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na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) pod adresem http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/

bazy-danych/infodoradca zostało udostępnionych 237 opisów informacji o zawodzie. Docelowo, jeszcze 

w tym roku liczba ta wzrośnie do 1000. Opisy powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie 

i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi 

komunikacji – INFODORADCA+”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II  

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja 

publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Informacja o zawodzie jest tworzona i akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych 
i branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych. 

Informacje zebrane są w siedmiu sekcjach, w których można wyszczególnić następujące elementy:

1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji 
zawodów i specjalności) 

1.2.  Nazwy zwyczajowe zawodu 
1.3.  Usytuowanie zawodu w 

klasyfikacjach: ISCO, PKD 
1.4.  Notka metodologiczna, autorzy           

i eksperci opiniujący 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Synteza zawodu 
2.2.  Opis pracy i sposobu jej wykonania 
2.3.  Środowisko pracy (warunki pracy, 

maszyny i narzędzia pracy, 
zagrożenia, organizacja pracy) 

2.4.  Wymagania psychofizyczne                                
i zdrowotne 

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, 
kwalifikacje i uprawnienia 
niezbędne/preferowane do podjęcia 
pracy w zwadzie 

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, 
awansu i potwierdzania kompetencji 

2.7.   Zawody pokrewne 

3.1. Zadania zawodowe 
3.2.  Kompetencja zawodowa Kz1: ….. 
3.3.  Kompetencja zawodowa Kz2: ….. 
3.4.  Kompetencja zawodowa Kzn: ….. 
3.5. Kompetencje społeczne 
3.6. Profil kompetencji kluczowych dla 

zawodu 
3.7. Powiązanie kompetencji 

zawodowych z opisami poziomów 
Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji 

4.1. Możliwości podjęcia pracy                  
w zawodzie 

4.2.  Instytucje oferujące 
kształcenie, szkolenie i/lub 
potwierdzanie kompetencji w 
ramach zawodu 

4.3.  Zarobki osób wykonujące 
dany zawód/grupę zawodów 

4.4.  Możliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w zawodzie 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU 

2. OPIS ZAWODU 

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE 
KOMPETENCJE 

4.  ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU                  
NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

5.  ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ 
KLASYFIKACJI 
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, 
KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO) 

6.  ŹRÓDŁA DODATKOWYCH 
INFORMACJI O ZAWODZIE 

7.1. Definicje powiązane                        
z informacją                  
o zawodach 
(zawodoznawcze) 

7.2.  Definicje powiązane                      
z wykonywanym 
zawodem 
(branżowe) 

7. SŁOWNIK 

2/18 

• Podstawowe regulacje 
prawne 

• Literatura branżowa 
• Zasoby internetowe 



Więcej o nas

www.facebook.com/infodoradcaplus http://pbs.pl/youtube/infodordacaplushttp://pbs.pl/linkedin/infodoradcaplus

„Projekt zaspokaja potrzebę wiedzy – łatwo dostępne, pożyteczne informacje o zawodach, których 
brakuje na rynku lub są niewystarczające. (…) Za szczególnie istotne uważamy: 
1. Zebranie w jednym miejscu (Baza danych informacji o zawodach na Wortalu Publicznych Służb 

Zatrudnienia) opisu 1000 Informacji o Zawodzie; 
2. W opisie zawodu uwzględnienie środowiska pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, 

zagrożenia, organizacja pracy) – co ma istotne znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, 
budowania świadomości i rozwijania kultury bezpieczeństwa; 

3. Dokładne opisanie zadań i kompetencji zawodowych, z wyszczególnieniem kompetencji kluczowych 
dla danego profilu zawodu oraz kompetencji społecznych; 

4. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej 
Ramy Kwalifikacji; 

5. Symulację wysokości zarobków osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów; 
6. Uwzględnienie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.” 

Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

„Profesjonalnie opracowane opisy z uwzględnieniem zadań zawodowych, kompetencji 
oraz odniesienie do rynku pracy, daje bogaty materiał do studiowania. Opisy zawodów 
realnie i obiektywnie prezentują zawody, co wpływa na uniknięcie rozbieżności  
w późniejszym zetknięciu się ze światem pracy.” 

Katarzyna Misiowiec, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP Kielce

„Wskazanie konkretnego, wystandaryzowanego źródła informacji o zawodach pozwoli pracownikom 
agencji zatrudnienia z jednej strony rozbudzić świadomość zawodową Klienta, poprzez pokazanie 
szerokiego spektrum możliwości realizowania swoich kompetencji zawodowych, z drugiej zaś umożliwi 
precyzyjne dopasowanie obszaru zawodowego do posiadanych kompetencji, dzięki np. ukazaniu 
zawodów pokrewnych.” 

Marta Gosławska-Mironowicz, Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej  

osób niepełnosprawnych Integralia

• Pracownicy ds. 
rejestracji i ewidencji 
w PUP 

• Specjaliści ds. 
szkoleń     i ds. 
programów 

• Doradcy klienta                      
i pośrednicy pracy 

• Pracodawcy                       
i przedsiębiorcy 

• Pracownicy działów 
HR  w 
przedsiębiorstwach 

• Doradcy zawodowi                      
i doradcy personalni 

• Osoby wybierające          
i zmieniające zawód 

• Osoby pracujące 

• Osoby 
niepełnosprawne 

• Bezrobotni i osoby 
objęte zwolnieniami 
grupowymi 

• Poszukujący pracy 

• Młodzież i 
absolwenci szkół 

Klienci indywidualni Klienci instytucjonalni 

Help 

Możliwości wykorzystania




