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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) 333201

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Event manager.
Meeting and convention planner.
Menedżer ds. organizacji eventów.
Organizator eventów.
Organizator imprez.
Organizator imprez masowych.
Organizator imprez okolicznościowych.

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


3332 Conference and event planners

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Martyna Kurowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Ewa Piotrowicz – PBS sp. z o.o., Sopot.
Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Gdańsk.
Łukasz Wójcik – Fabryka - Studio - Usługi Fotograficzne, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) 333201
Recenzenci:



Przemysław Namysłowski – PPH Drena, Jezierze.
Paula Przybylska – Central Paula Przybylska, Kielce.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Magdalena Raczyńska – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk.
Bartosz Krawczyński – Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk.

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
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) odpowiedzialny jest za kompleksową
realizację imprez rozrywkowych począwszy od pomysłu, kosztorysu, negocjowania kontraktów, aż do
koordynowania, nadzorowania i rozliczania imprez. Organizator imprez (organizator eventów)
odpowiada za scenariusz wydarzenia, jego oprawę, poszukuje artystów, konferansjerów, dostawców
cateringu w zależności od pomysłu i zapotrzebowania.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) tworząc koncepcje eventów posiada
pomysły i rozwiązania, które powodują, że organizowana przez niego impreza jest dobrze
przygotowana, kreatywna i ciekawa. Kreuje także atmosferę wydarzenia, w razie potrzeby promuje
marki i firmy tworząc koncepcję dopasowaną do określonych celów biznesowych.
Podczas realizacji wydarzenia współpracuje z zespołem uzupełniających się specjalistów, gdyż
organizacja imprez wymaga dobrej koordynacji wielu branż oraz osób (np. producentów eventovych,
supervisorów technicznych10, reżyserów eventów, specjalistów od PR, techników, scenografów,
muzyków) oraz dzielenia się zadaniami i odpowiedzialnością.
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) odpowiada za stworzenie spójnej strategii
marketingowej w ramach działań i celów, jakie chce osiągnąć klient. Opracowuje plan i harmonogram
prac związanych z imprezą obejmujący:
 koncepcję imprezy,
 ustalenie daty,
 ustalenie lokalizacji,
 atrakcje towarzyszące,
 techniki audiowizualne,
 personalia artystów,
 personalia prowadzących,
 kosztorys imprezy,
 prezentację założeń imprezy dla klienta,
 działania promocyjne.
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Odpowiadając za koordynację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprezy współpracuje ze
sponsorami oraz podwykonawcami negocjując stawki oraz warunki współpracy – dobiera
skrupulatnie rzetelnych i sprawdzonych podwykonawców.
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) powinien mieć wszechstronną wiedzę
w zakresie zagadnień, którymi zarządza przed i w trakcie imprezy rozrywkowej. Pozwala to skutecznie
zarządzać eventemi oraz minimalizować ryzyko niepowodzeń. Organizator imprez rozrywkowych
powinien orientować się dobrze w przepisach prawa (np. prawo autorskie, ustawa o imprezach
masowych), umowach, kontraktach itd.
Sposoby wykonywania pracy
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) wykonuje swoją pracę polegającą m.in na:
 budowaniu wizerunku eventu w mediach, w tym planowanie kalendarium artykułów
sponsorowanych, banerów, mailingów, zapowiedzi prasowych, pozyskiwaniu patronatów
medialnych, ambasadorów eventu,
 koordynowaniu obiegu materiałów informacyjnych oraz organizowaniu konferencji prasowych
mających na celu promowanie idei oraz działalności klienta w otoczeniu zewnętrznym,
 koordynowaniu podpisywania umów z podwykonawcami, przy czym kluczowa jest znajomość
przepisów zabezpieczających wydarzenie od strony formalno-prawnej,
 przeprowadzeniu imprezy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, w tym uzyskiwanie niezbędne
pozwoleń i dopełnianie wszelkich formalności związanych z organizacją imprezy i jej
bezpieczeństwem,
 zabezpieczaniu imprezy rozrywkowej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń poprzez
przygotowanie alternatywnych rozwiązań i wydarzeń,
 sporządzaniu kosztorysu wynikowego i raportu podsumowującego imprezę,
 rozliczeniu się ze zleceniodawcami i podwykonawcami,
 prowadzeniu
dokumentacji
imprez
rozrywkowych
(korespondencja z
klientami
i podwykonawcami, umowy, kontrakty, zlecenia, zamówienia, programy, harmonogramy,
regulaminy, plany sytuacyjne, projekty scenograficzne, listy uczestników, menu, kalkulacje
i kosztorysy), która ma wartość nie tylko archiwalną, ale stanowi dla niego swoistą bazę danych
do organizacji podobnych wydarzeń,
 przygotowaniu dla klienta researchu9 zbierającego opinie o wydarzeniu,
 wyposażeniu gości w gadżety reklamowe opatrzone logotypem klienta i wysyłaniu materiałów
reklamowych do potencjalnych interesariuszy.
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
Miejscem pracy organizatora imprez rozrywkowych (organizatora eventów) są m.in.: biura, hotele,
sale koncertowe, sale konferencyjne, galerie sztuki, obiekty rekreacyjno-sportowe, lokale
gastronomiczne, miejsca plenerowe.
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) pracuje w zespole utrzymując stały kontakt
ze współpracownikami oraz podwykonawcami. Sprawdza wolne terminy artystów, konferansjerów,
uaktualnia ceny cateringu itp. W czasie przygotowań do wydarzenia negocjuje ceny i realizuje
zamówienia. Korzysta z narzędzi ułatwiających pracę np. programów do zarządzania projektami,
platform usług eventowych itp.
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Podczas organizowania imprezy czas pracy jest nienormowany. Plan oraz harmonogram realizacji
imprezy powinien pozwalać na to, by wszystkie czynności były wykonywane w sposób skrupulatny
i dokładny. Organizator imprez rozrywkowych musi być stale w gotowości, by odbierać i wykonywać
telefony do swoich współpracowników, a także do artystów, którzy mają wziąć udział w wydarzeniu.
Nadzoruje pracę podwykonawców zarówno w czasie trwania eventu, jak i po zakończeniu np.
demontaż sceny. Jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, utrzymać
porządek podczas jej trwania, zorganizować opiekę medyczną, a także uwzględnić przepisy prawne
związane z prowadzeniem tego typu przedsięwzięć.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) wykorzystuje następujące narzędzia pracy
i środki komunikacji m.in.:
 telefon komórkowy (smartfon),
 komputer stacjonarny i mobilny,
 programy do zarządzania projektami,
 platformy usług eventowych,
 portale społecznościowe,
 komunikatory internetowe,
 pocztę elektroniczną,
 sprzęt do łączności bezprzewodowej.
W codziennej pracy istotna jest także znajomość metodyk projektowych oraz oprogramowania
ułatwiającego ich stosowanie. Pożądane jest posiadanie i wykorzystywanie samochodu.
Organizacja pracy
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) część pracy wykonuje w biurze od
poniedziałku do piątku, często w godzinach od 9 do 17. Działania organizatora imprez rozrywkowych
(organizatora eventów) są związane także z pracą poza biurem i miejscem zamieszkania oraz częstym
przebywaniem w miejscach publicznych, gdyż zadaniowy charakter pracy wiąże się z częstymi
wyjazdami służbowymi i wizytowaniem imprez.
W związku ze specyfiką tej branży często pracuje jako freelancer4, którzy zatrudnia się na okres
organizacji eventu.
Intensywność pracy nie jest rozłożona równomiernie ani w ciągu doby, ani całego roku – często
pracuje np. w weekendy, święta czy w godzinach wieczornych. Może też być tak, że w okresie letnim
lub w karnawale zaangażowanie zawodowe jest znacznie większe.
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) często prowadzi własną działalność
gospodarczą lub jest zatrudniany w firmach prywatnych, takich jak agencje (reklamowe,
marketingowe, HR5) oraz korporacje, w których tworzone są samodzielne stanowiska lub działy ds.
organizacji imprez rozrywkowych lub w organach administracji publicznej. Podczas wykonywania
służbowych obowiązków ma kontakt z wieloma osobami. W trakcie kariery powinien cały czas
podnosić swoje kwalifikacje, by zwiększyć szansę na rozwój zawodowy i awans w strukturze agencji
czy firmy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) może być też narażony na:
 stres wynikający z organizowania imprez pod presją czasu, odpowiedzialności oraz ryzyka
opóźnienia lub niezrealizowania imprezy,
 zagrożenia związane z pracą z monitorami ekranowymi (komputer stacjonarny i mobilny),
6
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zagrożenia komunikacyjne związane z przemieszczaniem się różnymi środkami transportu,
obciążenia psychofizyczne, społeczne i rodzinne związane z częstymi wyjazdami
i nienormowanym czasem pracy.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych






ogólna wydolność fizyczna,
sprawność układu kostno-stawowego,
sprawność układu mięśniowego,
sprawność narządu wzroku,
sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zręczność palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność motywowania podwładnych,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność rozwiązywania konfliktów,
 przywództwo;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 operatywność i skuteczność,
 odporność emocjonalna,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 dyspozycyjność,
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odporność na działanie pod presją czasu,
kontrolowanie własnych emocji,
wysoka kultura osobista,
miła aparycja,
rzetelność,
dokładność,
dbałość o jakość pracy,
wytrwałość i cierpliwość,
pomysłowość i kreatywność,
zainteresowania społeczne,
zainteresowania menedżerskie.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5 Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) pod względem wydatku
energetycznego należy do prac lekko/średnio ciężkich, z uwagi na potrzebę wykazywania się dużą
mobilnością, zwłaszcza w okresie realizacji imprezy.
Do pracy w zawodzie wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu mogą być znaczne dysfunkcje wzroku, słuchu,
dysfunkcje układu ruchu oraz poważne wady wymowy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do wykonywania zawodu organizator imprez rozrywkowych (organizator
eventów) preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunkach np.: zarządzanie,
marketing, turystyka i rekreacja, public relations8.
Na rynku funkcjonują też osoby nieposiadające wyższego wykształcenia, legitymujące się
wykształceniem średnim, o dowolnym kierunku. Wymagane jest jednak doświadczenie w obszarach:
promocji, marketingu lub w organizacji konferencji, szkoleń czy zjazdów, potwierdzone
rekomendacjami uzyskanymi od klientów, organizacji, z którymi organizator usług konferencyjnych
współpracował. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy
i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) ważne jest to, by pracownik:
 posiadał bogate CV i portfolio świadczące o sprawnym poruszaniu się w obszarze mediów,
reklamy i trendów w branży eventowej,
 przy zatrudnianiu wykazywał się kilkuletnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym
jako organizator imprez i eventów,
 potrafił wykazać i udokumentować swoją kreatywność i zdolność łączenia ze sobą różnych
dziedziny sztuki, designu1, nowych technologii, digital marketingu2,
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posiadał
certyfikaty
znajomości
języków
obcych
na
poziomie
przynajmniej
średniozaawansowanym,
posiadał prawo jazdy kat. B,
posiadał dyplom wyższej uczelni,
posiadał zaświadczenia ukończonych kursów przydatnych w branży eventowej,
miał niecodzienne zainteresowania, na bazie których mógłby kreować imprezy o dużym popycie.

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
Organizatorzy imprez rozrywkowych często zaczynają swoją karierę zawodową pracując
na stanowisku specjalisty ds. promocji i marketingu nabywając doświadczenie niezbędne do pracy
przy organizacji eventów. Wiedzę, umiejętności i kontakty zdobywa się także asystując
doświadczonym organizatorom imprez i stopniowo przejmując coraz trudniejsze zadania i zlecenia.
Rozwój zawodowy następuje także poprzez uczestnictwo w szkoleniach medialnych, ukończenie
kursów autoprezentacji, kreowania wizerunku medialnego, komunikacji społecznej, profesjonalnej
obsługi klienta, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i zarządzania zasobami
ludzkimi.
W większych firmach możliwa jest ścieżka awansu zawodowego na stanowiska: specjalisty ds.
organizacji imprez (event3 menedżer6) oraz kierownika ds. organizacji imprez (event director).
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) powinien rozszerzać kompetencje poprzez
aktywne uczestnictwo w branżowych targach, kursach dokształcających i warsztatach z zakresu
technologii i usług w dziedzinie organizacji koncertów, imprez rozrywkowych, kongresów.
Zdobycie dyplomu szkoły wyższej na kierunku medialnym otwiera drogę do kreowania
i propagowania wydarzeń i imprez na dużą skalę.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) nie ma
możliwości potwierdzenia oraz walidacji kompetencji zarówno w edukacji formalnej, jak
i pozaformalnej. Kompetencje weryfikowane są przez rynek. Zorganizowanie z powodzeniem różnego
rodzaju wydarzeń, powoduje potwierdzenie kompetencji organizatorskich i możliwość organizacji
imprez o coraz bardziej złożonym charakterze.
Istnieje możliwość ubiegania się o referencje od klientów, dla których realizowane było wydarzenie,
przedstawienie portfolio ze zrealizowanych imprez, pozytywnych doniesień prasy
o zorganizowanych wydarzeniach itp.
Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) może
rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Organizator imprez ślubnych
Organizator imprez sportowych
Organizator usług konferencyjnych
Organizator widowni
Menedżer imprez sportowych

Kod zawodu
333202
333203
333204
333205
342204

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) wykonuje
różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Określanie potrzeb zleceniodawcy poprzez analizę jego oczekiwań i preferencji.
Z2 Przygotowywanie oferty i kosztorysu imprezy rozrywkowej.
Z3 Planowanie imprezy rozrywkowej, opracowywanie scenariusza imprezy oraz harmonogramu prac
dotyczących organizacji.
Z4 Organizowanie i nadzorowanie przygotowania imprezy rozrywkowej.
Z5 Rozliczanie imprezy ze zleceniodawcami i podwykonawcami.
Z6 Prowadzenie dokumentacji imprezy rozrywkowej.
Z7 Realizowanie imprezy rozrywkowej zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Z8 Nadzorowanie prac demontażowych po skończonej imprezie.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie i rozliczanie imprez rozrywkowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie i rozliczanie imprez rozrywkowych obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Określanie potrzeb zleceniodawcy poprzez analizę jego oczekiwań i preferencji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody badania potrzeb klienta;
Oferty na rynku branży imprez rozrywkowych
m.in. hotelarskiej, gastronomicznej, artystycznej,
rekreacyjno-sportowej;
Podstawy geografii, historii, kultury, sztuki,
muzyki, turystyki i rekreacji;
Rodzaj i wielkość organizowanej imprezy
rozrywkowej.
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Definiować potrzeby i oczekiwania klienta;
Dobierać środki do realizacji oczekiwań,
preferencji i możliwości finansowych
zleceniodawcy;
Dobierać podwykonawców oraz niezbędne
wyposażenie;
Określać budżet organizowanej imprezy
rozrywkowej;
Określać rodzaj i wielkość organizowanej
imprezy rozrywkowej.
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Z2 Przygotowywanie oferty i kosztorysu imprezy rozrywkowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady budżetowania i kosztorysowania;
Techniki negocjacyjne;
Techniki prezentacji (przygotowanie
profesjonalnej prezentacji dla klienta);
Źródła pozyskiwania informacji
o usługodawcach działających w branży.




Sporządzać kosztorys imprezy rozrywkowej;
Negocjować warunki umów, zleceń, zamówień
ze zleceniodawcą i podwykonawcami;
Prezentować ofertę imprezy rozrywkowej przed
klientem;
Pozyskiwać informacje o usługodawcach
działających w branży.

Z3 Planowanie imprezy rozrywkowej, opracowywanie scenariusza imprezy oraz harmonogramu
prac dotyczących organizacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady planowania imprezy (w tym: uczestnicy,
ich liczba, miejsce, termin);
Zasady opracowania scenariusza imprezy oraz
harmonogram prac;
Zasady doboru elementów oświetlenia,
nagłośnienia i budowy sceny;
Podwykonawców, którzy mogą podjąć się
realizacji poszczególnych zadań.







Zaplanować zakres imprezy rozrywkowej;
Określić uczestników, ich liczbę;
Dobierać miejsce i termin imprezy rozrywkowej;
Określić możliwości przeprowadzenia imprezy
rozrywkowej;
Dobierać program eventu, ewentualną
scenografię, multimedia, oświetlenie
i nagłośnienie;
Opracować scenariusz imprezy oraz
harmonogram prac montażowych
i demontażowych;
Dobierać podwykonawców do wykonania
zadań.

Z4 Organizowanie i nadzorowanie przygotowania imprezy rozrywkowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska, w zakresie organizowania
imprez rozrywkowych;
Wymagania sanitarno-higieniczne
7
i procedury HACCP w zakresie organizacji
imprez rozrywkowych;
Zasady i techniki komunikacji interpersonalnej;
Zasady planowania imprezy;
Źródła pozyskiwania informacji o usługodawcach
działających w branży;
Zasady tworzenia i budowania zespołu;
Zasady przygotowywania umów, zleceń,
zamówień oraz ich negocjacji;
Podstawy zarządzania i nadzorowania prac;
Zasady uzyskiwania wymaganych pozwoleń na
organizację imprezy rozrywkowej;
Zasady rezerwacji miejsc i obiektów do
organizacji imprezy rozrywkowej.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie organizowania imprez
rozrywkowych;
Przestrzegać wymagań sanitarno-higienicznych
i procedur HACCP w zakresie organizacji imprez
rozrywkowych;
Nawiązywać i utrzymywać relacje
ze zleceniodawcą i podwykonawcami;
Organizować zespół do wykonania
zaplanowanych działań;
Planować przebieg imprezy rozrywkowej;
Zarządzać i nadzorować prace związane
z przygotowaniami, organizacją i realizacją
imprezy rozrywkowej;
Negocjować warunki umów;
Organizować wymagane pozwolenia
na organizację imprezy rozrywkowej;
Rezerwować miejsca, obiekty do organizacji
imprezy rozrywkowej.
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Z5 Rozliczanie imprezy ze zleceniodawcami i podwykonawcami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady rozliczeń ze zleceniodawcą
i podwykonawcami;
Zasady sporządzania kosztorysów
powykonawczych i raportów;
Zasady rozliczeń finansowych imprezy.





Przeprowadzać rozliczenia ze zleceniodawcą
i podwykonawcami;
Sporządzać kosztorys powykonawczy;
Sporządzać raporty, w tym raport
podsumowujący;
Rozliczać finansowo imprezę.

Z6 Prowadzenie dokumentacji imprezy rozrywkowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady prowadzenia dokumentacji;
Zasady działania poczty elektronicznej,
komunikatorów internetowych, edytorów tekstu i
arkuszy kalkulacyjnych;
Regulacje prawne organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi twórców lub
prawami pokrewnymi działające
na podstawie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;
Regulacje prawne w zakresie organizacji imprez
rozrywkowych;
Zasady sporządzania umów;
Techniki sceniczne;
Zasady sporządzania regulaminów organizacji
imprez rozrywkowych.










Prowadzić dokumentację organizacji imprezy
rozrywkowej;
Obsługiwać pocztę elektroniczną, komunikatory
internetowe, edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne;
Prowadzić rozliczenia z organizacjami zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi twórców;
Zgłaszać do odpowiednich organów imprezę
rozrywkową;
Dobierać rodzaje umów w zależności od potrzeb;
Sporządzać listy zaproszonych gości;
Ustalać menu w zależności od potrzeb i budżetu;
Czytać plany sytuacyjne;
Sporządzać regulaminy organizacji imprez
rozrywkowych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie i koordynowanie prawidłowego
przebiegu imprezy rozrywkowej
Kompetencja zawodowa Kz2: Nadzorowanie i koordynowanie prawidłowego przebiegu imprezy
rozrywkowej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z7 Realizowanie imprezy rozrywkowej zgodnie z przyjętym harmonogramem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych;
Przepisy, zasady i ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ustawy o usługach
turystycznych, prawa cywilnego;
Podstawy oceny, wdrażania, mechanizmów
kontroli;
Sposoby motywowania pracowników – techniki
wywierania wpływu;
Metody i techniki zarządzania i kontroli;
Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa
organizacji imprez;
Zasady pracy zespołowej i techniki
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Rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się
w trakcie imprezy rozrywkowej;
Stosować przepisy prawa przy organizowaniu
imprez rozrywkowych;
Kontrolować prace podwykonawców podczas
imprezy rozrywkowej;
Egzekwować realizację zawartych umów
z podwykonawcami;
Przeprowadzać ewaluację poszczególnych prac;
Kontrolować prawidłowy przebieg imprezy;
Współpracować z podwykonawcami
zaangażowanymi w organizację imprezy
rozrywkowej;
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porozumiewania się z ludźmi;
Zasady postępowania w sytuacjach trudnych,
w tym radzenie sobie ze stresem;
Sposoby łagodzenia sporów oraz metody
rozwiązywania konfliktów.



Podejmować decyzje w zmieniających się
warunkach prowadzące do realizacji zamówienia;
Rozwiązywać konflikty interpersonalne
utrudniające realizację imprezy rozrywkowej.

Z8 Nadzorowanie prac demontażowych po skończonej imprezie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska podczas prac
demontażowych po skończonej imprezie;
Zasady kolejności demontażu sprzętu;
Skutki niewłaściwego demontażu.





Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas
prac demontażowych po skończonej imprezie;
Nadzorować prace związane z demontażem
sprzętu po skończonej imprezie rozrywkowej;
Nadzorować przestrzeganie przepisów BHP przy
demontażu;
Nadzorować stan czystości obiektu
po zakończonej imprezie rozrywkowej.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie
ludzi) oraz za powierzony sprzęt i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie organizacji imprez rozrywkowych
(organizacji eventów).
Podejmowania działania i współdziałania podczas organizacji imprez rozrywkowych.
Dokonywania samooceny i weryfikacji działania własnego oraz oceny osób, którymi kieruje
w zakresie realizacji zadań zawodowych właściwych dla organizacji imprez rozrywkowych.
Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania
organizacji imprez rozrywkowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia
kompetencji
zawodowych
własnych
oraz
podległego
personelu
w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych
dla organizacji imprez rozrywkowych.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla organizacji imprez rozrywkowych.
Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań
adekwatnych do stopnia zagrożenia.

3.5. 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
organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów).
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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
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3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)

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 organizator imprez rozrywkowych (organizator
eventów), nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu 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
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) może się ubiegać o pracę zarówno
w sektorze publicznym jak i prywatnym, np. w:
 prywatnych agencjach reklamowych,
 agencjach eventowych,
 agencjach PR i marketingowych,
 korporacjach,
 biurach podróży,
 prywatnych firmach,
 jednostkach badawczo-naukowych,
 jednostkach kulturalnych,
 stowarzyszeniach,
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fundacjach,
administracji rządowej,
jednostkach samorządu terytorialnego i gospodarczego,
dużych i średnich przedsiębiorstwach i instytucjach, w których istnieją komórki organizacyjne,
mające w zakresie swoich działań organizację szkoleń dla pracowników, eventów i konferencji
dla pracowników i klientów zewnętrznych.

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) często prowadzi samodzielną działalność
gospodarczą.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) wykonywanie zawodu organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale preferowane jest wykształcenie wyższe
uzyskane na kierunkach np.: zarządzanie, marketing, turystyka i rekreacja public relations,
dziennikarstwo.
Niektóre uczelnie wyższe proponują studia podyplomowe np. „Event management” lub specjalności
na studiach I i II stopnia np. „Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych”.
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Szkolenie
Instytucje niepubliczne prowadzą profesjonalne kursy, szkolenia i warsztaty, które pozwalają
na poznanie trendów oraz poszerzenie kompetencji w zakresie organizowania imprez rozrywkowych.
Pracodawcy, zatrudniając na stanowisku organizatora imprez rozrywkowych (organizatora
eventów), wymagają minimum dwuletniego doświadczenia w organizacji różnego typu eventów,
spotkań czy wyjazdów.
W pracy organizatora imprez rozrywkowych wskazane jest ukończenie kursów i szkoleń, które m.in:
 pogłębiają znajomość języka obcego, głównie angielskiego,
 dają uprawnienia do prowadzenia pojazdów, przynajmniej prawo jazdy kategorii B,
 rozwijają kreatywność,
 rozwijają umiejętności prowadzenia prezentacji,
 doskonalą obsługę programów do zarządzania projektami, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji
multimedialnych,
 pogłębiają znajomość narzędzi reklamowych i promocyjnych,
 dają wiedzę i umiejętności z zakresu public relations.
Organizatorzy kursów i 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: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie organizator imprez rozrywkowych
(organizator eventów) mieści się na ogół w przedziale od 3000 zł do 10000 zł brutto miesięcznie.
Wpływ na to mają m.in. rodzaj i wielkość agencji oraz typ realizowanych przez nią eventów.
Istotną częścią wynagrodzenia w agencjach eventowych są prowizje. Premie uznaniowe sięgają
nawet dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia. Wielkość prowizji jest różna i wynosi od 3% do
nawet 35% zysku netto z projektu – w zależności od skali odpowiedzialności i skomplikowania
projektu.
Możliwe są też świadczenia pozapłacowe, np.: oddany do dyspozycji telefon komórkowy oraz
komputer przenośny, prywatna opieka medyczna, pakiety sportowe, samochód służbowy.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) możliwe jest zatrudnienie
osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego oraz/lub, że jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał
możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów
pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
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 zastała oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje
między nimi:
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Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.









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 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1870).
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.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
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 11 kwietnia 2014 r. w sprawie
przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 497).
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:






Bączek J. B.: Psychologia eventów. Stageman Polska, Chorzów 2011.
Cieślikowski K.: Event marketing podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne. AWF, Katowice
2016.
Judy A.: Organizacja imprez. Najlepszy poradnik dla organizatorów. International Publishing
Service, Warszawa 2011.
Moran J. S.: Jak założyć i prowadzić firmę eventową. Biznes Plate, 2013.
Parszowski S., Kruczyński A.: Imprezy masowe. Organizacja. Bezpieczeństwo. Dobre praktyki.
Difin, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula2017/informatory/informatory-2
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Eventmanagment, Magazyn Event Managerów: http://eventmanagement.pl
Portal Nowy Marketing: https://nowymarketing.pl
Portal PRoto, Organizacja wydarzeń: http://www.proto.pl/porady-praktyczne/organizacjawydarzen
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
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Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Świat Eventów, Platforma Edukacji Eventowej http://swiateventow.com/pl
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.

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.

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.
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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

Design

Projektowanie, dziedzina związana
z rozwojem przemysłu i technologii. Design nie
obejmuje jedynie strony wizualnej produktu czy
usługi (jak to często potocznie jest rozumiane), ale
integruje różne obszary takie jak technika,
technologia, ergonomia, marketing, psychologia,
socjologia i zarządzanie.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.prodesign.com.pl/index.php/desi
gn.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Digital marketing

Marketing cyfrowy, odłam marketingu skupiający się
na wykorzystaniu mediów cyfrowych jako kanału
dotarcia do grup docelowych.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.empressia.pl/bl
og/79-czym-jest-digitalmarketing
[dostęp: 31.10.2018]

3

Event

W rozumieniu branży eventowej – jest to wydarzenie
zaplanowane i zorganizowane pod kątem ściśle
określonego celu. Ten cel determinuje rodzaj
wydarzenia, uczestników, miejsce, czas i niezbędne
środki. Event jest narzędziem do osiągnięcia
zamierzonego celu. Eventy można podzielić na wiele
kategorii. Gdy jako kryterium przyjmiemy rodzaj
wydarzenia mówimy o eventach kulturalnych,
rozrywkowych, sportowych, przygodowych,
wyjazdowych, ugoszczeniowych (tzw. hospitality).
Jeśli przyjąć jako kryterium cel eventu - wydarzenie
może integrować, motywować (eventy
korporacyjne), propagować idee (eventy społeczne,
publiczne), edukować (konferencje, szkolenia) lub
kształtować wizerunek marki (marketing events).

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.konferencje.pl/
art/event-czym-jest-a-czymnie-jest,771.html
[dostęp: 31.10.2018]
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4

Freelancer

Osoba wykonująca wolny zawód – wolny strzelec.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pl/freelancer
[dostęp: 31.10.2018]

5

Human Resources (HR)

Zasoby ludzkie (ang. human resources) – pojęcie
mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się
z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą
ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden
z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej
powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania,
odnosi się do indywidualnych pracowników oraz
działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją,
szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem
pracowników (czyli polityką personalną).

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.jakosc.biz/znacz
enie-zasobow-ludzkich-wprocesie-zarzadzaniaorganizacja
[dostęp: 31.10.2018]

6

Menedżer

Osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja
procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie
decyzji, organizowanie, przewodzenie –
motywowanie i kontrolowanie.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.studia.net/zawo
dy/7743-manager
[dostęp: 31.10.2018]

7

Procedury HACCP

Określony, w formie udokumentowanej, sposób
realizacji danego działania lub procesu w systemie
zarządzania bezpieczeństwem żywności. Reguluje
ona zatem postępowanie danej organizacji w ściśle
określonym zakresie lub procesie.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.bhpex.pl/blog/b
ezpieczenstwozywnosci/wzorcowaprocedura-haccp
[dostęp: 31.10.2018]

8

Public relations

Funkcja zarządzania obejmująca wnioskowanie
(analiza i interpretacja opinii publicznej, problemów,
które mogą wywierać pozytywny lub negatywny
wpływ na działalność i plany organizacji) oraz
doradzanie kierownictwu wszystkich szczebli
organizacji w sprawach zasad działania
i komunikowania przy uwzględnieniu wszystkich
publicznych aspektów oraz społecznej obywatelskiej
odpowiedzialności własnej organizacji.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://publicrelations.pl
[dostęp: 31.10.2018]

9

Research

Systematyczne śledzenie i badanie materiałów
i źródeł w celu ustalenia faktów i wyciągnięcia
wniosków.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://en.oxforddictionaries.
com/definition/research
[dostęp: 31.10.2018]

10

Supervisor techniczny

Osoba nadzorująca techniczną stronę wydarzenia.
Odpowiada za koordynację ochrony czy
zabezpieczenie prądu. Wspiera managera w
rozmowach z ekipami technicznymi, jak również
służy im informacją i dba o ich potrzeby techniczne
w ramach wydarzenia.

http://swiateventow.testujstr
one.com.pl/pl/blog/eventmanagement/idealny-teameventowy
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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