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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Stewardesa / Steward 511101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Personel pokładowy.
Pracownik obsługi pasażerów.

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


5111 Travel attendants and travel stewards.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Agata Giejbo – Zespół Placówek Oświatowych, Słupsk.
Natalia Siuda-Piotrowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Patrycja Tucholska – PLL LOT S.A., Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Wacław Galewski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Grzegorz Arendt – Vroon Offshore Services, Aberdeen.
Jacek Bielecki – Maritime Services Poland sp. z o.o., Gdańsk.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Katarzyna Biełuszko – Zespół Placówek Oświatowych, Słupsk.
Bogdan Grzybowski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Stewardesa / Steward to członek personelu statku powietrznego, obsługujący załogę i pasażerów lotu,
dbający o ich komfort i bezpieczeństwo.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Stewardesa / Steward zajmuje się bezpośrednią obsługą pasażerów w trakcie lotu oraz
przygotowaniem samolotu do przyjęcia pasażerów. Głównym celem pracy stewardesy / stewarda jest
zapewnienie pełnej obsługi pasażerów, również w sytuacjach awaryjnych, a także udzielanie
pasażerom informacji związanych z lotem. Osoba pracująca w zawodzie jest także odpowiedzialna za
przekazywanie pasażerom komunikatów oraz poleceń wydanych przez pilota.
Sposoby wykonywania pracy
Praca w zawodzie stewardesa / steward polega między innymi na:
 udzielaniu pasażerom pomocy przy zajmowaniu miejsc i rozlokowaniu bagażu,
 udzielaniu informacji na temat zasad zachowania, w tym bezpieczeństwa obowiązujących na
pokładzie,
 obsłudze bezpośredniej pasażerów (w tym podawanie posiłków, napojów, sprzedaż produktów
z oferty przewoźnika),
 przeprowadzaniu ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
 udzielaniu pasażerom pomocy medycznej, przy użyciu dostępnych środków (apteczki,
defibrylator),
 pośredniczeniu w komunikacji między kokpitem a pokładem,
 udzielaniu pasażerom pomocy w opuszczaniu samolotu po wylądowaniu.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca stewardesy / stewarda wykonywana jest przez większość czasu na pokładach samolotów
(w powietrzu), a także na terenie infrastruktury portów lotniczych (na ziemi).
Osoby pracujące w zawodzie wykonują swoje obowiązki w różnych porach dnia, w pomieszczeniach –
głównie w wąskich przestrzeniach samolotu, klimatyzowanych, ze sztucznym oświetleniem.
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Praca wykonywana jest z reguły na stojąco i wymaga noszenia munduru danych linii lotniczych.
Elementem pracy jest dyskomfort związany z turbulencjami6, w które może wpaść samolot.
Nieodłączną cechą tej pracy jest konieczność ciągłego przekraczania stref klimatycznych i czasowych.
Stewardesa / Steward pracuje w ramach zespołu – załogi obsługującej lot. W zależności od wielkości
samolotu oraz liczby pasażerów, liczebność członków zespołu jest określona przez poszczególnych
przewoźników4.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Stewardesa / Steward w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 terminal POS5,
 sprzęt ewakuacyjny (kamizelki, maski tlenowe),
 wózek pokładowy-cateringowy3,
 sprzęt i środki do utrzymania czystości.
Organizacja pracy
Praca w zawodzie stewardesa / steward wykonywana jest w systemie wielozmianowym. Godziny
pracy są zmienne, a czas lotu bardzo różny. Praca wykonywana jest w trybie 24-godzinnym, także
w dni ustawowo wolne od pracy. W grafiku pracy oprócz regularnych lotów uwzględniane są „dyżury
telefoniczne”, które wymagają gotowości do stawienia się w pracy w krótkim czasie.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W trakcie swojej pracy stewardesa / steward w związku z kontaktem z dużą liczbą pasażerów
pochodzących z różnych stron świata, a także z uwagi na przebywanie w stale klimatyzowanym,
zamkniętym pomieszczeniu, są narażeni na działanie wirusów, bakterii oraz grzybów powodujących
szereg chorób oraz dolegliwości.
Ponadto ze względu na specyfikę miejsca pracy stewardesa / steward podczas wykonywania swoich
obowiązków są narażeni na:
 choroby kręgosłupa i narządu ruchu, w związku z długotrwałą pracą w pozycji stojącej,
 hałas związany np. z pracą silników samolotowych,
 zaburzenia błędnika (z uwagi na turbulencje),
 bezsenność i zmienność nastroju, osłabienie percepcji, zmęczenie, związane z zakłóceniem rytmu
dobowego oraz częstą zmianą ciśnień,
 stres związany z obsługą pasażerów i załogi,
 urazy związane z przemieszczającymi się podczas lotu w sposób nieprzewidziany przedmiotami
lub urządzeniami (np. wózek pokładowo-cateringowy).
Potencjalnym zagrożeniem dla osoby w tym zawodzie jest wypadek samolotu spowodowany awarią
bądź atakiem terrorystycznym2.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód stewardesa / steward ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna sprawność fizyczna,
 sprawność narządów równowagi,
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sprawność narządu wzroku,
sprawność narządu słuchu,
sprawność układu kostno-stawowego,
sprawność układu mięśniowego,
sprawność układu krążenia,
sprawność zmysłu węchu,
sprawność zmysłu dotyku,
sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 szybki refleks,
 zmysł równowagi,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 podzielność uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność zapamiętywania dużej ilości informacji,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność rozwiązywania problemów,
 zdolność planowania i organizowania sobie pracy,
 współdziałanie i współpraca w zespole,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 odporność emocjonalna,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 komunikatywność,
 asertywność,
 operatywność i skuteczność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 miła aparycja,
 wytrwałość i cierpliwość,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 tolerancyjność,
 odwaga,
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odporność na dzielnie pod presją czasu,
odpowiedzialność za innych,
empatia,
kontrolowanie własnych emocji,
radzenie sobie ze stresem,
wysoka kultura osobista.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie stewardesa / stewarda wymagany jest bardzo dobry ogólny stan zdrowia,
w szczególności sprawność układu krążenia i układu oddechowego.
Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich.
Występuje w niej znaczne obciążenie psychiczne związane między innymi z koniecznością ciągłego
kontaktu z ludźmi i rozwiązywania problemów bieżących, pojawiających się na pokładzie. Obciążenie
psychiczne w tym zawodzie wynika również ze świadomości wpływu na bezpieczeństwo innych ludzi
oraz z towarzyszącego tej pracy potencjalnego zagrożenia katastrofą samolotową czy zachowaniami
terrorystycznymi. Dlatego od osób wykonujących zawód stewardesa / steward wymagana jest
odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu stewardesa / steward są m.in.:
 zaburzenia równowagi,
 niska odporność psychiczna,
 zaburzenia układu oddechowego i układu krążenia,
 wady wzroku i słuchu nie poddające się korekcji,
 wada wymowy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie stewardesa / steward nie jest konieczne posiadanie
wykształcenia kierunkowego. Preferowane jest wykształcenie średnie lub policealne.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Praca w zawodzie stewardesa / steward nie wymaga specyficznych tytułów zawodowych, kwalifikacji
i uprawnień.
Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia posiadanie:
 świadectwa ukończenia kursu w szkole policealnej na kierunku stewardesa / steward,
 certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, co najmniej na poziomie B2 (zgodnie
z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających umiejętność pływania.
Poszczególne linie, po zakończeniu procesu rekrutacji, przeprowadzają wewnętrzne kursy
przygotowujące do wykonywania pracy stewardesy / stewarda.
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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
Stewardesa / Steward może awansować na stanowisko:
 starszej stewardesy / starszego stewarda,
 szefowej / szefa pokładu,
 instruktorki szkoleniowej / instruktora szkoleniowego.
Osobom pracującym w zawodzie możliwość rozwoju zawodowego daje podejmowanie
specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie obsługi pasażerów czy też nauki języków obcych itp.
Stewardesa / Steward może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe o nowe obszary
poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie stewardesa / steward nie ma możliwości potwierdzenia oraz walidacji
kompetencji zawodowych w toku edukacji formalnej.
W toku edukacji pozaformalnej policealne szkoły dla dorosłych potwierdzają kompetencje przydatne
w tym zawodzie po odbyciu kursu (zwykle rocznego).
Pracodawcy (przewoźnicy) we własnym zakresie organizują szkolenia dla przyszłych pracowników.
Stewardesa / Steward raz w roku ma obowiązek przystąpić i pozytywnie ukończyć test sprawdzający
wiedzę z zakresu procedur ogólnych oraz awaryjnych.
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 stewardesa / steward może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Technik obsługi turystycznej
Pilot wycieczek

S

Kod zawodu
422103
511301

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie stewardesa / steward wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem samolotu do lotu.
Z2 Przygotowywanie pasażerów do lotu.
Z3 Obsługiwanie pasażerów podczas lotu i lądowania.
Z4 Stosowanie procedur bezpieczeństwa w trakcie poszczególnych etapów lotu.
Z5 Przeprowadzanie akcji ewakuacyjnej1.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie pasażerów lotu
Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie pasażerów lotu obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem samolotu do lotu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady dotyczące organizacji pracy na
pokładzie samolotu;
Procedury dotyczące przygotowania samolotu
do startu;
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
Zasady zamawiania oraz przechowywania
żywności i napojów;
Procedury dotyczące gospodarki magazynowej
na pokładzie samolotu;
Procedury postępowania z odpadami;
Zasady dotyczące utrzymywania porządku na
pokładzie.









Stosować zasady organizacji pracy na pokładzie
samolotu.
Wdrażać działania wskazane w procedurach
dotyczących przygotowania samolotu do startu;
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
Zamawiać, przyjmować i dbać o właściwy sposób
przechowywania żywności na pokładzie samolotu;
Przestrzegać procedur dotyczących gospodarki
magazynowej na pokładzie;
Usuwać z pokładu odpady zgodnie
z procedurami;
Utrzymać czystość na pokładzie samolotu
w trakcie lotu.

Z2 Przygotowywanie pasażerów do lotu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady, procesy i zależności związane
z komunikowaniem się i budowaniem relacji
z pasażerami i innymi członkami załogi;
Zasady i procedury związane z przyjęciem
pasażera indywidualnego oraz grupy
pasażerów;
Zasady i konieczność właściwego rozlokowania
pasażerów oraz ich bagażu;
Procedury dotyczące obsługi pasażerów
priorytetowych, niepełnosprawnych oraz opieki
nad dziećmi podróżującymi bez osób
pełnoletnich.




Nawiązywać dobre relacje z pasażerami;
Współpracować z innymi członkami załogi;
Stosować procedury związane z przyjęciem
pasażerów;
Rozlokować bagaż zgodnie z procedurami;
Dbać o komfort podróży pasażerów
priorytetowych, niepełnosprawnych oraz dzieci
podróżujących bez osób pełnoletnich.

Z3 Obsługiwanie pasażerów podczas lotu i lądowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady postępowania z poszczególnymi
rodzajami pasażerów i wpływ podróży
samolotem na psychikę, zwłaszcza osób
3
cierpiących na awiofobię ;
Informacje dotyczące bieżącego lotu;
Procedury dotyczące postępowania w różnych
sytuacjach w trakcie lotu;
Znaczenie sygnałów podawanych przez pilota;
Wytyczne dotyczące przygotowywania oraz
podawania posiłków w trakcie lotu;
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Postępować z różnymi pasażerami zgodnie z ich
potrzebami;
Odpowiadać na pytania pasażerów związane
z bieżącym lotem;
Przestrzegać oraz egzekwować od pasażerów
zachowania zgodne z aktualną sytuacją
i sygnałami pilota;
Przygotowywać oraz podać posiłek w trakcie lotu;
Prowadzić sprzedaż towarów w trakcie lotu;
Zastosować się do sygnałów wydawanych przez
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Asortyment i zasady sprzedaży posiłków,
napojów, słodyczy lub produktów z oferty
„duty free”;
Zasady przygotowywania pokładu (w tym
pasażerów) do lądowania.





pilota;
Sprzedawać produkty zgodnie z przyjętymi
zasadami i zachowywać ostrożność przy
sprzedaży i podawaniu posiłków lub artykułów
spożywczych;
Przygotowywać pokład (w tym pasażerów) do
lądowania.

Z4 Stosowanie procedur bezpieczeństwa w trakcie poszczególnych etapów lotu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Procedury dotyczące bezpieczeństwa
pasażerów;
Treść komunikatów bezpieczeństwa;
Instrukcję obsługi pokładowego sprzętu
ratowniczego;
Rozmieszczenie drzwi awaryjnych w samolocie
oraz ich obsługę;
Zasady użytkowania masek tlenowych oraz
kamizelek ratowniczych;
Zasady udzielania pierwszej pomocy.







Przestrzegać oraz wyjaśniać zasady postępowania
wskazane w procedurach bezpieczeństwa;
Przekazywać pasażerom treść komunikatów
bezpieczeństwa;
Obsługiwać pokładowy sprzęt ratowniczy;
Instruować pasażerów na temat wykorzystania
wyjść awaryjnych;
Instruować pasażerów na temat wykorzystania
masek tlenowych oraz kamizelek bezpieczeństwa;
Udzielać pierwszej pomocy.

Z5 Przeprowadzanie akcji ewakuacyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Procedury dotyczące przeprowadzenia akcji
ewakuacyjnej;
Zasady zastosowania elementów wyposażenia
technicznego do przeprowadzenia ewakuacji
(drzwi ewakuacyjne, okna, trapy, liny
ewakuacyjne, kamizelki ratunkowe);
Zasady komunikacji z kapitanem samolotu;
Zasady komunikacji z pasażerami w sytuacji
zagrożenia.






Oceniać potrzebę wdrażania procedur
awaryjnych;
Stosować procedury dotyczące przeprowadzenia
akcji ewakuacyjnej;
Wskazywać drogi ewakuacyjne i sposoby
opuszczenia strefy zagrożenia;
Informować pasażerów o zagrożeniu oraz
koniecznych działaniach;
Wypełniać polecenia kapitana i we właściwy
sposób komunikować się z innymi członkami
załogi.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie stewardesa / steward powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie obsługi pasażerów w trakcie lotu
i poza nim.
Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach pracy zespołowej i ponoszenia
odpowiedzialności za ich skutki.
Dostosowywania zachowania do sytuacji, jakie maja miejsce na pokładzie statku powietrznego.
Dbania o porządek w swoim otoczeniu.
Doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z obsługą pasażerów.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz normami, przyjętymi w środowisku
przewoźników powietrznych.
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3.4. 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
stewardesa / steward.

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 stewardesa / steward

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie stewardesa / steward 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: http://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
Stewardesa / Steward mogą podjąć pracę w różnych liniach lotniczych.
Obecnie (2018 r.) zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie rośnie. Jest to związane
z dynamicznym rozwojem rynku usług transportu lotniczego w Polsce, który przekłada się na wzrost
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liczby połączeń z krajowych lotnisk oraz wzrost aktywności na polskim rynku zagranicznych linii
lotniczych.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego nie prowadzi się przygotowania do
pracy w zawodzie stewardesa / steward.
Roczne kursy dla dorosłych na kierunku stewardesa / seward oferują w toku edukacji pozaformalnej
szkoły policealne.
Szkolenie
Szkolenia dla osób pracujących w zawodzie stewardesa / steward organizowane są głównie przez
pracodawców, czyli poszczególnych przewoźników. Ponadto szkolenia mogą organizować organizacje
branżowe (np. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – IATA) i inne placówki
szkoleniowe. Przykładowa tematyka szkoleń może obejmować takie zagadnienia, jak: techniki
radzenia sobie ze stresem, podstawy psychologii, pierwsza pomoc przedmedyczna.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
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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
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.) średnie miesięczne wynagrodzenie brutto osób pracujących w zawodzie
stewardesa / steward jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 3900 zł do 6900 zł w przeliczeniu na
jeden etat (jak wynika z badań, wynagrodzenia z tego przedziału uzyskuje 50% osób reprezentujących
zawód stewardesa / steward). W Polsce 25% przedstawicieli tego zawodu zarabia powyżej 6900 zł
brutto, a co czwarta stewardesa / steward zarabia mniej niż 3900 zł brutto.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących ten zawód uzależniony jest m.in. od:
 linii lotniczej, dla której dana osoba świadczy usługi,
 zakresu obowiązków (praca w klasie ekonomicznej jest niżej wynagradzana niż w klasie biznes),
 doświadczenia zawodowego,
 kwalifikacji (np. liczby języków obcych, którymi się posługują).
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 stewardesa / steward nie ma możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10 2018 r.

•






Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.). W tym załączniki nr 10, 11, 14, 15, 17, 19.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz
procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. UE L 44 z 14.02.2014, s. 1).
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, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:






Compa T., Kozuba J., Pila J.: Czynnik ludzki a poziom bezpieczeństwa realizacji zadań lotniczych.
„Logistyka” nr 6, 2013.
Grzywocz T.: Etat w chmurach. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2014.
Kulczyńska O.: Życie stewardesy, czyli o tym, jak mierzyć wysoko i przekraczać granice. Burda
Publishing Polska, Warszawa 2018.
Kwasiborska A.: Bezpieczeństwo transportu lotniczego. ASPRA JR, Warszawa 2016.
Skrzydlata Polska – czasopismo branżowe. Agencja wydawnicza ALTAIR, Warszawa.

14

INFORMACJA O ZAWODZIE – Stewardesa / Steward 511101

Zasoby internetowe [dostęp: 30.11. 2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Bezpieczeństwo transportu lotniczego w Polsce:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-101acfd7-5db8-432a-90e811bb0b4690f5/c/325_282_OiZ_JENDRYCZKA.pdf
Eksperyment pedagogiczny w zawodzie „Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych,
morskich i lądowych”: http://www.zsp1.tarnobrzeg.pl/index.php/vulcan/10-kierunki/517technik-obslugi-pasazerow-w-przewozach-lotniczych-morskich-i-ladowych
Kontrola ruchu lotniczego – wiedza i bezpieczeństwo w lotnictwie: http://www.kontrola-ruchulotniczego.com
Lotnicza Giełda Pracy: http://www.samoloty.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Prawo lotnicze: https://www.arslege.pl/prawo-lotnicze/k800/s6875
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Urząd Lotnictwa Cywilnego: http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lun-lotniczeurzadzenia-naziemne/rejestrlun/318-rodzaje-lun
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Definicja

Źródło

Natychmiastowe przemieszczenie ludzi z miejsc,
w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie życia
i zdrowia, do miejsc bezpiecznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://epodreczniki.pl/a/Dkkd9
nnBI
[dostęp: 31.10.2018]
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2

Atak terrorystyczny

Działania (najczęściej planowane i zorganizowane)
pojedynczych osób lub grup, podejmowane
z naruszeniem istniejącego prawa, w celu
wymuszenia od władz państwowych
i społeczeństwa określonych zachowań
i świadczeń, często naruszające dobra osób
postronnych. Działania te są realizowane z całą
bezwzględnością, za pomocą różnych środków
(nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni
i ładunków wybuchowych), w warunkach
specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo
wytworzonego w społeczeństwie lęku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/terroryzm;3986796.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Catering

Usługa polegająca na przygotowywaniu
i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw.
Pierwotnie termin związany z naziemną obsługą
lotnisk i odnoszący się do przygotowywania
i serwowania posiłków dla pasażerów i załogi
samolotów na czas lotu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/cate
ring
[dostęp: 31.10.2018]

4

Przewoźnik

Podmiot posiadający ważny certyfikat, koncesję,
licencję na regularny przewóz pasażerów, bagażu,
towarów i poczty w statkach powietrznych za
odpowiednie wynagrodzenie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://pzl-okecie.com.pl/linielotnicze
[dostęp: 31.10.2018]

5

Terminal POS
(Point of sale)

Urządzenie urywane w punktach handlowousługowych do kontaktu z bankiem za
pośrednictwem centrum autoryzacji. Terminale
standardowo wyposażone w PIN-pady –
przystawki, umożliwiające akceptację kart
z mikroprocesorem oraz weryfikację PIN,
zwiększającą bezpieczeństwo zawieranych
transakcji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.dotpay.pl/terminal
e-pos
[dostęp: 31.10.2018]

6

Turbulencje

Burzliwe ruchy mas powietrza. Podczas turbulencji
samolot zaczyna wpadać w drgania, lekko opadać
lub trząść się. W znacznej większości przypadków
zjawiska te nie stanowią żadnego zagrożenia
i z reguły są elementem każdego lotu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.esky.pl/poradydla-podroznych/loty/waszepytania/czym-sa-turbulencje-wsamolocie
[dostęp: 31.10.2018]

18

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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