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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Koronkarka 731803

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Koronczarka.
Wytwórca koronek.

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


7318 Handicraft workers in textile, leather and related materials.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Grupa C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Ewa Szpila – Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej, Bobowa.
Małgorzata Szpila – Centrum Kultury i Promocji Bobowa, Bobowa.
Piotr Żulikowski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





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

Recenzenci:



Katarzyna Pacholska – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych
w Aleksandrowie Łódzkim, Łódź.
Maria Kaczmarek – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
Mysłowice.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Ewa Jachura – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. Reymonta, Częstochowa.
Artur Pacholski – Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Łódź.

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
Koronkarka wykonuje ręcznie lub maszynowo ażurowe1 plecionki zwane koronkami7 z różnego
rodzaju materiałów.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Koronkarka jest zawodem o charakterze rzemieślniczym15. Celem jej pracy jest wytworzenie koronek
z różnego rodzaju materiałów w zależności od ich cech fizycznych, chemicznych oraz użytkowych
i estetycznych. Do wytworzenia plecionek koronkarka stosuje różne techniki takie jak: szydełkowa17,
klockowa9, igiełkowa8, siatkowa10, frywolitkowa5, makramowa11 lub wykorzystująca druty4.
Koronkarka ręczna dobiera narzędzia i przybory do wykonywania koronek.
Praca koronkarki wymaga z reguły prowadzenia rozliczeń surowców i materiałów pomocniczych
niezbędnych do wykonania wyrobu koronkarskiego. Koronkarka odpowiada przed klientem za
wykonanie pracy zgodnie z zamówieniem i w uzgodnionym terminie. Najczęściej samodzielnie
przyjmuje zamówienia, ustala rozwiązania dotyczące wzorów, kolorów itp. oraz sprzedaje swoje
wyroby. Koronkarka ręczna, będąc przedstawicielką ginącego rzemiosła, promuje koronkarstwo
ręczne i jego wyroby. Bierze udział w pokazach, wystawach i warsztatach.
Koronki są także wytwarzane w warunkach przemysłowych. W tego typu produkcji praca koronkarki
polega na obsłudze maszyn koronkarskich13 (np. raszlowych lub plecionkarskich12). Zadaniem
koronkarki – operatora maszyn koronkarskich jest zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie
z zasadami ergonomii, BHP i ochrony ppoż., uruchomienie maszyny oraz bieżące sprawdzanie
i usuwanie błędów w kompozycji koronki, nakładanie i wymiana przędzy oraz zdejmowanie gotowych
koronek. Ważnym elementem pracy koronkarki – operatora maszyn koronkarskich jest wykonywanie
czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn i narzędzi.
Sposoby wykonywania pracy
Praca w zawodzie koronkarka polega m.in. na:
 przyjmowaniu zamówienia,
 wykonaniu wzoru lub wybór schematu koronki,
 dobieraniu nici, włókna i różnego rodzaju materiałów w zależności od ich cech fizycznych,
chemicznych oraz użytkowych i estetycznych,
 przygotowaniu warsztatu pracy i dobieranie narzędzi,
 wykonaniu zlecenia zgodnie ze wzorem lub schematem z użyciem właściwych materiałów,
 wykończeniu i uszlachetnienie wyrobu,
 prowadzeniu rozliczeń surowcowych i materiałów pomocniczych,
 sprzedaży gotowych wyrobów,
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promowaniu wyrobów koronkarskich w grupach społecznościowych, konkursach koronkarskich,
wystawach koronek oraz poprzez działalność w stowarzyszeniach i kołach zainteresowań.

Koronkarka obsługująca maszyny koronkarskie w produkcji przemysłowej odpowiada m.in. za:
 przygotowanie stanowiska pracy, sprawdzanie ogólnego stanu maszyny i narzędzi,
 nakładanie przędzy i przewlekanie nitek oraz uruchamianie maszyny koronkarskiej,
 kontrolowanie pracy maszyny, wymiana kończącej się przędzy,
 naprawianie możliwych do usunięcia błędów w kompozycji koronki,
 prowadzenie prac wykończeniowych (pranie, krochmalenie, prasowanie),
 pakowanie gotowych koronek w opakowania jednostkowe, a następnie zbiorcze,
 wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn i narzędzi.
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
Typowymi miejscami pracy koronkarki są nieduże, często rodzinne firmy produkujące ręcznie wyroby
koronkarskie takie jak: serwety, obrusy, ozdoby świąteczne, bielizna czy pojedyncze sztuki odzieży.
Wówczas praca wykonywana jest w niedużych pracowniach bądź w wydzielonym pokoju
w prywatnym mieszkaniu. Koronkarka ręczna prowadzi również kursy, szkolenia lub warsztaty
rękodzielnicze dla osób zajmujących się koronkarstwem zarówno zawodowo, jak i dla pasjonatów
(turystów, nauczycieli, grup młodzieżowych i dziecięcych).
W przypadku zatrudnienia koronkarki w dużym zakładzie produkcji włókienniczej specjalizującym się
w masowej produkcji pasmanterii koronkowej (np. firan, galanterii stołowej, gipiur6 itp.) typowym
miejscem wykonywania pracy przez koronkarkę są hale produkcyjne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Koronkarka ręczna realizuje zadania zawodowe z wykorzystaniem:
 różnego rodzaju igieł,
 drutów dziewiarskich,
 klocków i wałków do wyrobu koronek klockowych,
 czółenek3 do wyrobu koronki frywolitkowej.
W przypadku zatrudnienia w zakładach przemysłowych koronkarka pracuje na maszynach
koronkarskich raszlowych lub plecionkarskich.
Organizacja pracy
Organizacja czasu pracy koronkarki zależy od miejsca jej zatrudnienia. W przypadku zakładów
produkcyjnych, w zależności od przyjętych w nich rozwiązań w zakresie czasu pracy, koronkarka może
pracować 8 godzin dziennie w systemie jedno- lub dwuzmianowym, np. w godzinach 6:00–14:00
i 14:00–22:00. Praca w zakładach jest najczęściej nadzorowana przez brygadzistę lub mistrza zmiany
i cechuje się zrutynizowaniem. Praca koronkarki w mniejszych firmach lub pracowniach
rzemieślniczych cechuje się większą samodzielnością i mniejszą rutyną. W takich warunkach
koronkarka może wykazać się inwencją, np. przy projektowaniu wzoru koronki, doborze kolorystyki
nici. Zdarza się, że koronkarka pracuje powyżej 8-godzinnej normy czasu pracy, np. w przypadku
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dużej liczby zamówień z krótkim terminem realizacji. Niejednokrotnie koronkarki łączą wykonywanie
koronek w domu z zatrudnieniem w innym zawodzie.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Koronkarka ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i wymuszoną pozycję ciała (siedzącą lub
stojącą) narażona jest na obciążenie kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym, co może prowadzić
do wystąpienia schorzeń kręgosłupa.
Z zawodem koronkarki związane jest także ryzyko znacznego osłabienia wzroku. Zagrożenia przy
pracy w tym zawodzie dotyczą głównie zranienia palców i dłoni ostrymi narzędziami. Innym
zagrożeniem dla zdrowia, które może pojawić się w pracy koronkarki, są uczulenia na barwniki
zawarte we włóknach.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód koronkarka ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność układu kostno-stawowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 czucie dotykowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 zręczność palców,
 zręczność rąk;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności plastyczne i estetyczne,
 zdolności artystyczne,
 zdolność do długotrwałej koncentracji,
 zdolność do pracy w warunkach monotonnych,
 zdolność samokontroli,
 zdolności manualne;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność.
 poczucie estetyki,
 cierpliwość,
 dokładność,
 precyzja,
 staranność,
 sumienność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
W pracy koronkarki wymagany jest przede wszystkim dobry wzrok, jego odporność na zmęczenie
oraz zdolność do rozróżniania barw i ich odcieni. Istotna w tym zawodzie jest sprawność kończyn
górnych (rąk i palców) oraz zręczność manualna.
Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych, niedosłyszące, a nawet niesłyszące mogą
podjąć pracę w zawodzie koronkarka. Większe ograniczenia w tym zakresie stawia koronkarstwo
produkcyjne, które wymaga przemieszczania się oraz niekiedy pozycji stojącej (w zależności od
przyjętych rozwiązań przy obsłudze maszyny), co może wykluczać z tego zawodu osoby z dysfunkcją
narządu ruchu.
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
Zawód koronkarka zdobywany jest w systemie rzemieślniczego przygotowania zawodowego
zakończonego egzaminem czeladniczym2 i mistrzowskim14. W tym zawodzie pracę wykonują też
osoby z wykształceniem branżowym związanym z wytwarzaniem odzieży.
Do obsługi maszyn koronkarskich nie jest wymagane formalne wykształcenie, lecz wystarczające jest
przeszkolenie na stanowisku pracy.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie koronkarka ułatwiają:
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie koronkarka, nadawane w ramach
rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby
Rzemieślnicze,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodach pokrewnych (szkolnych): krawiec,
rękodzielnik wyrobów włókienniczych, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik przemysłu mody – po spełnieniu wymagań
formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwa ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego potwierdzonego na egzaminie
organizowanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, w zakresie kwalifikacji:
 AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (zawody: krawiec oraz technik
przemysłu mody),
 AU.18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
(zawód rękodzielnik wyrobów włókienniczych),
 AU.07 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych (zawód operator maszyn
w przemyśle włókienniczym).
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu koronkarki jest wykształcenie plastyczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Osoba pracująca w zawodzie koronkarka ma ograniczone perspektywy rozwoju i awansu
zawodowego, szczególnie w przypadku zatrudnienia w niewielkich, rodzinnych pracowniach
koronkarskich. W takim wypadku możliwością rozwoju jest założenie własnej działalności
gospodarczej.
Praca w większych zakładach produkcyjnych daje nieco więcej możliwości awansu, na przykład
poprzez wewnętrzne przechodzenie między działami. Ponadto istnieje możliwość rozwoju
w kierunku zarządczym i awansowanie na stanowisko brygadzisty zespołu koronkarek. W tym
wypadku wymagane są zdolności organizacyjne i kierownicze oraz umiejętności nawiązywania
kontaktów z ludźmi.
Koronkarka może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie
kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Kompetencje w zawodzie koronkarka można potwierdzić zdając egzamin czeladniczy lub mistrzowski
w Izbie Rzemieślniczej. Dokumentami potwierdzającymi kompetencje są świadectwo czeladnicze oraz
dyplom mistrzowski.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
w zawodach pokrewnych (szkolnych): krawiec, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, operator
maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik
przemysłu mody w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach.
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 koronkarka może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
S
Technik przemysłu mody
Arkadownik
Dziewiarz
Przędzarz
Renowator tkanin unikatowych
S
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Tkacz
S
Krawiec
Hafciarka
S
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

S

Kod zawodu
311931
311941
731801
731802
731805
731807
731808
731809
753105
753301
815204
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie koronkarka wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Obsługiwanie maszyny koronkarskiej.
Z2 Wykonywanie wzorów i schematów koronek.
Z3 Dobieranie narzędzi i surowców do wykonywania koronek.
Z4 Wykonywanie wyrobów koronkarskich ręcznie lub maszynowo.
Z5 Wykańczanie, konserwowanie i przeprowadzanie renowacji wyrobów koronkarskich.
Z6 Promowanie wyrobów koronkarskich.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie wyrobów koronkarskich
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie wyrobów koronkarskich obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Obsługiwanie maszyny koronkarskiej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie wykonywania
koronek ręcznie lub maszynowo;
Budowę i zasady działania maszyn i narzędzi
koronkarskich;
Zasady wykonywania okresowych czynności
czyszcząco-konserwacyjnych maszyn
koronkarskich;
Schematy uiglenia maszyny;
Rodzaje maszyn i urządzeń do wyrobu koronek;
Zasady posługiwania się dokumentacją
techniczną maszyn i urządzeń koronkarskich.









Przestrzegać zasad ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska i przepisów BHP
w zakresie wykonywania koronek ręcznie lub
maszynowo;
Przygotowywać maszynę koronkarską do pracy;
Sprawdzać stan elementów maszyn lub narzędzi
koronkarskich;
Wykonywać okresowe czynności czyszczące
maszyny;
Usuwać drobne usterki mechaniczne narzędzi
i maszyn;
Zgłaszać przełożonemu zauważone usterki
podczas pracy maszyny lub urządzenia;
Interpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
Korzystać z dokumentacji technicznej maszyn
i urządzeń koronkarskich.

Z2 Wykonywanie wzorów i schematów koronek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady sporządzania rysunku technicznego
w koronkarstwie;
Wzory i schematy koronek;
Zasady czytania i sporządzania dokumentacji
wyrobu;
Zasady sporządzania kalkulacji kosztów.
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Rysować wzór koronki do wykonania;
Wykonywać wzorniki i schematy koronek;
Określać kompozycję płaszczyzny koronki
w zależności od funkcji użytkowej wyrobu;
Odczytywać rysunek wzoru koronki;
Określać ściegi i sploty koronkarskie;
Określać sposób wykonania koronki;
Określać kształt i wymiar wyrobu
koronkarskiego;
Określać koszty materiałowe i nakład czasu
pracy związany z wykonaniem wyrobu
koronkarskiego.
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Z3 Dobieranie narzędzi i surowców do wykonywania koronek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Maszyny stosowane do wyrobu koronek;
Oznaczenia stosowane do włókien, nici i innych
materiałów;
Zasady dobierania surowców do wyrobu
koronek;
Rodzaje technik wykonywania koronek;
Narzędzia i przybory stosowane do wyrobu
koronek;
Przyrządy do wykonywania koronek oraz zasady
ich zastosowania;
Rodzaje igieł maszynowych i sposób ich
montażu;
Schematy nawlekania maszyn;
Rodzaje nici stosowanych w koronkarstwie;
Zasady czytania i sporządzania dokumentacji
produkcyjnej.












Dobierać odpowiednie maszyny do rodzaju
koronki oraz rodzaju materiału włókienniczego;
Rozpoznawać oznaczenia cech fizycznych
i chemicznych surowców do wyrobu koronek;
Dobierać surowce do wyrobu koronek na
podstawie ich cech estetycznych i użytkowych;
Dobierać materiały przydatne w określonych
technikach koronkarskich;
Rozróżniać przyrządy do wykonywania koronek
oraz ich zastosowanie;
Dobierać odpowiednie narzędzia
i oprzyrządowanie do wykonania określonego
wyrobu koronkarskiego;
Dobierać i montować igły maszynowe;
Nawlekać maszyny koronkarskie;
Zamawiać odpowiednie do wykonania zlecenia
nici bądź pobierać je z magazynu
Posługiwać się dokumentacją produkcyjną.

Z4 Wykonywanie wyrobów koronkarskich ręcznie lub maszynowo
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





















Techniki wykonywania koronek;
Rodzaje wzorów koronek;
Kolejność prac przy wykonaniu koronki;
Metody i techniki ręcznego wykonywania
koronek;
Maszyny stosowane do wyrobu koronek;
Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska podczas obsługi maszyn
koronkarskich;
Techniki zdobienia wyrobu koronkarskiego;
16
Sposoby stabilizacji koronek ;
Zasady prowadzenia dokumentacji produkcyjnej;
Zasady postępowania podczas wypadku przy
pracy.






Ustalać technikę wykonania koronki;
Posługiwać się wzorami koronek;
Ustalać kolejność prac przy wykonaniu koronki;
Wykonywać koronki ręczne różnymi technikami;
Obsługiwać maszyny koronkarskie;
Przestrzegać zasady i przepisy BHP, ppoż.
i ochrony środowiska podczas obsługi maszyn
koronkarskich;
Wykonywać zdobienie wyrobu koronkarskiego;
Stabilizować koronki z użyciem różnych technik;
Prowadzić dokumentację zgodną ze zleceniem
lub zadaniem produkcyjnym;
Podejmować odpowiednie działania w sytuacji
wystąpienia wypadku przy pracy.

Z5 Wykańczanie, konserwowanie i przeprowadzanie renowacji wyrobów koronkarskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Instrukcje i metody prac wykończeniowych
wyrobu koronkarskiego;
Zasady przechowywania i pakowania gotowych
wyrobów koronkarskich;
Metody konserwacji gotowych wyrobów
koronkarskich;
Zasady transportu gotowych wyrobów
koronkarskich;
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Dobierać techniki wykańczania
i uszlachetniania wyrobów koronkarskich;
Diagnozować usterki powstałe w trakcie
wykonywania koronki;
Naprawiać zauważone błędy w kompozycji
płaszczyzny koronki;
Wykańczać koronki;
Zabezpieczać, pakować oraz składować koronki;
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Techniki naprawy i renowacji koronek.



Wybierać sposób transportu gotowych
wyrobów koronkarskich w celu zachowania ich
walorów estetycznych i użytkowych;
Wykonywać naprawę i renowację koronek.

Z6 Promowanie wyrobów koronkarskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Historię koronki;
Tradycje koronkarskie;
Podstawy marketingu;
Podstawowe zasady wystąpień publicznych;
Regionalne wzory koronek.






Uczestniczyć w wystawach i konkursach
wyrobów rękodzielniczych;
Prezentować historię koronki i różnorodnych
tradycji jej wykonywania;
Prezentować na żywo metody ręcznego wyrobu
koronek;
Promować gotowe wyroby koronkarskie;
Rozpoznawać, z jakiego regionu lub kraju
pochodzi wzór koronki.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie koronkarka powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Ponoszenia odpowiedzialności za rzetelne wykonanie produkowanych wyrobów zgodne
z zamówieniami klientów lub oczekiwaniami przełożonych.
Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone informacje zawodowe.
Podejmowania samodzielnych decyzji w związku z potrzebami i oczekiwaniami klientów lub
przełożonych.
Podnoszenia swoich umiejętności w zakresie wykonywania i renowacji wyrobów koronkarskich,
jak również sposobów prezentowania i promowania swoich produktów.
Poznawania historii koronkarstwa oraz nowych trendów w branży.
Interesowania się trendami w modzie.
Przestrzegania w pracy zasad kultury i etyki zawodowej.
Podejmowania współpracy w zespole oraz kreatywnej pracy indywidualnej.
Stosowania zasad komunikacji interpersonalnej.

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
koronkarka.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu koronkarka

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 koronkarka 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
Koronkarka może pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją koronek i innych
wyrobów włókienniczych w małych krawieckich punktach usługowych lub też prowadzić własną
działalność gospodarczą.
Obecnie (2018 r.) nie ma wiarygodnych danych pokazujących rzeczywistą skalę zapotrzebowania na
koronkarki – jest to obecnie zawód ginący, w którym możliwości zatrudnienia są ograniczone.
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.
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Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
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.) kształcenie w zawodzie koronkarka prowadzone jest w ramach rzemieślniczego
przygotowania zawodowego, umożliwiającego przystąpienie do egzaminu czeladniczego, a następnie
mistrzowskiego organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.
W koronkarstwie maszynowym preferowane jest kształcenie w szkołach branżowych I stopnia
w zawodach:
 rękodzielnik wyrobów włókienniczych w zakresie kwalifikacji AU.18. Wytwarzanie, konserwacja
i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,
 operator maszyn w przemyśle włókienniczym w zakresie kwalifikacji AU.07. Wytwarzanie
i wykańczanie wyrobów włókienniczych.
Można również uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach ww. kwalifikacji, które
mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje wyodrębnione w ww. zawodach szkolnych potwierdzają Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
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Szkolenie
Pracownie koronkarskie we własnym zakresie prowadzą szkolenie do zawodu koronkarka.
Koronkarki ręczne mogą uczyć się rzemiosła lub doszkalać na warsztatach koronkarstwa
organizowanych przez pracownie rzemieślnicze, ośrodki kultury, muzea, skanseny lub powstające
w ostatnich czasach szkoły rzemiosł tradycyjnych.
Koronkarki maszynowe mogą uczestniczyć w kursach obsługi maszyn koronkarskich organizowanych
przez firmy zajmujące się szkoleniem operatorów maszyn lub uczestniczyć w szkoleniach, które
oferują firmy dystrybuujące konkretne marki i typy maszyn.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) brak jest wiarygodnych danych na temat poziomu zarobków w zawodzie
koronkarka. Jest to zawód obecnie rzadko występujący, dlatego nie jest ujmowany w zestawieniach
prezentujących statystki dotyczące płac.
Z powodu braku stałości zamówień oraz ograniczonego i niestabilnego popytu na ręczne wyroby
koronkarskie praca koronkarki ręcznej ma często charakter pracy dodatkowej, stanowiącej
uzupełniające źródło dochodów w stosunku do zarobków z innych wykonywanych prac.
W przypadku koronkarek maszynowych operator maszyny koronkarskiej z kilkuletnim stażem zarabia
przeciętnie 2500 zł brutto miesięcznie.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
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https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie koronkarka możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 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), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się,
 słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod
kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych, w przypadku osób słabosłyszących, od
których będzie wymagana komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia
za pomocą aparatu słuchowego,
 z chorobami psychicznymi (02-P), pod warunkiem, że ich praca nie zaburza im rytmu dnia i nocy
i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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









Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 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:



Steczek M.: Koronkarstwo. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1983.
Strumiński P.: Plecionkarstwo i koronkarstwo pasmanteryjne. Stowarzyszenie Włókienników
Polskich, Łódź 1962.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:









Barometr Zawodów 2017, Raport Podsumowujący Badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski_web.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie krawiec:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/753105.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rękodzielnik wyrobów
włókienniczych:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/731808.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie operator maszyn w
przemyśle włókienniczym:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/815204.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311931.pdf
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu
mody:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311941.pdf
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnik po Zawodach, Tom V, Warszawa
2003: http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_v.pdf/2c98834b-1808-4ee1-aec06772e59b1d86?t=1403785523000
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Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Puls Biznesu: https://www.pb.pl/polskie-koronczarki-dziergaja-mode-911963
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu – „Poradnik dla mistrzów szkolących w rzemiośle”:
http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/Poradnik%20mistrza%20szkol%C4%85cego%202017
%20wyd.5.pdf
Wykaz standardów egzaminacyjnych w rzemiośle: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiatazawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/
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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Potwierdzanie
kompetencji
Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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.
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.
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”.
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

1

Ażur

2

Czeladnik

3

Czółenko

Definicja

Źródło

Rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale
otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych
tak, aby prześwitywała przez nie płaszczyzna tła.
Tytuł zawodowy uzyskiwany po zdaniu egzaminu
czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej. Potwierdza
opanowanie umiejętności praktycznych oraz
teoretycznych w danym zawodzie nauczanym
w systemie rzemiosła.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/a
%C5%BCur
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Ustawa z dnia 22
marca 1989 r. o rzemiośle (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1267)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU1989
0170092/U/D19890092Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
https://sjp.pwn.pl/slowniki/cz
%C3%B3%C5%82enko.html
[dostęp: 10.07.2018]

W tkactwie – przyrząd do robienia ręcznych koronek
lub siatek.
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4

Druty (do robótek)

Cienkie pręty służące do ręcznego przerabiania
różnego rodzaju nici i włóczek na wyroby
dzianinowe. Z jednej strony znajduje się główka
zabezpieczająca robótkę przed zsuwaniem się,
z drugiej szpic ułatwiający przerabianie oczek.
Rodzaj koronki lub koronkowej serwetki wykonanej
z delikatnej nici za pomocą specjalnych czółenek lub
igły i szydełka, mającej wzór z kółek, łuków,
gwiazdek itp.

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Druty_do_rob%C3%B3tek
[dostęp: 10.07.2018]

5

Frywolitka

6

Gipiura

Rodzaj koronki klockowej zwanej też koronką
wenecką, niezwykle trudna o dużych, nieregularnych
oczkach i wypukłym reliefowym wzorze.

7

Koronka

Lekka, ażurowa tkanina z różnorodnych splotów
lnianych, bawełnianych itp., tworzących desenie.

8

Koronka igiełkowa

9

Koronka klockowa

10

Koronka siatkowa

Rodzaj koronki wykonywany poprzez osnuwanie nici
na kawałku tkaniny, którą po wykonaniu wzoru
usuwa się.
Jeden z typów koronki wykonywanej za pomocą
szpulek z rączką, zwanych klockami (stąd nazwa
koronki). Technika polega na przeplataniu w grupach
po cztery wielu nici nawiniętych na klocki. Dzięki
temu tworzy się tzw. płócienko tworzące formy
ornamentu i różne rodzaje siateczek w tle oraz
wypełnieniach motywów. Technika ta umożliwia
uzyskanie delikatnych ażurowych wyrobów o bardzo
różnorodnych wzorach.
Rodzaj koronki wykonywany przy użyciu sztabki
i specjalnej igły, a następnie w zależności od wzoru
cerowany.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.kufer.co.uk/2014
/02/typy-rodzaje-koronekgipiura.html
[dostęp: 10.07.2018 r.]
https://sjp.pwn.pl/slowniki/ko
ronka.html
[dostęp: 10.07.2018]
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Koronka_(sztuka)
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Koronka_klockowa
[dostęp: 10.07.2018]

11

Makrama

Dekoracyjna tkanina ażurowa z nici lub sznurków
wiązanych w supły lub plecionych.

12

Maszyna plecionkarska

13

Maszyny koronkarskie

Urządzenia z poziomym lub pionowym układem
wrzecion, które stanowią zasadniczy element
pracujący. W maszynie tej nitki splatane są
w układzie ukośnym. Stosowane od 2. połowy XVIII
wieku do wyrobu plecionek dekoracyjnych,
odzieżowych i specjalnych.
Zwane też koronkarkami. Maszyny do maszynowego
tworzenia koronek. Wyróżnia się różne rodzaje
maszyn koronkarskich:
 koronkarki bobinetowe – umożliwiające tworzenie
szerokiego asortymentu, najdelikatniejszych
koronek ręcznych,
 koronkarki klockowe – umożliwiające tworzenie
koronek o trwałej nieprzesuwalności
w strukturze,
 koronkarki raszlowe (osnowowe) – działające jako
zespół mechanizmów bezpośrednio tworzących
oczka i bogaty repertuar wzorzenia, produkujące
różnorodne szerokie lub wąskie wyroby
koronkarskie.

20

https://pl.glosbe.com/pl/pl/fr
ywolitka
[dostęp: 10.07.2018]

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Koronka_(sztuka)
[dostęp: 10.07.2018]
https://pl.glosbe.com/pl/pl/m
akrama
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

INFORMACJA O ZAWODZIE – Koronkarka 731803
14

Mistrz rzemiosła

Tytuł uzyskany po zdaniu egzaminu zawodowego
w Izbie Rzemieślniczej. Potwierdzony dyplomem
wydawanym przez Izbę Rzemieślniczą,
poświadczający opanowanie umiejętności oraz
posiadanie doświadczenie i wykształcenie
zawodowego w danym zawodzie nauczanym
w systemie rzemiosła.

15

Rzemiosło

16

Stabilizacja koronki

Rzemiosło to zawodowe wykonywanie działalności
gospodarczej przez osobę fizyczną lub wspólników
spółki cywilnej, z wykorzystaniem zawodowych
kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu
własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo
średnim przedsiębiorcą. Do rzemiosła nie zalicza się
działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności
transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu
wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności
wytwórczej i usługowej artystów plastyków
i fotografików.
Nadawanie ostatecznego kształtu wykonanej koronki
poprzez procesy chemiczne, termiczne oraz działanie
fizyczne.

17

Szydełko

Pręcik o jednym końcu zagiętym w mały haczyk,
używany do robienia różnych rzeczy z włóczki,
kordonku itp.

21

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Ustawa z dnia 22
marca 1989 r. o rzemiośle (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1267)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU1989
0170092/U/D19890092Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia 22 marca 1989
r. o rzemiośle (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1267)

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://mistrzbranzy.pl/artykul
y/pokaz/Koronki-krok-pokroku-513.html
[dostęp: 10.07.2018]
https://sjp.pwn.pl/slowniki/Sz
yde%C5%82ko.html
[dostęp: 10.07.2018]

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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