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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Dekorator wnętrz 343202

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Aranżer wnętrz.
Designer wnętrz.
Projektant wnętrz.

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


3432 Interior designers and decorators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Danuta Rak – 3DR studio projektowo- szkoleniowe, Rzeszów.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:



Izabela Dymkowska – KREATIVA Architekci Wnętrz Radosław Skalski, Warszawa.
Małgorzata Walisiak – Moje Projektowanie, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Ewa Jachura – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy, Częstochowa.
Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Elbląg.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Dekorator wnętrz to osoba, która poddaje pomieszczenie spektakularnym metamorfozom,
dostosowuje je do potrzeb i oczekiwań klienta. Praca dekoratora wnętrz skupia się m.in. na
udzielaniu pomocy w doborze umeblowania, kolorów ścian, materiałów wykończeniowych,
elementów dekoracyjnych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Dekorator wnętrz jest osobą odpowiedzialną za projektowanie i realizowanie wystroju wnętrz
różnego rodzaju. Jego zadanie jest bardzo precyzyjne i odpowiedzialne, ponieważ ustala szczegóły
zlecenia, uwzględniając przeznaczenie danej dekoracji, indywidualne preferencje klienta oraz budżet.
Dekorator wnętrz rozpoczyna od wykonania projektu koncepcyjnego wnętrza. Następnie
przygotowuje szkic aranżacji, a w kolejnych etapach przedstawia konkretne rozwiązania wraz
z określonymi materiałami oraz sposobem ich montażu. W zależności od zakresu zlecenia może także
nadzorować realizację projektu. Praca dekoratora wnętrz polega na twórczym wykorzystaniu
zdobytych umiejętności w celu wykonania funkcjonalnej i estetycznej aranżacji wnętrza.
Sposoby wykonywania pracy
Dekoratora wnętrz wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 ustalaniu z klientem zakresu projektowego, etapów działań oraz terminów,
 przygotowywaniu oferty z wyceną (precyzyjny kosztorys3 uwzględniający szczegółowy zakres
prac, koszt materiałów itp.),
 spotkaniu z klientem w celu sprecyzowania szczegółów wyglądu wnętrza z uwzględnieniem
potrzeb poszczególnych użytkowników,
 przygotowywaniu umowy, w której dekorator wnętrz przedstawia dokładny zakres swoich
działań, terminy wykonania prac oraz ich koszty,
 opracowaniu koncepcji plastycznej,
 podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu
prowadzenia prac,
 zapewnianiu pożądanego oświetlenia wnętrza,
 zapewnianiu wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne,
zabezpieczenia ppoż., antywłamaniowe itp.,
 zapewnianiu prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu,
 podejmowaniu decyzji plastycznych i kolorystycznych,
 wybieraniu sprzętów i urządzeń,
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projektowaniu nietypowych detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania,
wykonywaniu wizualizacji pomieszczeń: funkcjonalnej (rysunek z naniesionym układem ścian,
mebli, urządzeń) lub przestrzennej (fotorealistyczne wizualizacje wykonane w profesjonalnych
programach 3D); wizualizacja pozwala klientom zobaczyć efekt końcowy aranżacji,
uwzględnieniu uwag klienta w projekcie,
sporządzaniu opisu technicznego dla wykonawców,
prowadzeniu nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza,
koordynowaniu pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych,
przygotowywaniu wnętrz pokazowych,
przeprowadzaniu sesji zdjęciowych nieruchomości i wnętrz,
przygotowywaniu prezentacji multimedialnych dla firm deweloperskich2 i agentów
nieruchomości.

WAŻNE:
Dekorator wnętrz na zlecenie klienta może być koordynatorem całości bądź części realizacji prac
projektowych. Powinien przede wszystkim czuwać nad realizacją autorskiego zamysłu, który stanowi
podstawę dla wszystkich pozostałych opracowań branżowych.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Dekorator wnętrz wykonuje pracę w pomieszczeniach biurowych, pracowniach projektowych,
firmach ogólnobudowlanych, czyli w lokalach zamkniętych lub na budowie. Pomieszczenia do
wykonywania pracy dekoratora wnętrz posiadają systemy klimatyzacji lub wentylacji i oświetlenie.
Dekorator wnętrz wykonuje swoją pracę w pozycji siedzącej, a podczas działalności w terenie (na
budowie, w sklepach) w pozycji stojącej. Praca w przestrzeni otwartej (budowa) jest zależna od
warunków atmosferycznych i należy ją prowadzić z uwzględnieniem przepisów BHP oraz zapewnić
zaplecze socjalne budowy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Dekorator wnętrz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer stacjonarny/laptop z dostępem do internetu,
 telefon,
 drukarkę/skaner (urządzenie wielofunkcyjne),
 oprogramowanie do projektowania,
 kalkulator,
 nawigację GPS,
 dalmierz1,
 wzorniki materiałów i wykończeń.
Organizacja pracy
Dekorator wnętrz, w zależności od miejsca pracy, zakresu wykonywanych zadań zawodowych
i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, może pracować indywidualnie lub zespołowo.
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Działalność realizuje zwykle w systemie jednozmianowym, w 8-godzinnym wymiarze czasu pracy.
Ze względu na miejsce świadczenia usług oraz zakres obowiązków godziny pracy mogą ulec zmianie.
W zależności od miejsca i panujących warunków dekorator wnętrz indywidualnie organizuje swój
czas pracy i sposoby realizacji postawionych przed nim zadań. Powinien jednak wziąć pod uwagę
termin wykonania umowy, zakres robót budowlanych i przebieg procesów technologicznych
w budownictwie.
WAŻNE:
Dekorator wnętrz musi wykonywać zadania zgodnie z etyką zawodu, która nakazuje działanie zgodne ze
słusznym interesem klienta, nie łamiąc przy tym prawa budowlanego, przepisów BHP i ppoż.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W pracy dekoratora wnętrz negatywne skutki dla zdrowia mogą wywołać m.in.:
 czynniki fizyczne: praca przy monitorze ekranowym – możliwość pogorszenia wzroku i schorzeń
kręgosłupa przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej, zaprószenie oczu – podczas
przechodzenia obok wykonywanych robót budowlanych,
 czynniki związane z organizacją pracy: stres, praca pod presją czasu związana z koniecznością
dotrzymywania terminów zamówień.
Dekorator wnętrz może być narażony m.in. na:
 zagrożenia wynikające ze sposobu wykonywania robót budowlanych na etapie realizacji projektu,
 upadek z wysokości,
 przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 przeciążenie wzroku,
 problemy psychospołeczne.
Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć m.in.:
 zespół cieśni nadgarstka4 (praca przy komputerze),
 choroby układu mięśniowo-kostnego,
 choroby kręgosłupa.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód dekorator wnętrz ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu mięśniowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 rozróżnianie barw,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi,
 szybki refleks;
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w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności manualne,
 zdolności analityczne,
 zdolności organizacyjne,
 zdolność logicznego myślenia,
 zdolność koncentracji uwagi,
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
w kategorii cech osobowościowych
 wrażliwość estetyczna,
 zainteresowania artystyczne,
 wytrwałość,
 cierpliwość,
 otwartość na innowacje,
 dokładność,
 wysoka odporność na stres,
 samodzielność,
 samokontrola,
 gotowość do wysłuchania potrzeb i oczekiwań klienta,
 otwartość na klienta.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie dekorator wnętrz wymagane są: dobry wzrok oraz zdolność porównywania
i odróżniania kolorów pod względem odcieni, nasycenia i jasności, rozpoznawania pojedynczych barw
i ich kombinacji. Ważne jest również czucie dotykowe ze względu na potrzebę rozróżniania różnych
materiałów wykorzystywanych do zmiany wystroju lub urządzenia mieszkania czy domu.
Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do średnio ciężkich. Występuje
w niej jednak obciążenie umysłowe, związane z podejmowaniem decyzji w zakresie aranżowania
przestrzeni w pomieszczeniach.
Do przeciwwskazań zdrowotnych w tym zawodzie zalicza się m.in.:
 wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 zaburzenia równowagi,
 zaburzenia widzenia barwnego,
 choroby psychiczne.
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 (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie dekorator wnętrz wystarczające jest wykształcenie
co najmniej średnie zawodowe w zawodach z branży budowlanej. Pracodawcy preferują osoby
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z wykształceniem policealnym lub wyższym I i/lub II stopnia na kierunku np. projektowanie wnętrz
lub architektura.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie dekorator wnętrz ułatwia posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym technik budownictwa,
 świadectwa potwierdzającego kwalifikację: BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót
konstrukcyjno-budowlanych i BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów w zawodzie szkolnym technik budownictwa,
 dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura lub II stopnia na kierunku
architektura wnętrz, wzornictwo
 dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku aranżacja wnętrz.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu dekoratora są m.in.:
 suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę
zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 suplement do dyplomu dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim
i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem
ukończenia studiów,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach tematycznych
organizowanych przez instytucje szkoleniowe (poświadczenie uzyskanych umiejętności),
 uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracodawców, stowarzyszenia lub organizacje
branżowe,
 prawo jazdy kategorii B,
 znajomość języka obcego, z preferencjami dla języka angielskiego na poziomie B2.
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
Możliwości awansu dekoratora wnętrz uzależnione są od miejsca pracy oraz formy zatrudnienia.
W firmie handlowej (sklep z elementami wyposażenia) lub handlowo-usługowej (sklep oferujący
własne produkty realizowane według indywidualnych zamówień) możliwości kariery są ograniczone.
Pracownik w zawodzie dekorator wnętrz ma możliwość m.in.:
 rozpocząć pracę od projektowania, następnie specjalizować się w projektach kompleksowych, by
uzyskać stanowisko projektanta graficznego,
 pracować jako asystent dekoratora wnętrz, następnie projektanta, aż do stanowiska projektant –
kreator trendów,
 awansować na kierownika grupy dekoratorów wnętrz, następnie na stanowisko kierownika firmy
projektowej lub właściciela biura projektowego.
Awans zależy m.in. od liczby zamówień na usługę, zadowolenia klientów, wygenerowanych obrotów
dzięki realizacji projektu, prestiżu i ilości zleceń realizowanych przez dekoratora wnętrz. Warunkiem
awansu jest podnoszenie wykształcenia oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie dekorator wnętrz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
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Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie dekorator wnętrz, wchodzących w skład zawodu technik budownictwa,
w zakresie kwalifikacji: BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
i BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Uczelnie wyższe poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie
odpowiednio tytułu licencjata lub magistra, np. na kierunku: architektura wnętrz.
Dekorator może poświadczyć znajomość języka np. angielskiego, zdobywając certyfikaty (np.
Certyfikat FCE – First Certificate in English – poziom B2).
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 dekorator wnętrz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Architekt wnętrz
Projektant wzornictwa przemysłowego
Scenograf
S
Technik budownictwa
Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

Kod zawodu
216102
216304
265106
311204
752207

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie dekorator wnętrz wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Inwentaryzowanie projektowanej przestrzeni.
Z2 Wykonywanie projektów plastycznych i ergonomiczno-funkcjonalnych.
Z3 Wykonywanie dokumentacji technicznej projektu.
Z4 Wykonywanie wizualizacji wnętrza.
Z5 Opracowywanie kosztorysu inwestycji.
Z6 Planowanie prac, dobór materiałów i elementów wystroju wnętrza.
Z7 Prowadzenie nadzoru nad realizacją autorskiego projektu wnętrza.
Z8 Nadzorowanie wykonania mebli, elementów wystroju wnętrza – projektowanie i realizowanie.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Inwentaryzowanie i projektowanie wnętrza
Kompetencja zawodowa Kz1: Inwentaryzowanie i projektowanie wnętrza obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Inwentaryzowanie projektowanej przestrzeni
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady wykonania pomiarów wnętrz i obiektów;
Zasady obsługi urządzeń do wykonania pomiarów;
Zasady nanoszenia wymiarów na rysunek
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techniczny.

projektowanej przestrzeni.

Z2 Wykonywanie projektów plastycznych i ergonomiczno-funkcjonalnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady ergonomii wnętrza;
Zasady funkcjonalnej aranżacji elementów
wnętrza;
Wymagania funkcjonalne pomieszczeń
specjalistycznych;
Zasady postrzegania kolorów i form;
Zasady oddziaływania koloru i formy na
psychikę;
Zasady doboru koloru i formy do specyfiki
wnętrza.







Projektować wnętrze adekwatnie do jego
specyfiki;
Rozmieszczać elementy wyposażenia zgodnie
z funkcjonalnym wykorzystaniem wnętrz;
Projektować pomieszczenie specjalistyczne,
takie jak: sklep, salon kosmetyczny i inne;
Projektować kolorystykę wnętrza adekwatnie do
jego funkcji;
Niwelować niedostatki wnętrza, stosując
odpowiednio dobrany projekt plastyczny;
Stosować formy i elementy plastyczne,
uzyskując zamierzony efekt plastyczny.

Z3 Wykonywanie dokumentacji technicznej projektu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady wykonania rysunków technicznych;
Zasady wymiarowania rysunków technicznych;
Zasady wykonania rzutów obiektu.

Wykonywać rysunki techniczne;
Zwymiarować rysunki techniczne;
Wykonywać rzuty pomieszczeń w skali.

Z4 Wykonywanie wizualizacji wnętrza
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady perspektywy;
Obsługę programów do projektowania 3D;
Zasady wykorzystania skali w rysunkach 3D.



Wykonywać rysunek w perspektywie;
Wykonywać wizualizację wnętrza/obiektu
w programie 3D;
Wykonywać rysunek/wizualizację
perspektywiczną w wybranej skali.

Z5 Opracowywanie kosztorysu inwestycji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Ceny materiałów do wykończenia wnętrza;
Zapotrzebowanie czasowe na wykonanie założeń
projektu;
Zasady kosztorysowania.




Obliczać koszt materiałów w oparciu o oferty
sklepów;
Obliczać koszt robocizny w oparciu o wyceny
wykonawców;
Wykonywać kosztorys inwestycji w oparciu
o wyceny sklepów i wykonawców.

Z6 Planowanie prac, dobór materiałów i elementów wystroju wnętrza
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Specyfikę materiałów stosowanych w realizacji
projektu;
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Specyfikę planowanych prac wykończeniowych;
Zapotrzebowanie czasowe na wykonanie
elementów aranżacji wnętrza;
Asortyment sklepów z elementami wystroju
wnętrza;
Zasady doboru elementów we wnętrzu;
Zasady stylistyki wnętrza.






plastycznych i specyfikacji technicznej;
Planować kolejność prac wykończeniowych
wnętrza dla wykonawców;
Wybierać elementy wystroju wnętrza;
Zestawiać elementy we wnętrzu, tworząc
unikatową aranżację;
Stosować/łamać zasady stylistyki wnętrza.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie prac nad inwestycją
Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie prac nad inwestycją obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z7 Prowadzenie nadzoru nad realizacją autorskiego projektu wnętrza
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady kulturalnej komunikacji międzyludzkiej;
Zasady koordynowania pracy zespołów
wykonawców projektu wnętrza;
Zasady przejrzystego komunikowania własnych
oczekiwań względem wykonawców przy
projektowaniu wnętrza.



Nawiązywać relacje z wykonawcami;
Koordynować prace różnych wykonawców
projektu wnętrz;
Mówić klarownie i zrozumiale dla odbiorcy
o oczekiwaniach i zamierzonych celach przy
projektowaniu wnętrza.

Z8 Nadzorowanie wykonania mebli, elementów wystroju wnętrza – projektowanie
i realizowanie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady przejrzystej komunikacji międzyludzkiej;
Zasady koordynowania pracy zespołów
wykonawców przy wykonaniu mebli, elementów
wystroju wnętrza;
Techniki klarownego opisywania oczekiwanych
efektów współpracy.



Nawiązywać relacje z wykonawcami;
Mówić w sposób przejrzysty dla odbiorcy
o oczekiwaniach względem wzajemnej
współpracy przy wykonaniu mebli, elementów
wystroju wnętrza;
Być elastycznym w relacjach z wykonawcami.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie dekorator wnętrz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania związane z metamorfozami
wnętrz.
Podejmowania, analizowania i oceniania swoich decyzji oraz wykonywania samodzielnie pracy.
Podejmowania współpracy ze zleceniodawcami, dostawcami i wykonawcami.
Poszukiwania nieszablonowych, kreatywnych rozwiązań dotyczących dekorowania wnętrz.
Aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych w obszarze dekorowania
wnętrz.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami związanymi
z projektowaniem wnętrz.
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3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać 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 dekorator wnętrz.
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 dekorator wnętrz

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dekorator wnętrz 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
Dekorator wnętrz może pracować w takich miejscach, jak m.in.:
 agencje/pracownie/biura projektowe,
 firmy handlowe specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz,
 sklepy przygotowujące elementy wyposażenia według indywidualnych projektów,
 pracownie architektoniczne,
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firmy deweloperskie,
firmy wykonawcze zajmujące się produkcją elementów wyposażenia wnętrz,
pracownie scenograficzne, wystawiennicze,
pracownie graficzne,
agencje reklamowe,
jednostki administracji samorządowej i państwowej w zakresie kultury i sztuki,
muzea, galerie sztuki,
pracownie konserwatorskie,
uczelnie/szkoły,
czasopisma branżowe.

Najczęściej dekorator wnętrz pracuje w firmach prywatnych, które działają w każdym średnim lub
dużym mieście. Wielkość miasta ma wpływ na zakres działań (klient indywidualny czy firma, projekty
zagospodarowania przestrzeni publicznej czy prywatnej).
Dekoratorzy wnętrz, po zdobyciu doświadczenia w innych firmach, często decydują się na
samozatrudnienie.
Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na dekorator wnętrz jest
zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.
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: 31.03.2019]:
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
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się osób do
wykonywania zawodu dekorator wnętrz.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu dekorator wnętrz można uzyskać, podejmując:
 kształcenie w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik budownictwa,
 szkolenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji: BD.29
Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych i BD.30 Organizacja i kontrola
robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, w zawodzie szkolnym technik budownictwa,
 studia I i/lub II stopnia na uczelni wyższej np. na kierunku architektura wnętrz, wzornictwo,
 studia podyplomowe na uczelni wyższej np. na kierunku aranżacja wnętrz.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) 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.
Kwalifikację BD.29, BD.30 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Szkoły wyższe oferują kształcenie na studiach I lub II stopnia, np. na kierunku architektura wnętrz
oraz na studiach podyplomowych np. na kierunku aranżacja wnętrz.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Dekorator wnętrz może uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez:
 pracodawców, stowarzyszenia lub organizacje branży budowlanej,
dekoracyjnej,
 pracodawcę na własne potrzeby – dla kandydatów do pracy i pracowników,
 producentów i sprzedawców elementów wykończenia wnętrz.
Przykładowa tematyka szkoleń to:
 obsługa oprogramowania wspierającego proces projektowania,
 regulacje prawne obowiązujące w branży architektonicznej,
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prawo autorskie w dziedzinie architektury.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie dekorator wnętrz kształtuje się zazwyczaj
w przedziale od 2800 zł do 10 000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Zależy przede
wszystkim od doświadczenia, regionu, w którym działa instytucja lub przedsiębiorstwo i oferty usług
(np. rozszerzenia działań o projektowanie mebli może generować dodatkowe dochody).
Ponadto wpływ na poziom wynagrodzenia dekorator wnętrz mają następujące czynniki:
 sytuacja na lokalnym rynku pracy,
 rodzaj pracodawcy (prywatny, publiczny),
 liczba przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze architektury wnętrz,
 region Polski,
 koniunktura na rynku pracy,
 wielkość aglomeracji.
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: 31.03.2019]:
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

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Dekorator wnętrz 343202

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie dekorator wnętrz możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
aparatami słuchowymi umożliwiającymi prawidłowy odbiór odgłosów pracujących maszyn
i narzędzi oraz sygnalizacji ostrzegawczej,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.
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 (2019 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: 31.03 2019 r.





Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, 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.).
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
419, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych
szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1793).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
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 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, 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).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:















Ardanova J.: Pomysłowe dekoracje do domu i ogrodu. Wydawnictwo SOLIS, Warszawa 2012.
Becker H., Copestick J.: Sztuka aranżacji wnętrz. MUZA S.A., Warszawa 2012.
Chapman C.: Podręcznik genialnych pomysłów. Od inspiracji po realizację. Helion, Gliwice 2011.
Ethetto M.: Projektowanie wnętrz – ekodomy. Solis, Warszawa 2011.
Kutkowska J.: Mieszkaj pięknie. Piękne wnętrze to kwestia pomysłu. Znak, Kraków 2018.
Llewelyn-Bowen L.: Dekorowanie wnętrz. MUZA S.A., Warszawa 2011.
Martin L.: Oświetlenie w twoim domu. Najlepsze projekty i aranżacje. Arkady, Warszawa 2011.
Niezgoda J.: Aranżacje wnętrz – zasady projektowania wnętrz. SBM, Warszawa 2017.
Pile J.: Historia wnętrz. Arkady, Warszawa 2013.
Rokitnicka E., Woźnicka O., Jakubska A.: Wielka księga inspiracji. Wydawnictwo Egmont Polska,
Warszawa 2016.
San Martin Macarena: Apartamenty. Projektowanie wnętrz. Wydawnictwo SOLIS, Warszawa
2011.
San Martin M.: Lofty – mieszkanie i praca. Projektowanie wnętrz. Solis, Warszawa 2011.
San Martin M.: Projektowanie wnętrz – apartamenty. Solis, Warszawa 2011.
Thurmann-Moe D.: Kolorowa rewolucja. Architektura, wnętrza, moda. Wydawnictwo Agora,
Warszawa 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03. 2019]:


Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
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Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Czasopismo zajmujące się architekturą wnętrz: https://muratordom.pl/wnetrza
Galeria zdjęć aranżacji wnętrz: https://www.homebook.pl/inspiracje
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik budownictwa 311204:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311204.pdf
Inspiracje z ciekawymi rozwiązaniami aranżacji wnętrz: www.urzadzamy.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud): http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowarama-kwalifikacji-w-budownictwie-srk-bud
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

Dalmierz

Przyrząd do pomiaru odległości dzielącej przedmiot
od miejsca obserwacji.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/dal
mierz.html
[dostęp: 31.03.2019]

2

Firma deweloperska

Rodzaj działalności gospodarczej związanej
z nieruchomościami, polegającej na przekształcaniu
nieruchomości – na ogół ich zabudowaniu albo
przebudowie – a następnie sprzedaży bądź
wynajęciu części tych nieruchomości innym
osobom.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://halo.domy.pl/kto-jestdeweloperem-w-rozumieniunowej-ustawy
[dostęp: 31.03.2019]

3

Kosztorys

Dokument finansowy realizacji inwestycji
budowlanej, określający kalkulację ceny według
ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub
obmiar robót.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.kosztorys.co/opisdokumentow-pojec
[dostęp: 31.03.2019]
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4

Zespół cieśni
nadgarstka

Przewlekła choroba obwodowego układu
nerwowego, wywołana sposobem wykonywania
pracy, uznana za chorobę zawodową w pkt 20.1
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie chorób zawodowych.
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http://placewfirmie.pl/porady/z
espol-ciesni-w-obrebienadgarstka-to-chorobazawodowa
[dostęp: 31.03.2019]

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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