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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Analityk pracy 242301

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Analityk HR.
Specjalista do spraw analizy pracy.

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


2423 Personnel and careers professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:




analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Mateusz Trochymiak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Łukasz Sienkiewicz – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Tomasz Kawka – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Grzegorz Łukasiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Agata Borowska-Pietrzak – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Agnieszka Szefler – Polskie Stowarzyszenie Mentoringu, Warszawa.
Piotr Palikowski – Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Analityk pracy gromadzi i opracowuje informacje o procesach zachodzących w organizacjach oraz
inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest
odpowiedzialny za analizę pracy1, to znaczy proces identyfikowania i opisywania treści pracy
i wynikających z nich wymagań pracy.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
(przedsiębiorstwie, urzędzie itp.). Zadaniem analityka pracy jest badanie i opisywanie procesów, jakie
mają miejsce w organizacji i relacji pracownika ze środowiskiem pracy (sposobem organizacji pracy,
środowiskiem materialnym, innymi pracownikami).
Analityk pracy gromadzi informacje o stanowiskach pracy, stosuje metody wartościowania pracy4
i ocenia efektywność pracy ludzkiej oraz sposób organizacji pracy. Uczestniczy w procesie
konstruowania zasad wynagradzania (poprzez system wartościowania stanowisk pracy), klasyfikuje
i określa standardy realizowanych zadań, opracowuje charakterystyki stanowisk pracy, specjalności
i zawodów, przygotowuje raporty o optymalizacji zatrudnienia i rekomenduje zmiany w zakresie
struktury organizacyjnej stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i kompetencji niezbędnych do
realizacji zadań zawodowych, relacji pomiędzy różnymi stanowiskami pracy itp.
Zawód analityk pracy funkcjonuje zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Analityk pracy
może pracować jako konsultant w obszarze systemów wynagradzania, zarządzania zasobami
ludzkimi, w tym zarządzania zmianą, oraz w zakresie organizowania i projektowania procesu pracy.
Może pracować na stanowiskach naukowych w obszarze analiz procesów pracy lub w instytucjach
rynku pracy.
Sposoby wykonywania pracy
Analityk pracy wykonuje pracę polegającą na:
 prowadzeniu analiz obejmujących sposób organizacji pracy oraz czynności wykonywanych
na stanowiskach pracy,
 analizowaniu zawartości (treści) pracy,
 przeprowadzeniu wartościowania pracy z wykorzystaniem różnych metod analitycznych,
 określaniu zasad oceny oraz badaniu efektywności pracy,
 rekomendowaniu zmian i tworzeniu narzędzi w zakresie usprawniania procesów pracy,
 optymalizowaniu stanowisk pracy pod kątem dopasowania ich do potrzeb danej organizacji oraz
efektywności pracowników,
 opracowywaniu charakterystyk zawodów, specjalności i stanowisk pracy,
 opisywaniu standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy,
 opracowywaniu profili kompetencyjnych3 dla analizowanych stanowisk pracy,
 opracowywaniu analiz na potrzeby ustalania zasad i stawek wynagrodzeń ,
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organizowaniu stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii2
oraz ochrony środowiska.

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

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Osoby wykonujące zawód analityk pracy pracują zazwyczaj w pomieszczeniach biurowych. Proces
gromadzenia informacji o stanowiskach pracy w organizacji może wymagać przebywania w halach
produkcyjnych, na wolnym powietrzu czy w środowisku pracy, w którym dokonuje analiz
niezbędnych do wykonania zadań zawodowych.
Praca w tym zawodzie oznacza przeważnie samodzielny dobór sposobów i metod wykonywania
powierzonych zadań. W trakcie wykonywania zadań zawodowych analityk pracy utrzymuje kontakt
ze współpracownikami oraz osobami zatrudnionymi na badanych stanowiskach, konsultuje wyniki
swojej pracy z przełożonymi i współpracownikami. W pracy analityka pracy kontakty społeczne są
bardzo intensywne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Analityk pracy w działalności zawodowej wykorzystuje różne maszyny i narzędzia, w tym:
 komputer z typowym oprogramowaniem biurowym lub dedykowanym oprogramowaniem
umożliwiającym gromadzenie informacji o zawodach i stanowiskach pracy oraz sporządzanie
raportów,
 oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty
elektronicznej,
 komunikatory umożliwiające prowadzenie spotkań on-line,
 drukarki, skanery itp. typowe urządzenia biurowe,
 rozwiązania informatyczne (na przykład bazy danych, systemy wspierania zarządzania itp.)
dedykowane specjalistom w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Organizacja pracy
Analityk pracy pracuje przeważnie samodzielnie, jednak w zależności od miejsca pracy
i wykonywanych zadań zawodowych może pracować też zespołowo. Osoby w tym zawodzie zwykle
pracują w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy. Wykonywanie pracy może wiązać
się z koniecznością wyjazdów do zakładów produkcyjnych, oddziałów firm itp.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy analityka pracy nie wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla
zdrowia, jednakże w przypadku prowadzenia analizy pracy w zakładach produkcyjnych konieczne
może być stosowanie wymaganych przepisami indywidualnych środków ochrony i innych
zabezpieczeń.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód analityk pracy ważne są:
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w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 spostrzegawczość,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia analityczne,
 dobra pamięć,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 zdolność koncentracji uwagi,
w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 samokontrola,
 łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 gotowość do współdziałania,
 niezależność,
 samodzielność,
 dokładność,
 ciekawość,
 gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca analityka pracy nie wymaga posiadania pełnej zdolności ruchowej i zazwyczaj prowadzona jest
w pozycji siedzącej przed komputerem. Do czynników utrudniających wykonywanie pracy mogą
należeć niepoddające się korekcji dysfunkcje wzroku czy słuchu.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie analityk pracy preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia bez
sprecyzowanych wymagań odnośnie kierunku kształcenia.
6
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Pracodawcy preferują jednak wykształcenie w zakresie nauk społecznych (psychologia, socjologia,
zarządzanie) ze specjalizacją dotyczącą procesów pracy: psychologia pracy, socjologia pracy,
zarządzanie zasobami ludzkimi lub wykształcenie wyższe z innych dyscyplin naukowych, jak:
ekonomia, inżynieria lub technologia produkcji, i/lub ukończone studia podyplomowe z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi.
Przed kandydatami do pracy w zawodzie analityk pracy nie stawia się zwykle formalnych wymogów
kwalifikacyjnych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie analityk pracy nie są wymagane szczególne tytuły zawodowe, kwalifikacje
czy uprawnienia zawodowe.
Od kandydatów do pracy wymaga się przede wszystkim:
 doświadczenia w pracy w działach zarządzania zasobami ludzkimi,
 znajomości organizacji pracy w danej branży,
 znajomości obsługi komputera,
 znajomości przepisów regulujących dostęp do wykonywania zawodów oraz innych przepisów
mających zastosowania dla procesu pracy w danej branży,
 doświadczenia w pracy z klientem biznesowym,
 znajomości języków obcych (preferowany język angielski).
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
Droga rozwoju zawodowego analityka pracy zaczyna się zazwyczaj od pracy na samodzielnym
stanowisku związanym z prowadzeniem analiz zawodów i stanowisk pracy. Praca w tym zawodzie nie
jest powiązana z określoną branżą.
Istnieje możliwość awansowania na stanowisko kierownika działu zarządzania zasobami ludzkimi
nadzorującego pracę pracowników lub kierownika działu analiz.
Analityk pracy może także pracować w charakterze konsultanta w firmie doradczej lub badawczej,
świadczącej usługi w zakresie analizy pracy.
Często podejmowaną drogą rozwoju kariery zawodowej jest też założenie własnej firmy, świadczącej
usługi analizy pracy i doskonalenia organizacji pracy i procesów.
Analityk pracy w wyniku pogłębiania kompetencji zawodowych i zdobywania doświadczenia może
awansować w hierarchii służbowej organizacji. W celu zdobywania nowej wiedzy i umiejętności
analityk pracy może:
 dalej kształcić się na studiach podyplomowych w dziedzinach związanych z zarządzaniem,
w szczególności zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 rozszerzyć kompetencje poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 doskonalić umiejętności zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, jak również
warsztatach tematycznych dotyczących organizacji i analizy pracy oraz dziedzin pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie analityk pracy nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
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Pracodawcy zwracają wprawdzie uwagę na wykształcenie kandydatów, lecz znacznie większy nacisk
kładą na doświadczenie zawodowe pozyskane w pracy na podobnym stanowisku oraz kompetencje
społeczne – stąd pożądane jest gromadzenie potwierdzeń osiągnięć i referencji z poprzednich miejsc
pracy.
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 analityk pracy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Doradca personalny
Doradca zawodowy
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
Specjalista do spraw wynagrodzeń
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

Kod zawodu
242303
242304
242309
242310
242402

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie analityk pracy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Analizowanie treści pracy oraz sposobu organizacji pracy na stanowiskach pracy.
Z2 Opracowywanie charakterystyk zawodów i specjalności oraz opisów stanowisk pracy.
Z3 Opracowywanie profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy.
Z4 Opisywanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy.
Z5 Stosowanie metod wartościowania pracy oraz oceny efektywności pracy.
Z6 Tworzenie narzędzi w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk pracy.
Z7 Rekomendowanie zmian w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk
pracy.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie organizacji, wartościowanie i ocenianie
stanowisk pracy
Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie organizacji, wartościowanie i ocenianie stanowisk
pracy obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Analizowanie treści pracy oraz sposobu organizacji pracy na stanowiskach pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Teorie organizacji oraz teorie pracy w stopniu
pozwalającym na zrozumienie procesów
zachodzących w organizacji;
Metody oraz narzędzia stosowane do analizy
środowiska pracy oraz pomiaru stanowisk pracy;
Różnorodność stanowisk pracy, ich
kompleksowość i powiązania w wewnętrznym
i zewnętrznym środowisku pracy;
Przepisy prawne o ochronie i przetwarzaniu
danych osobowych;
Kodeks pracy;
Podstawy ekonomii, zarządzania, psychologii,
socjologii i pedagogiki;
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi;
Źródła pozyskiwania danych koniecznych do
analizy stanowisk pracy;
Zasady projektowania i prowadzenia badań
i analiz dotyczących pracy.










Stosować poznane teorie organizacji oraz teorie
pracy w celu diagnozowania środowiska pracy
i pomiaru stanowisk;
Rozróżniać metody, techniki i narzędzia
gromadzenia danych;
Dobierać i wykorzystywać techniki gromadzenia
i wykorzystywania danych do analizy i pomiaru
stanowisk pracy;
Dobierać i wykorzystywać techniki i metody
analizy pozyskanych danych;
Interpretować wyniki analiz i formułować na ich
podstawie diagnozy i oceny sposobu organizacji
pracy oraz stanowisk;
Pozyskiwać informacje na temat rynku pracy
i struktury zatrudnienia;
Komunikować się z otoczeniem zawodowym
i odpowiednio uzasadniać swoje stanowisko.

Z2 Opracowywanie charakterystyk zawodów i specjalności oraz opisów stanowisk pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Strukturę organizacyjną danej
organizacji/jednostki;
Zakresy zadań/obowiązków dla poszczególnych
stanowisk pracy w organizacji/jednostce;
Powiązania pomiędzy stanowiskami pracy
w organizacji/jednostce;
Źródła informacji na temat zawodów i stanowisk
pracy;
Metody, techniki i narzędzia opracowywania
analiz i pomiarów stanowisk pracy;
Metody i procedury wartościowania stanowisk
pracy;
Zasady dokonywania opisów i wartościowania
stanowisk pracy.







Wykonywać charakterystyki stanowisk pracy;
Przygotować opis zawodu zgodnie z przyjętymi
kryteriami;
Opracowywać strukturę charakterystyki zawodu
i stanowiska pracy w zależności od celu, w jakim
jest ona przygotowywana;
Poszukiwać, selekcjonować i porządkować
informacje na temat zawodów i stanowisk
pracy;
Dobierać metody i procedury wartościowania
stanowisk pracy.

Z3 Opracowywanie profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody, techniki i narzędzia opracowywania
analiz i pomiarów kompetencji zawodowych;
Zależności pomiędzy poziomem opanowania
danej kompetencji a efektami pracy;
Zależności pomiędzy kompetencjami.
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Identyfikować i analizować kompetencje oraz
określać poziom ich opanowania;
Identyfikować wymogi kompetencyjne dla
realizacji zadań wykonywanych na
analizowanych stanowiskach pracy;
Analizować zależności i relacje pomiędzy
różnymi kompetencjami;
Określać standardy kompetencji niezbędnych do
realizacji zadań na danym stanowisku pracy.
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Z4 Opisywanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Strukturę organizacyjną danej
organizacji/jednostki;
Standardy czasowe, jakościowe i kosztowe
analizowanych stanowisk pracy;
Wyposażenie techniczne analizowanych
stanowisk pracy;
Relacje i zależności pomiędzy różnymi
stanowiskami pracy powiązanymi w ramach
jednego procesu lub procesów zależnych.




Identyfikować zadania wykonywane przez
poszczególne komórki w ramach obowiązującej
struktury organizacyjnej;
Określać standardy realizacji zadań na danym
stanowisku pracy;
Analizować zależności i relacje pomiędzy
różnymi stanowiskami pracy.

Z5 Stosowanie metod wartościowania pracy oraz oceny efektywności pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Teorie organizacji oraz teorie pracy w stopniu
pozwalającym na zrozumienie procesów
zachodzących w organizacji;
Podstawy ekonomii, zarządzania, psychologii,
socjologii i pedagogiki;
Metody i procedury wartościowania stanowisk
pracy;
Metody mierzenia i oceny efektywności pracy;
Narzędzia ocen pracowniczych (skale ocen,
arkusze ocen, techniki obliczeniowe).








Dobierać i wykorzystywać techniki gromadzenia
i wykorzystywania danych do analizy
efektywności procesów pracy;
Dobierać i wykorzystywać techniki i metody
analizy pozyskanych danych;
Dokonywać oceny efektywności pracy na
stanowisku;
Interpretować wyniki analiz i formułować na ich
podstawie diagnozy i oceny sposobu organizacji
pracy oraz stanowisk;
Dobierać metody i procedury wartościowania
stanowisk pracy;
Dokonywać oceny wartościowanych stanowisk
pracy.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Inicjowanie i nadzorowanie zmian w zakresie
optymalizacji i usprawniania procesów pracy
Kompetencja zawodowa Kz2: Inicjowanie i nadzorowanie zmian w zakresie optymalizacji
i usprawniania procesów pracy obejmuje zadania zawodowe Z6, Z7, do realizacji których wymagane
są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Tworzenie narzędzi w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody opracowywania danych i wyciągania
wniosków;
Strukturę organizacji i zachodzące w niej procesy
decyzyjne;
Sposoby wizualizacji danych i wniosków
w raportach.
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Interpretować wyniki analiz stanowisk pracy
i ocen pracowniczych w ujęciu czasowym,
jakościowym i kosztowym;
Opracowywać i prezentować raporty
zawierające proponowane zmiany usprawniania
procesów pracy w oparciu o uzyskane wyniki
analiz;
Sporządzać analizy z wykorzystaniem
programów komputerowych.
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Z7 Rekomendowanie zmian w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk
pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych;
Zasady efektywnej komunikacji i prezentowania
wyników badan i analiz;
Zasady sporządzania raportów analitycznych;
Zagadnienia związane z inicjowaniem zmian
usprawniających funkcjonowanie procesów
pracy;
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi;
Zasady zarządzania projektami;
Strategiczne cele organizacji;
Narzędzia wspomagające procesy reorganizacji
w organizacji/jednostce;
Zasady zarządzania zmianą.






Wizualizować zgromadzone dane;
Identyfikować potrzeby pracodawcy w zakresie
usprawniania organizacji pracy na podstawie
przeprowadzonych analiz;
Inicjować i nadzorować zmiany w zakresie
optymalizacji stanowisk pracy;
Opracowywać innowacyjne rozwiązania
optymalizacji procesów pracy;
5
Tworzyć programy zmiany organizacyjnej ;
Inicjować nowoczesne rozwiązania
technologiczne i organizacyjne poprawiające
efektywność i jakość pracy w jednostce.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie analityk pracy powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i skutki podejmowanych działań.
Tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy w zakresie
organizowania i projektowania procesów pracy.
Dokonywania krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów, w których uczestniczy.
Podejmowania decyzji i rekomendowania kierownictwu organizacji, w której lub dla której
pracuje, zmian w zakresie optymalizacji i usprawniania procesów pracy.
Dokonywania samooceny i weryfikacji własnych postaw i zachowań oraz oceniania osób,
z którymi współpracuje w środowisku pracy.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia umiejętności zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań
organizacyjnych.
Przestrzegania określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości,
rzetelności, poufności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji zadań zawodowych.
Uczestniczenia w grupach, organizacjach profesjonalnych i stowarzyszeniach zawodowych,
aktywnie wykonując zawód związany ze prowadzeniem analizy 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
analityk pracy.
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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 analityk pracy

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 analityk pracy, w aktualnej sytuacji prawnej
(2018 r.) nie mają bezpośredniego odniesienia do poziomów kwalifikacji w Polskiej Ramie
Kwalifikacji/Sektorowej Ramie 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
Zatrudnienie w zawodzie analityk pracy oferują:
 przedsiębiorstwa publiczne i prywatne,
 urzędy i jednostki administracji publicznej,
 firmy konsultingowe,
 agencje pośrednictwa pracy,
 inne podmioty realizujące komercyjne projekty związane z analizą i optymalizacją pracy.
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Miejscem zatrudnienia mogą być:
 działy zarządzania zasobami ludzkimi,
 działy analizy strategicznej zajmujące się optymalizacja struktur i procesów w firmach,
 firmy szkoleniowe prowadzące szkolenia z obszaru przygotowywania opisów stanowisk pracy
i ich wartościowania.
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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
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.) nie prowadzi się w Polsce kształcenia w zawodzie analityk pracy. Nie istnieją też
przepisy prawa, definiujące niezbędne wykształcenie do wykonywania tego zawodu.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu analityk pracy można zdobyć w szkole wyższej
(studia I i II stopnia), najczęściej na kierunkach związanych z socjologią, psychologią, pedagogiką,
ekonomią i zarządzaniem oraz na studiach podyplomowych uwzględniających metodologię
prowadzenia badań i analiz w organizacji, metody wartościowania stanowisk pracy i ocenę
efektywności stanowisk pracy.
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Szkolenie
Szkolenia przydatne w zawodzie analityk pracy można odbyć w:
 niepublicznych instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych prowadzących kursy zawodowe,
 organizacjach branżowych.
Z reguły 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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.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.) miesięczne wynagrodzenie całkowite w zawodzie analityk pracy średnio wynosi
5800 zł brutto. Najlepiej zarabiający analitycy pracy mogą liczyć na miesięczną pensję przekraczającą
6200 zł brutto.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód analityk pracy uzależniony jest od:
 charakteru pracy (pracownik działu zarządzania zasobami ludzkimi, pracownik firmy
konsultingowej, niezależny ekspert wykonujący pracę na własny rachunek itp.),
 szczegółowego zakresu zadań zawodowych,
 rodzaju pracodawcy (niepubliczny, publiczny),
 regionu Polski,
 branży, w jakiej zatrudniony jest analityk pracy,
 koniunktury na rynku pracy.
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: 10.07.2018]:
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
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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 analityk pracy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem
niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem technicznym
i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją kończyn dolnych oraz górnych (05-R), która nie wyklucza możliwości obsługi
komputera,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabosłyszących (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz
właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem komunikacji ze
współpracownikami.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest niepełnosprawność intelektualna uniemożliwiająca
niezakłócone funkcje poznawcze (02-P) oraz niepełnosprawność, która uniemożliwia skuteczny
kontakt i komunikację zdalną (O3-L).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.






Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
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:





Armstrong M., Cummins A.: Valuing roles. How to establish relative worth, Kogan Page, 2008.
Chmiel N.: Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Analiza pracy i opisy stanowisk, w: Narzędzia i praktyka zarządzania
zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2003.
Sienkiewicz Ł., Juchnowicz M.: Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin,
Warszawa 2006.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:







Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Ergonomia pracy:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P14010378
71334841682883&html_tresc_root_id=10919&html_tresc_id=1095&html_klucz=10972&html_kl
ucz_spis=&_prvPage=1013
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.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
Awans zawodowy

Definicja pojęcia
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.
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Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

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”.
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Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

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

1

Analiza pracy

2

Ergonomia

3

Profil kompetencyjny

4

Wartościowanie pracy

5

Zmiana organizacyjna

Definicja

Źródło

Analiza stanowisk pracy opiera się na
systematycznym zbieraniu danych na temat
konkretnego stanowiska – korzyści wynikających
z utworzenia go oraz opisu zadań, niezbędnej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, które
powinna posiadać osoba obejmująca tę posadę.
Realizuje się ją po to, żeby upewnić się, że struktura
firmy pokrywa wszystkie jej potrzeby i by
ewentualnie zdefiniować brakujące stanowiska
w firmie i opisać je tak, by były one przydatne dla
organizacji.
Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi
pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem
i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu,
włączając w to pracę, wypoczynek, sytuację w domu
i podróży. W węższym znaczeniu ergonomia zajmuje
się dostosowaniem stanowisk pracy i warunków
panujących na nim podczas wykonywania zadań
zawodowych do rodzaju wykonywanej pracy,
wynikających z tego ograniczeń i potrzeb pracownika.
Profil kompetencji jest zestawieniem wszystkich
kompetencji wymaganych od poszczególnych
pracowników w organizacji. Profile kompetencyjne
dla stanowisk pracy pozwalają porównywać
wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom
z rzeczywistym poziomem ich spełniania.
Wartościowanie pracy to usystematyzowany proces
polegający na ustaleniu względnych wartości danych
stanowisk pracy w obrębie przedsiębiorstwa.
Zmiana organizacyjna to ogół istotnych dla firmy
przekształceń. Zmiany istniejącego układu
przedsiębiorstwa zgodnie z ustalonymi procedurami
mogą dotyczyć różnych jego części. Zmiana
przewiduje jednocześnie efekty tych przekształceń.
Zmiana to również umiejętność dostosowania tempa
zmian i metod ich wprowadzania do zmieniających
się cały czas odczuć pracowników firmy
i uwarunkowań zewnętrznych. Zmiana dotyczyć może
różnych aspektów działania przedsiębiorstwa.

https://praca.money.pl/kariera
-rekrutacja/artykul/na-czympolega-analiza-stanowiskpracy,154,0,1795738.html
[dostęp: 10.07.2018]
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http://web.pip.gov.pl/ergonom
ia/index.html
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.edupartners.pl/pr
ofile-kompetencyjne.html
[dostęp: 10.07.2018]

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Warto%C5%9Bciowanie_pracy
[dostęp: 10.07.2018]
https://mfiles.pl/pl/index.php/
Zarz%C4%85dzanie_zmian%C4
%85
[dostęp: 10.07.2018]

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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