 podzielność uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 odpowiedzialność proekologiczna,
 rzetelność,
 dokładność,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 wytrwałość i cierpliwość,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 asertywność,
 operatywność i skuteczność,
 gotowość podporządkowania się.
6
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie pracownik punktu skupu wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność
fizyczna, prawidłowy wzrok oraz sprawność zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego
praca w tym zawodzie należy do prac lekkich (ewentualnie średnio ciężkich, z uwagę na specyfikę
przedmiotu skupu). Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.
Do przeciwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie pracownika punktu skupu można zaliczyć:
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 zaburzenia widzenia barwnego,
 zaburzenia równowagi,
 zaburzenia układu oddechowego,
 zaburzenia układu krążenia.
Pracownicy punktu skupu zajmujący się obrotem żywnością powinni posiadać aktualne orzeczenie
(zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno-epidemiologicznych,
stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.
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 pracownik punktu skupu preferowane jest
wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
w zawodach szkolnych (pokrewnych) np. magazynier-logistyk lub sprzedawca. Szanse na zatrudnienie
mają także osoby z wykształceniem policealnym, szczególnie w zawodach związanych ze sprzedażą
i handlem.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie pracownik puntu skupu ułatwiają:
 posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodach pokrewnych:
magazynier-logistyk lub sprzedawca, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdanie egzaminów organizowanych przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzających kwalifikacje cząstkowe: AU.22 Obsługa
magazynów i AU.20 Prowadzenie sprzedaży,
 świadectwa ukończenia kursów i certyfikaty potwierdzające kompetencje przydatne do
wykonywania powierzonych zadań, np. świadectwo ukończenia kursu obsługi wózków widłowych
(oraz innych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w punktach skupu), szkolenia w zakresie
ochrony środowiska, kursu obsługi kasy fiskalnej, kursu zasad recyklingu5 i inne,
 świadectwa ukończenia kursów i certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń
z zakresu kompetencji „miękkich” np.: obsługa klienta, praca z trudnym klientem,
 prawo jazdy kat. B oraz innych kategorii,
 w przypadku transportu towarów niebezpiecznych wskazane jest posiadanie dodatkowych
kwalifikacji (ADR – uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych).
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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
Pracownik punktu skupu może awansować na stanowisko:
 pracownika punktu skupu – magazyniera (pracownika zajmującego się przyjmowaniem oraz
magazynowaniem towaru w magazynie),
 pracownika odpowiedzialnego za komisjonowanie3 produktów,
 kierownika punktu skupu.
Trzeba pamiętać, że warunkiem awansu jest podnoszenie wykształcenia oraz zdobywanie
doświadczenia zawodowego oraz, że wyższe stanowisko wiąże się ze wzrostem odpowiedzialności
i wynagrodzenia pracownika.
Możliwość rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:
 zdobycie wykształcenia na poziomie branżowej szkoły I stopnia w zawodzie magazynier-logistyk
lub sprzedawca,
 zdobycie średniego wykształcenia i tytułu technika (np. w zawodzie technik logistyk lub technik
handlowiec),
 zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie wyższej uczelni (np. o profilu logistycznym),
 uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu obsługi klientów, technik
magazynowania, gospodarki magazynowej itp.,
 rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie pracownika punktu skupu nie ma bezpośredniej możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej lub pozaformalnej.
Osoba wykonująca zawód pracownika punktu skupu może potwierdzić niektóre swoje kompetencje
kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji: AU.22 Obsługa magazynów i AU.20
Prowadzenie sprzedaży, ujętych w podstawie programowej dla zawodów magazynier-logistyk
i sprzedawca oraz zdając egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
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 punktu skupu może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Magazynier
Pracownik sortowania przesyłek i towarów
S
Magazynier-logistyk
S
Sprzedawca

Kod zawodu
432103
432105
432106
522301
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie pracownik punktu skupu wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Skupowanie towaru od dostawców.
Z2 Ocenianie jakościowe i ilościowe skupowanych oraz sprzedawanych towarów.
Z3 Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towaru.
Z4 Sprzedawanie skupionego towaru.
Z5 Prowadzenie prac związanych z obrotem surowcami wtórnymi.
Z6 Prowadzenie obsługi finansowej punktu skupu.
Z7 Inwentaryzowanie zgromadzonych towarów w punkcie skupu.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie skupu i magazynowanie dostarczonych
towarów
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie skupu i magazynowanie dostarczonych towarów.
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Skupowanie towaru od dostawców
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ergonomii i ochrony przeciwpożarowej
w zakresie prowadzenia punktu skupu;
Zasady i metody przyjmowania towarów,
materiałów do magazynu;
Procedury jakościowe i ilościowe
przyjmowanych towarów;
Zasady prowadzenia dokumentacji w zakresie
skupu towarów.





Stosować zasady i przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, ergonomii i ochrony
przeciwpożarowej w zakresie prowadzenia
punktu skupu;
Przyjmować dostawy towarów i materiałów do
magazynu;
Dokonywać oceny jakościowej i ilościowej
przyjmowanych towarów;
Prowadzić dokumentację w zakresie skupu
towarów.

Z2 Ocenianie jakościowe i ilościowe skupowanych oraz sprzedawanych towarów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady przyjmowania ilościowego skupowanych
towarów;
Metody kontroli jakościowej towarów;
Zasady okresowych kontroli przechowywanych
towarów;
Zasady postępowania w przypadkach towarów
wadliwych, zepsutych i uszkodzonych.





Dokonywać sprawdzenia ilości skupionego
towaru;
Dokonywać kontroli jakościowej towarów;
Dokonywać kontroli ilościowej towarów;
Odróżniać towary pełnowartościowe od
towarów wadliwych, uszkodzonych, zepsutych.

Z3 Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towaru
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady i procedury magazynowania,
składowania i przechowywania towaru
w punkcie skupu;
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Przepisy higieniczno-sanitarne dotyczące
przechowywania towarów;
Zasady układania towarów w punkcie skupu;
Zasady oznakowania lokalizacji towarów w
magazynie punktu skupu;
Sposoby zabezpieczenia towarów przed
zepsuciem i zniszczeniem;
Zasady oznakowania towarów w punkcie skupu;
Zasady i metody wykorzystania narzędzi
i sprzętu wykorzystywanego podczas
rozmieszczania towarów i materiałów
w magazynie punktu skupu.









Zapewniać należyty stan sanitarny magazynu
i urządzeń magazynowych;
Układać towary i materiały na wyznaczonej
powierzchni magazynowej w sposób
zapewniający ich dostępność;
Układać towary i materiały na wyznaczonej
powierzchni magazynowej z zachowaniem zasad
efektywnego wykorzystania przestrzeni;
Zabezpieczać towary, materiały przez zepsuciem
i zniszczeniem w trakcie magazynowania;
Oznaczać towary zgodnie z przyjętymi
w przedsiębiorstwie zasadami;
Posługiwać się narzędziami i sprzętem
wykorzystywanym podczas rozmieszczania
towarów i materiałów w magazynie punktu
skupu.

Z4 Sprzedawanie skupionego towaru
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady przygotowania towarów do sprzedaży;
Rodzaje opakowań i gospodarowania
opakowaniami;
Zasady pakowania towarów;
Zasady kontroli ilościowej;
Zasady oceny jakości przechowywanych
towarów.





Przygotowywać skupione towary do sprzedaży;
Klasyfikować i oceniać stan opakowań
zamiennych;
Pakować i odpowiednio zabezpieczać towar
zgodnie z wymaganiami klienta;
Kontrolować stan ilościowy wysyłanego towaru
z przygotowanymi dokumentami wysyłkowymi;
Przekazywać dokumenty zatwierdzone do
transportu.

Z5 Prowadzenie prac związanych z obrotem surowcami wtórnymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i procedury gromadzenia oraz
tymczasowego magazynowania surowców
wtórnych w punkcie skupu;
Zasady przeprowadzania wstępnego sortowania
surowców wtórnych;
Przepisy krajowe i europejskie w zakresie
ochrony środowiska oraz postępowania
z surowcami wtórnymi;
Zasady prowadzenia ewidencji obrotu
surowcami wtórnymi;
Zasady transportu surowców i odpadów do
miejsc przetwarzania.







Zapewniać odpowiednie warunki gromadzenia
i tymczasowego magazynowania surowców
wtórnych w punkcie skupu;
Przeprowadzać wstępne sortowanie surowców
wtórnych;
Korzystać z europejskich i krajowych regulacji
prawnych w zakresie ochrony środowiska
postępowania z surowcami wtórnymi;
Prowadzić ewidencję obrotu surowcami
wtórnymi;
Organizować transport surowców i odpadów do
miejsc przetwarzania.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością
punktu skupu
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością punktu skupu
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
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Z6 Prowadzenie obsługi finansowej punktu skupu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Tok postępowania rozliczeń finansowych
w trakcie skupowania towaru oraz sporządzania
raportów dostarczonego do skupu towaru;
Zasady dokumentowania obrotu magazynowego
punktu skupu;
Zasady korzystania z urządzeń służących do
rozliczeń finansowych.




Dokumentować stan towarów przeznaczonych
do sprzedaży;
Przygotowywać zestawienie sprzedawanych
towarów;
Korzystać z urządzeń służących do rozliczeń
finansowych.

Z7 Inwentaryzowanie zgromadzonych towarów w punkcie skupu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady opracowania planu inwentaryzacji;
Zasady kompletowania protokołów
inwentaryzacyjnych;
Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji
towarów skupionych;
Zasady sporządzania dokumentacji
inwentaryzacyjnej.




Opracować plan przebiegu inwentaryzacji;
Kompletować protokoły z przebiegu
inwentaryzacji;
Przeprowadzać inwentaryzację towarów
zgodnie z obowiązującymi procedurami;
Sporządzać dokumentację niezbędną do
przeprowadzenia oceny inwentaryzacji.

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








Ponoszenia odpowiedzialności za ilość i jakość skupionego towaru.
Wykonywania pracy samodzielnie z wykorzystaniem narzędzi na stanowisku punktu skupu.
Oceniania swoich działań związanych z wykonywaniem pracy na punkcie skupu.
Podejmowania współpracy z innymi pracownikami punktu skupu.
Dbania o porządek na stanowisku pracy na punkcie skupu.
Dostosowania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy na punkcie skupu.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz normami, przyjętymi w środowisku
pracy.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
pracownik punktu skupu.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu pracownik punktu skupu

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie pracownika punktu skupu 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
Osoby poszukujące pracy w zawodzie pracownika punktu skupu mają duże możliwości zatrudnienia.
Pracodawcy mogą pochodzić praktycznie z każdego przedsiębiorstwa prowadzącego skup oraz
magazynowanie towaru, bez względu na jego rodzaj. Miejscem zatrudnienia mogą być m.in.:
 punkty skupu żywności,
 punkty skupu surowców wtórnych,
 przedsiębiorstwa wielobranżowe,
 różnego rodzaju hurtownie, posiadające własne punkty skupu.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
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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 kształcenia zawodowego nie prowadzi się przygotowania do
pracy w zawodzie pracownik punktu skupu.
Kształcenie w zawodzie szkolnym (pokrewnym) sprzedawca oraz magazynier-logistyk oferują
branżowe szkoły I stopnia. Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach
zawodowych (dla dorosłych) w ramach kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów i AU.20 Prowadzenie
sprzedaży, które mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje AU.22 Obsługa magazynów i AU.20 Prowadzenie sprzedaży potwierdzają (również
w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
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Szkolenie
Szkolenie dla zawodu pracownik punktu skupu z reguły jest organizowane przez pracodawców na
własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników).
Szkolenia są również oferowane na wolnym rynku usług edukacyjnych. Przykładowa tematyka:
 przepisy prawne obowiązujące w branży, której dotyczy skup,
 typy dokumentacji wykorzystywanej w prowadzeniu punktu skupu,
 klasyfikacja produktów w branży, której dotyczy skup,
 znajomość Katalogu Odpadów,
 ewidencjonowanie skupowanych towarów i materiałów,
 gospodarowanie odpadami na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego –
najnowsze nowelizacje, przepisy wykonawcze, interpretacje i projektowane zmiany,
 obsługa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w punktach skupu,
 praca z trudnym klientem,
 zasady sortowania surowców wtórnych,
 obsługa specjalistycznego oprogramowania.
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
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) średnie miesięczne wynagrodzenie brutto osób pracujących w zawodzie pracownik
punktu skupu jest zróżnicowane i wynosi od 2100 zł do 2500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na
jeden etat.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód pracownika punktu skupu uzależniony jest m.in. od:
 wielkości firmy,
 stażu pracy,
 zakresu obowiązków,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 liczby firm działających na danym terenie,
 wielkości aglomeracji i regionu Polski,
 koniunktury na rynku pracowniczym.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie pracownik punktu skupu możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest identyfikacja
indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 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, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
Niepełnosprawność kandydata do tego zawodu nie może wpływać na skuteczny kontakt
interpersonalny, komunikację oraz funkcje poznawcze.
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
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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: 30.10. 2018 r.


















Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
798, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
242, 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 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 724, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
945).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1932).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).
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).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do
obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz
uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).
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Literatura branżowa:




Fienko R.: Gospodarka odpadami w obliczu integracji Polski z Unią Europejską. „Eko Technika” nr
3, 2000.
Kisiel P.: Wpływ zmian w systemie zarządzania produkcją na systemy transportu wewnętrznego
i magazynowania. Automatyka, Kraków 2011.
Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie magazynier-logistyk:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/432106.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sprzedawca:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/522301.pdf
Nowe Europejskie Cele Recyklingu – Raport Specjalny:
https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/special_report/nowe-europejskie-cele-recyklinguraport-specjalny
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal branżowy – tworzywa sztuczne: https://www.tworzywa.pl
Portal Instytutu Logistyki i Magazynowania: http://logistyka.net.pl
Portal logistyki i zakupów: https://e-logistyka.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

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.
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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

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

Nazwa pojęcia
Europaleta

Definicja
Rodzaj palety standaryzowanej, której wymagania
konstrukcyjne określa norma europejska UNE-EN 136981:2003, zgodnie z nią wymiary tej palety powinny wynosić
1200 x 800 mm. Waga europalety oscyluje wokół 25 kg, a
jej nośność, zależnie od sposobu rozłożenia ładunku,
wynosi od 1000 do 1500 kg.
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Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.mecalux.pl/po
drecznikmagazynowania/palety/eur
opaleta
[dostęp: 31.10.2018]
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2

Inwentaryzacja

Ogół czynności rachunkowych polegających na spisie
faktycznego stanu wszystkich rzeczowych
i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie
różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas
inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z
ewidencji księgowej. Efektem poprawnie przeprowadzonej
inwentaryzacji jest dodatkowo rozliczenie osób materialnie
odpowiedzialnych, kontrola majątku, ustalenie jego faktycznej
struktury oraz uzyskanie informacji do potrzeb decyzyjnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://fakturownia.pl/wszy
stko-o-inwentaryzacji
[dostęp: 31.10.2018]

3

Komisjonowanie

Proces magazynowy, który polega na rozdzieleniu zbiorczych
jednostek ładunkowych o jednorodnym charakterze na
opakowania jednostkowe, a następnie dokonanie zestawienia
ich na jedną paletę, oczywiście, zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami klientów co do jej zawartości. Pracownicy
magazynu stanowią komisję, która sprawdza towar
i przygotowuje zamówienie do odbioru przez klienta.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: https://elogistyka.pl/logipedia/komi
sjonowanie
[dostęp: 31.10.2018]

Skrót nazwy tworzywa sztucznego. Materiału tego często
używa się do wytwarzania opakowań, głównie butelek do
napojów. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością,
ciągliwością, doskonałą skrawalnością, co zapewnia mu
szeroki zakres zastosowań.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.plastem.pl/ofe
rta/tworzywa-sztuczne/pet
[dostęp: 31.10.2018]

4

PPolitereftalan
Eetylenu (PET)
T

5

Recykling

System czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i
ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak
najmniejszym wkładzie energetycznym. Podstawą recyklingu
jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich
przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w
maksymalnym stopniu. Surowiec odzyskuje się możliwie
wielokrotnie, przerabiając go ponownie po każdym kolejnym
wykorzystaniu, do momentu aż straci swój potencjał.
Materiał, który po przetworzeniu można wykorzystać
ponownie nazywamy surowcem wtórnym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.ekologia.pl/wi
edza/slowniki/leksykonekologii-i-ochronysrodowiska/recykling
[dostęp: 31.10.2018]

6

Wózek jezdniowy
podnośnikowy

Kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym.
Najpopularniejszy typ wózków widłowych. Pojazd
o napędzie spalinowym, gazowym, elektrycznym.
Prowadzone lub z miejscem dla operatora. Główną cechą
tego typu wózków jest możliwość unoszenia towarów do
wysokości 16 metrów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.udt.gov.pl/urz
adzenia-transportubliskiego-utb/wozekjezdniowy-podnosnikowy
[dostęp: 31.10.2018]

7

Wózek ręczny
paletowy unoszący

Pojazd, nazywany powszechnie paleciakiem, to rodzaj
wózków magazynowych z ręcznym unoszeniem ładunku i
ręcznym pchaniem. Jego podstawową funkcją jest
przemieszczanie ładunków na stosunkowo krótkich
dystansach i podnoszenie ich na wysokość maksymalną do 20
cm.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://przedluzkiwidel.pl/pl/n/10
[dostęp: 31.10.2018]

8

Silos magazynowy

Jedno- lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem
w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie, przeznaczony także
do składowania materiałów sypkich.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.logistyka.net.
pl/slowniklogistyczny/szczegoly/1201,
silos [dostęp: 31.10.2018]
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9

Surowce
wtórne

Odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do
ponownego przerobu.

21

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawiehttp:/zzomarszow.nazwa.pl/edu/201
6/08/05/surowcewtotrne%20[dostęp:
31.10.2018]

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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