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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Projektant pakietów usług finansowych 241303

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Analityk finansowy.
Analityk inwestycyjny.
Ekspert bankowości.
Ekspert finansowy.

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


2413 Financial analysts.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie „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. spraw
walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Martyna Kurowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Tomasz Kutniewski – Kancelaria podatkowa OPTIMUM Tomasz Kutniewski, Karczemki.
Monika Stachowska-Perek – MSP Consulting Monika Stachowska-Perek, Gdynia.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:








Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.
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Recenzenci:



Mateusz Kozieł – IBM Global Financing sp. z o.o., Warszawa.
Krzysztof Potyra – Golden Invest Group sp. z o.o., Katowice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Monika Szymańska – Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
Przemysław Woliński – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczecin.

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
Projektant pakietów usług finansowych tworzy oferty produktowe poprzez łączenie wybranych
produktów finansowych11. Efektem jego pracy są pakiety usług finansowych zaprojektowane
w formie umożliwiającej wdrożenie ich do oferty określonej instytucji finansowej9.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Projektant pakietów usług finansowych śledzi bieżące trendy rozwoju i standardy rynku
finansowego, rozpoznaje potrzeby i oczekiwania klientów instytucji finansowych, a także analizuje
dostępne produkty instytucji finansowych. Na podstawie wykonanych obserwacji i analiz łączy
produkty i usługi finansowe w pakiety, w celu lepszego dopasowania oferty do preferencji
i oczekiwań klientów, a tym samym zwiększenia efektywności sprzedaży. Na opracowane pakiety
usług finansowych składają się głównie: katalog usług (produktów) stanowiących pakiet, akty prawa
wewnętrznego wprowadzające pakiet do oferty, regulaminy, taryfy opłat i prowizji, wzorce umów,
procedury operacyjne, kanały dystrybucji10, informacje o wymaganych rozwiązaniach
informatycznych.
Praca projektanta pakietów usług finansowych w głównej mierze opiera się na obiektywnej
i racjonalnej ocenie dostępnej bazy produktowej oraz umiejętnym selekcjonowaniu produktów
finansowych.
Sposoby wykonywania pracy
Projektant pakietów usług finansowych wykonuje działające polegające m.in. na:
 stałym aktualizowaniu wiedzy i informacji z zakresu bieżącej sytuacji, zachodzących zmian
i potrzeb rynku finansowego,
 prowadzeniu współpracy z instytucjami sprzedającymi usługi i produkty finansowe,
 prowadzeniu szczegółowej analizy możliwości rynku i potrzeb klientów,
 przygotowywaniu oferty pakietów usług finansowych i monitorowaniu wdrożonych pakietów.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Projektant pakietów usług finansowych pracuje w pomieszczeniach biurowych mieszczących się
w siedzibach instytucji finansowych (np. banków i towarzystw ubezpieczeniowych14). Pomieszczenia
te są zazwyczaj dobrze oświetlone, klimatyzowane, klienci instytucji finansowych nie mają do nich
dostępu. Projektant usług finansowych pracuje najczęściej w pozycji siedzącej, przed ekranem
komputera, w otoczeniu sprzętu biurowego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Projektant pakietów usług finansowych w swojej pracy wykorzystuje m.in.:
 komputer z typowym oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym oprogramowaniem
finansowym,
 bazy danych, serwisy informacyjne, branżowe,
 oprogramowanie do przeglądania zasobów sieci internet, wysyłania i odbierania poczty
elektronicznej,
 telefon (smartfon), drukarkę, skaner oraz inne typowe urządzenia biurowe,
 prasę i publikacje branżowe.
Organizacja pracy
Projektant pakietów usług finansowych w trakcie wykonywania pracy współpracuje z osobami
odpowiedzialnymi za pojedyncze produkty finansowe wchodzące w skład pakietu oraz osobami,
które realizują prace związane z informatyczną i prawną obsługą oferowanych produktów
finansowych. Projektant pakietów usług finansowych nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami
instytucji finansowych, nie sprzedaje usług /produktów finansowych.
Osoba zatrudniona w zawodzie projektant pakietów usług finansowych pracuje w systemie
jednozmianowym, w stałych godzinach pracy lub w trybie zadaniowym. Może pracować również
w ponadnormatywnym wymiarze czasu pracy, co podyktowane jest zaplanowanymi terminami
wdrożenia pakietów usług finansowych. Część realizowanych zadań może wykonywać w systemie
telepracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Projektant pakietów usług finansowych może być m.in. narażony na:
 podwyższony poziom stresu związany z pracą pod presją czasu,
 obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą w wymuszonej (siedzącej) pozycji
ciała,
 niewłaściwe warunki mikroklimatyczne dotyczące oświetlenia, wilgotności i temperatury,
 znużenie, bóle głowy, problemy ze wzrokiem będące efektem pracy w zamkniętych
pomieszczeniach przed ekranem komputera.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód projektant pakietów usług finansowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu wzroku,
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sprawność narządu słuchu,
sprawność układu kostno-stawowego,
ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra pamięć,
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność motywowania siebie;
w kategorii cech osobowościowych
 dbałość o jakość pracy,
 dokładność,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 komunikatywność,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 radzenie sobie ze stresem,
 rzetelność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 zamiłowanie do ładu i porządku.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych.

Wymagania zdrowotne
Ze względu na wydatek energetyczny praca w zawodzie projektant pakietów usług finansowych
zaliczana jest do prac lekkich. Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe, związane np.
z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów prawno-finansowych oraz z podejmowaniem decyzji.
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są m.in.:
 wady i dysfunkcje narządu wzroku znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 dysfunkcje narządu słuchu znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane aparatem
słuchowym,
 choroby o podłożu psychicznym uniemożliwiające pracę z ludźmi,
 niepełnosprawność intelektualna.
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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 projektant pakietów usług finansowych wymagane
jest wykształcenie wyższe ekonomiczne, I lub II stopnia.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie projektant pakietów usług finansowych ułatwia posiadanie:
 dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku ekonomia lub pokrewnym (np.
bankowość i finanse, finanse przedsiębiorstw, rynki i produkty finansowe, analiza finansowa)
i odpowiednio tytułu licencjata lub magistra,
 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych np. w zakresie przedsiębiorczości i finansów,
przedsiębiorczości i inwestycji.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie projektant pakietów usług finansowych są:
 suplementy dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim),
wydawane na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia
studiów,
 certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w szkoleniach tematycznych z zakresu
rachunkowości, finansów i controllingu, prawa podatkowego, ubezpieczeń,
 certyfikaty potwierdzające umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych na zaawansowanym
poziomie,
 certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, np. języka angielskiego w biznesie BEC2.
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
Projektant pakietów usług finansowych może:
 pracować jako asystent samodzielnego projektanta pakietów usług finansowych wspierając
go w raportowaniu i planowaniu finansowym oraz współuczestnicząc w tworzeniu nowych
produktów finansowych firmy,
 pracować jako członek grupy projektującej pakiet usług finansowych i być współodpowiedzialnym
za dany obszar wiedzy,
 zajmować samodzielne stanowisko projektanta pakietów usług finansowych,
 nadzorować zespół pracowników przygotowujących pakiet usług finansowych,
 kształcić się na studiach podyplomowych w obszarach pokrewnych, w celu poszerzenia wiedzy
i umiejętności oraz znajomości produktów i usług finansowych, jak również potrzeb klientów,
 uczestniczyć w kursach i szkoleniach specjalistycznych dotyczących tematyki rynków finansowych
organizowanych przez firmy szkoleniowe, stowarzyszenia branżowe, instytucje nadzorujące rynki
finansowe oraz inne instytucje finansowe.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie projektant pakietów usług finansowych nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Uczelnie wyższe:
 poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie odpowiednio
tytułu licencjata lub magistra na kierunku ekonomia lub pokrewnym (np. finanse i rachunkowość,
przedsiębiorczość i finanse, przedsiębiorczość i inwestycje),
 wydają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, np. w zakresie analizy finansowej
rynków i papierów wartościowych.
Osoba wykonująca ten zawód może brać udział w certyfikowanych specjalistycznych kursach
krajowych, również istnieje możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów międzynarodowych
w zarządzaniu finansami, np.: ACCA1, CFA4, CIA5 oraz CIMA6.
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 projektant pakietów usług finansowych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Doradca do spraw leasingu
Analityk giełdowy
Analityk kredytowy
Specjalista bankowości
Specjalista do spraw factoringu
Analityk finansowy
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
Analityk inwestycyjny
Pośrednik finansowy
Pracownik do spraw kredytów
Pracownik do spraw pożyczek
Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej

Kod zawodu
241205
241301
241302
241304
241305
241306
241307
241308
241309
241310
241311
331103
331201
331202
331203

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie projektant pakietów usług finansowych wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Analizowanie rynku produktów i usług finansowych w aspekcie mikro- i makroekonomicznym
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki finansowej oraz narzędzi do analizy finansowej.
Z2 Określanie grupy docelowej klientów produktów i usług finansowych na podstawie analizy
potrzeb.
Z3 Dobieranie usług i produktów wchodzących w skład pakietów usług finansowych.
Z4 Definiowanie warunków cenowych pakietów usług finansowych.
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Z5
Z6
Z7
Z8

Określanie kanałów dystrybucji oraz sposobów sprzedaży pakietów usług finansowych.
Wykonywanie pilotażowego wdrożenia pakietów usług finansowych.
Analizowanie wyników wdrożonych pakietów usług finansowych.
Monitorowanie realizacji projektu i reagowanie na zachodzące zmiany na rynku.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie pakietów usług i produktów
finansowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie pakietów usług i produktów finansowych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Analizowanie rynku produktów i usług finansowych w aspekcie mikro- i
makroekonomicznym z wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki oraz narzędzi do
analizy finansowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Reguły matematyki finansowej;
Metody i narzędzia analizy finansowej;
Źródła informacji o rynku produktów i usług
finansowych;
Przepisy, regulacje i sposób funkcjonowania
rynku finansowego w aspekcie mikroi makroekonomicznym;
Innowacyjne produkty finansowe funkcjonujące
na rynku;
Zasady stosowania komputera, urządzeń
biurowych i pakietów oprogramowania
biurowego do oceny i analizy usług i produktów
finansowych.






Wykorzystywać w praktyce metody i narzędzia
analizy finansowej;
Zbierać i analizować informacje o rynku usług
finansowych;
Formułować problemy rynku finansowego,
które mogą być rozwiązane poprzez
zaproponowanie określonych pakietów usług
finansowych;
Użytkować komputer, urządzenia biurowe
i teleinformatyczne wykorzystywane w ocenie
i analizie usług i produktów finansowych.

Z2 Określanie grupy docelowej odbiorców pakietów finansowych na podstawie analizy potrzeb
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Strukturę rynku potencjalnych klientów
pakietów finansowych;
Bieżące informacje gospodarcze mające wpływ
na potrzeby i oczekiwania różnych grup klientów
w zakresie usług finansowych;
Sposoby analizowania problemów i potrzeb grup
docelowych klientów w oparciu
o interdyscyplinarną wiedzę gospodarczo-ekonomiczną.




Ustalać grupę docelową klientów
projektowanych usług pakietowych;
Określać specyficzne potrzeby poszczególnych
grup klientów;
Analizować możliwości rozwiązania
zdiagnozowanych problemów i zaspokojenia
potrzeb grup docelowych klientów.

Z3 Dobieranie usług i produktów wchodzących w skład pakietów usług finansowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Podmioty rynku finansowego, ich strukturę
i produkty;
Przepisy i regulacje prawne umożliwiające
łączenie poszczególnych produktów rynku
finansowego;
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Dobierać produkty komplementarne ,
uzupełniające przygotowywaną ofertę;
Współpracować ze specjalistami
13
ds. produktów w ramach własnej bądź
zewnętrznej instytucji, w celu stworzenia
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Zasady i procedury tworzenia pakietów usług
finansowych;
Szczegółową ofertę produktową instytucji
finansowej, którą reprezentuje;
Inne produkty finansowe dostępne aktualnie
na rynku;
Trendy i zachowania rynkowe;
Innowacyjne narzędzia możliwe
do wykorzystania w ramach pakietu usług
finansowych;
Wymagania odbiorców pakietów usług
finansowych.







najlepszego produktu;
Wykonywać analizy mające na celu poznanie
preferencji klientów w kontekście tworzonych
pakietów usług finansowych;
Stosować zasady i procedury tworzenia
pakietów usług finansowych;
Poszukiwać niestandardowych rozwiązań
problemów ujawnionych w trakcie analizy,
Tworzyć pakiety usług finansowych,
odpowiadające przeprowadzonym analizom
z wykorzystaniem dostępnych produktów
i usług.

Z4 Definiowanie warunków cenowych pakietów usług finansowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Mechanizmy cenowe funkcjonujące na rynku
produktów i usług finansowych;
Politykę cenową swojej instytucji, jak również
instytucji konkurencyjnych;
Oczekiwania i możliwości finansowe
poszczególnych grup klientów;
Reguły przygotowywania uzasadnień dla
warunków cenowych w opracowanych
pakietów usług finansowych.





Określać wysokość kosztu rzeczywistego
realizacji danej oferty;
Określać możliwości i potrzeby finansowe
poszczególnych grup docelowych;
Dostosowywać politykę cenową firmy
do możliwości i oczekiwań grupy docelowej;
Modelować warunki cenowe tak, aby były
również atrakcyjne dla instytucji finansowej.

Z5 Określanie kanałów dystrybucji oraz sposobów sprzedaży pakietów usług finansowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Instytucje zajmujące się dystrybucją pakietów
usług finansowych;
Środki wykorzystywane do przekazywania ofert
pakietów usług finansowych klientom;
Rodzaje narzędzi wspomagających sprzedaż
pakietów finansowych przez instytucje
finansowe, banki itp.





Wskazywać odpowiednie sposoby sprzedaży
dla określonych pakietów usług finansowych;
Przedstawiać optymalne metody przekazywania
informacji na temat pakietów usług finansowych
klientom;
Oceniać efektywność narzędzi wspomagających
sprzedaż pakietów usług finansowych.

Z6 Wykonywanie pilotażowego wdrożenia pakietów usług finansowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Sposoby przygotowania pilotażu wdrożenia
pakietów usług finansowych;
Metody i etapy wdrażania opracowanego
pakietu usług finansowych;
Zasady przygotowywania raportów z realizacji
pilotażowego wdrożenia pakietu usług
finansowych.
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Prowadzać bieżącą kontrolę nad poszczególnymi
etapami projektowania i wdrażania pakietu
usług finansowych;
Interpretować wyniki wstępnych i końcowych
analiz wynikających z wdrożenia danego pakietu
usług finansowych;
Przygotowywać raporty przedstawiające efekty
prac nad projektowaniem pakietu usług
finansowych (na etapie wdrożeniowym
oraz końcowym), zgodnie z obowiązującymi
procedurami i standardami.
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Z7 Analizowanie wyników wdrożonych pakietów usług finansowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Sposoby analizowania rynku usług i produktów
finansowych;
Narzędzia wykorzystywane w analizie i ocenie
rynku usług i produktów finansowych;
Sposoby wykorzystywania arkuszy
kalkulacyjnych do analizy wyników wdrożonych
pakietów usług finansowych;
Zastosowanie matematyki finansowej do analizy
wyników wdrożonych pakietów usług
finansowych.







Analizować rynek usług i produktów
finansowych oraz stawiać poprawne wnioski;
Wykorzystywać narzędzia analityczne do oceny
wyników wdrożenia pakietów usług
finansowych;
Korzystać z zaawansowanych funkcji arkuszy
kalkulacyjnych celem przeprowadzenia
pogłębionej analizy i prezentacji graficznej jej
wyników;
Wykorzystywać komputer, urządzenia biurowe,
teleinformatyczne oraz pakiety
specjalistycznego oprogramowania do analizy
wdrożonych pakietów usług finansowych.

Z8 Monitorowanie realizacji projektu i reagowanie na zachodzące zmiany na rynku
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Środki wykorzystywane do monitoringu realizacji
sprzedaży zaprojektowanych pakietów usług
finansowych;
Sposoby analizowania rynku finansowego
pod kątem zachodzących na nim zmian;
Narzędzia analityczne wykorzystywane
w analizie i ocenie rynku usług i produktów
finansowych.









Monitorować realizację sprzedaży
zaprojektowanego pakietu usług finansowych
np. przez instytucje finansowe;
Analizować zmiany zachodzące na rynku
produktów i usług finansowych;
Modyfikować wprowadzony na rynek pakiet
usług finansowych;
7
Określać cykl życia produktu finansowego ;
Wyciągać wnioski z prowadzonych analiz;
Przedstawiać wnioski wynikające z analizy
i oceny rynku usług i produktów finansowych
w formie pisemnej i ustnej;
Opracowywać dokumentację związaną
z procesem projektowym.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie projektant pakietów usług finansowych powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań związanych z pełnioną rolą
społeczną wobec potencjalnych odbiorców zaprojektowanych pakietów usług finansowych.
Postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i podejmowania działania na rzecz budowy
wiarygodnego wizerunku branży finansowej.
Inicjowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych z przedstawicielami instytucji
finansowych.
Podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowania wiedzy z zakresu usług i produktów
finansowych.
Oceniania i weryfikowania jakości swoich działań wykonywanych w ramach pracy zespołowej
w zakresie projektowania usług finansowych.
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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
projektant pakietów usług finansowych.

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 projektant pakietów usług finansowych

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 projektant pakietów usług finansowych, nawiązują
do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Zatrudnienie w zawodzie projektant pakietów usług finansowych oferują jednostki branży
finansowej:
 banki,
 towarzystwa ubezpieczeniowe,
 fundusze inwestycyjne8,
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firmy inwestycyjne,
przedsiębiorstwa pośrednictwa finansowego.

Sektor BSFI3 (usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe) jest trzecim najszybciej rozwijającym się
sektorem usług w Polsce, dlatego osoby wykonujące ten zawód nie powinny mieć problemu ze
znalezieniem zatrudnienia.
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.) kandydatów do pracy w zawodzie projektant pakietów usług finansowych kształci
się w systemie szkolnictwa wyższego na studiach I i/lub II stopnia, a także na studiach
podyplomowych oraz na specjalistycznych szkoleniach.
Studia przygotowujące do pracy w zawodzie projektant pakietów usług finansowych prowadzone są
najczęściej na kierunku ekonomia lub pokrewnym (np. finanse i rachunkowość, przedsiębiorczość
i finanse, przedsiębiorczość i inwestycje).
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Osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia, niezależnie od kierunku, mogą skorzystać
z oferowanych przez uczelnie wyższe studiów podyplomowych w zakresie m.in. analizy finansowej,
analityki biznesowej, analityki finansowej ryzyka kredytowego.
Kształcenie w zawodzie projektant pakietów usług finansowych prowadzone jest w uczelniach
publicznych i niepublicznych na terenie całego kraju.
Szkolenie
Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie
projektant pakietów usług finansowych w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na
stanowisku pracy.
Szkolenia mogą być również oferowane przez:
 uczelnie wyższe,
 instytucje finansowe,
 krajowe i zagraniczne instytucje szkoleniowe, w tym firmy komercyjne,
 krajowe i zagraniczne stowarzyszenia branżowe oraz inne organizacje pozarządowe.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 metod, technik i narzędzi prowadzenia analiz finansowych,
 modeli dystrybucji usług finansowych,
 doskonalenia metod i technik komunikacji interpersonalnej,
 uzyskania dyplomu i licencji CFA (Chartered Financial Analyst),
 komunikowania się w języku angielskim,
 metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
Ważną formą doskonalenia zawodowego w zawodzie projektant pakietów usług finansowych jest
samokształcenie, w tym korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie projektant pakietów usług
finansowych jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 3600 zł do 7890 zł brutto miesięcznie
w przeliczeniu na jeden etat.
Wysokość otrzymywanego wynagrodzenie uzależniona jest od:
 stażu pracy,
 indywidualnego zakresu obowiązków,
 rodzaju, wielkości i zasobności firmy,
 lokalizacji miejsca pracy.
Na wynagrodzenie powyżej 8000 zł brutto liczyć mogą doświadczeni kierownicy zespołów oraz
pracownicy posiadający certyfikaty międzynarodowe w zakresie finansów (ACCA, CFA, CIA lub CIMA).
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 projektant pakietów usług finansowych możliwe jest zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 słabo słyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 z całkowitą dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), pod warunkiem dostosowania miejsca pracy do
wózków inwalidzkich,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
wymagane jest wówczas pewne dostosowanie sprzętu komputerowego.
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.













Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1937,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1410).
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 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 999, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
798, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 621,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1768, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1449, 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 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 891).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 145, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 613).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1373).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1771).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1218, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 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:








Czekaj J. (red.): Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. PWN, Warszawa 2017.
Matuszyk A.: Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów
indywidualnych. CeDeWu, Warszawa 2015.
Płonka M.: Marketing instytucji finansowych. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011.
Rybiński K.: Królowie innowacji w usługach finansowych. Helion, Gliwice 2015.
Szelągowska A. (red.): Instytucje rynku finansowego w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2007.
Waliszewski K.: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków,
pośredników i doradców finansowych. CeDeWu, Warszawa 2017.
Waliszewski K.: Doradztwo finansowe w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2010.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:















Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: https://www.gpw.pl
Instytut CFA: https://www.cfainstitute.org
Komisja Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl
Międzynarodowe certyfikaty rynku finansowego: http://www.postawnaswoim.pl/kariera/jakzostac-analitykiem-finansowym
Ministerstwo Finansów – informacja o rynku finansowym w Polsce: https://www.mf.gov.pl/
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rynek-finansowy-w-polsce/przydatne-link
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal branżowy bankier.pl: https://www.bankier.pl
Portal branżowy Investing.com Polska: https://pl.investing.com
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017”:
http://g3.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2981000/2981561-raport-absl-2017.pdf
Serwis Finansowy money.pl: https://www.money.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

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.

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.
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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.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

ACCA (Association of
Chartered Certified
Accountants)

Dyplom przyznawany przez brytyjskie The
Association of Chartered Certified Accountants
potwierdza zdobycie zaawansowanej wiedzy
w zakresie finansów i rachunkowości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
http://www.accaglobal.com/v
n/en.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

BEC (Business English
Certificates)

Zestaw kwalifikacji z języka angielskiego w zakresie
biznesu międzynarodowego oceniany na trzech
poziomach B1, B2, C1. Stanowią one potwierdzenie
umiejętności posługiwania się językiem biznesowym
na danym poziomie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
https://www.britishcouncil.pl/
egzaminy/bec-business
[dostęp: 31.10.2018]
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3

BFSI (Banking, financial
services, insurance)

Sektor gospodarki odpowiadający za usługi
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe. BFSI
obejmuje banki komercyjne, firmy ubezpieczeniowe,
niebankowe firmy finansowe, spółdzielnie, fundusze
emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne mniejsze
podmioty finansowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
http://www.renews.pl/upload
s/Raporty/abslbfsi2018.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

4

CFA (Chartered
Financial Analyst)

Certyfikat nadawany przez amerykańskie
stowarzyszenie Association for Investment
Management & Research (AIMR) to
międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę
w zakresie bankowości, doradztwa inwestycyjnego
oraz zarzadzaniu aktywami.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
http://cfapoland.org/pl/onas/cfa-institute
[dostęp: 31.10.2018]

5

CIA (Certified Internal
Auditor)

Certyfikat przyznawany przez amerykański instytut
zrzeszający audytorów wewnętrznych – Institute of
Internal Auditors. Potwierdza wiedzę na temat
wpływu ładu korporacyjnego, audytu i kontroli
wewnętrznej na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
https://www.iia.org.pl/certyfi
kacja/certyfikat-ciar
[dostęp: 31.10.2018]

6

CIMA (Chartered
Institute of
Management
Accountants)

Dyplom przyznawany przez brytyjski The Chartered
Institute of Management Accountants
potwierdzający zdobycie wiedzy w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem i strategicznej roli
informacji zarządczej w tym procesie. Bywa również
nazywany finansowym odpowiednikiem MBA.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
https://www.cimaglobal.com/
wybierzcima?gclid=CjwKCAjw
6djYBRB8EiwAoAF6oeGDA_Fp
n_J6ayUsnQW0iN6Xnlm6mxo
A7l4PgphCdE1axZr1Dx_NWho
CAasQAvD_BwE
[dostęp: 31.10.2018]

7

Cykl życia produktu
finansowego

Okres, w którym produkt znajduje się na rynku
nabywców. Rozpoczyna się
w momencie wprowadzenia go do sprzedaży,
a kończy okresem schodzenia z rynku. Cykl ten
uzewnętrznia się przede wszystkim w postaci
zmieniającej się wielkości sprzedaży, która
stopniowo wzrasta, później osiąga swoje maksimum
i wreszcie spada.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
https://www.akademiaparp.g
ov.pl/pigulkawiedzy/376/strategiamarketingowa-a-cykl-zyciaproduktu
[dostęp: 31.10.2018]

8

Fundusz inwestycyjny

Jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem
działalności jest lokowanie środków pieniężnych
zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach
określonych w ustawie również niepublicznego,
proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo
certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie
papiery wartościowe, instrumenty rynku
pieniężnego i inne prawa majątkowe.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2
0041461546
[dostęp: 31.10.2018]

9

Instytucja finansowa

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych jest to bank,
fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną
zarządzaną przez zarządzającego ASI w rozumieniu
przepisów o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi, prowadzącego działalność na
podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego,
zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji,
towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub
dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2
0000941037
[dostęp: 31.10.2018]
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10

Kanał dystrybucji

Kanał dystrybucji to wszystkie podmioty (także
sposób połączeń między nimi i ich kolejność), za
pośrednictwem których dokonuje się przepływ
towarów, usług i informacji na rynek.
Kanał dystrybucji można również określić jako drogę,
którą pokonuje towar od producenta do
konsumenta. Kanał dystrybucji obejmuje nie tylko
przemieszczenie fizyczne towaru, ale także
negocjacje, działania promocyjne, przekazywanie
prawa własności, zamawianie towaru, zapłatę
należności i informacje rynkowe o produkcie.
Wszystkie te elementy pociągają za sobą określone
koszty, tzw. koszty dystrybucji, które znajdują wyraz
w cenie detalicznej płaconej przez nabywców.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki a podstawie:
https://www.findict.pl/slowni
k/kanal-dystrybucji
[dostęp: 31.10.2018]

11

Produkt finansowy

Usługa, której przedmiotem bądź podmiotem jest
pieniądz. Możemy wyróżnić następujące rodzaje:
 produkty kredytowe tj. kredyty i pożyczki,
 produkty inwestycyjne mające na celu
pomnażanie pieniędzy tj. lokaty, konta
oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz
produkty biur maklerskich,
 produkty bankowe związane z zarządzaniem
rachunkami bankowymi w walucie krajowej),
 produkty emerytalne związane z tzw. II i III
filarem np. Otwarte Fundusze Emerytalne,
Indywidualne Konta Emerytalne czy
Gwarantowane Programy Emerytalne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: http://podstawyinwestowania.pl/produktyfinansowe
[dostęp: 31.10.2018]

12

Produkt
komplementarny

Dobra, które nawzajem się uzupełniają
i w związku z tym zazwyczaj są konsumowane razem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.nbportal.pl/wied
za/artykuly/napoczatek/dobra_substytucyjn
e_i_komplementarne
[dostęp: 31.10.2018]

13

Specjalista ds.
produktu

Osoba, która koordynuje oraz nadzoruje działania
związane ze strategią marketingową produktu lub
grupy produktów. Do głównych obowiązków
pracownika tego należy, m.in.: koordynacja działań
związanych z wprowadzeniem na rynek
produktu/produktów, realizacja strategii
marketingowej we współpracy z działem marketingu
i PR oraz działem produkcji. A także współpracuje
z zewnętrznymi partnerami firmy w ramach
prowadzonych projektów, prowadzi badania
marketingowe i szkolenia produktowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.praca.pl/poradni
ki/lista-stanowisk/marketingreklama-pr/specjalista-dsproduktu_pr-479.html
[dostęp: 31.10.2018]

14

Towarzystwo
ubezpieczeniowe

Podmiot prowadzący działalność polegającą
na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń.
Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce
odbywa się na podstawie zezwolenia ministra
finansów przez podmioty funkcjonujące w formie
spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: http://prawopodatkowe.pl/podatkowy/tow
arzystwo-ubezpieczeniowe
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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