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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Informator ruchu pasażerskiego 422501

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Informator.
Informator mobilny.
Pracownik ds. obsługi pasażerskiej.
Pracownik informacji lotniskowej.

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


4225 Enquiry clerks.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w 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:




Mariola Fota – Polskie Linie Kolejowe, Warszawa.
Izabela Jabłońska – Przewozy Regionalne, Lublin.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

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:



Rafał Ryszlewski – Biuro Turystyczne RAFTUR, Łódź.
Norbert Wełyczko – Przewozy Regionalne, Szczecin.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer., Olsztyn.
Maria Napiórkowska-Gzula – Stowarzyszenie Sposób na Sukces, Brwinów.

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
Informator ruchu pasażerskiego świadczy usługi polegające na udzielaniu informacji dotyczących
funkcjonowania komunikacji lotniczej, kolejowej, drogowej (np. autobusowej, autokarowej)
i promowej. Pośredniczy pomiędzy klientem/pasażerem a przedsiębiorstwem świadczącym usługi
przewozowe.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Informator ruchu pasażerskiego jest zawodem o charakterze usługowym, ukierunkowanym na
udzielanie informacji dotyczących świadczenia przewozowego danego przedsiębiorstwa
komunikacyjnego (w tym np. o ofercie przewoźnika, rozkładzie jazdy9, dogodnych połączeniach oraz
wszelkich zmianach, ułatwieniach i utrudnieniach występujących w danej usłudze przewozowej).
Odpowiada na pytania dotyczące ceny biletów1 (w tym wysokości ulg np. dla studentów, seniorów,
grup czy rodzin), norm i warunków przewozu bagażu oraz zwierząt.
Ponadto informator ruchu pasażerskiego, w zależności od wymagań pracodawcy, może dokonywać
rezerwacji, sprzedaży, wymiany oraz zwrotu biletów. Osoba pracująca w tym zawodzie może
sprawować opiekę nad programami i akcjami tworzonymi dla grup zorganizowanych, np. zwiedzanie
dworca2, lotniska. Kontakt z klientem/pasażerem odbywa się bezpośrednio, telefonicznie lub
e-mailowo.
Sposoby wykonywania pracy
Informator ruchu pasażerskiego wykonuje pracę w relacji człowiek – człowiek, polegającą m.in. na:
 udzielaniu odpowiedzi na pytania i zapotrzebowania klientów/pasażerów punktu obsługi,
 zapewnianiu obsługi osób odwiedzających placówkę,
 udzielaniu informacji o dogodnych połączeniach w rozkładzie jazdy/odlotów między konkretnymi
miastami w komunikacji krajowej i międzynarodowej,
 udzielaniu informacji o indywidualnych uprawnieniach do ulg,
 sprawdzaniu, przygotowywaniu oferty cenowej za przejazd lub przewóz bagażu oraz zwierząt,
 wygłaszaniu komunikatów za pomocą systemu audio11 o odjazdach/przyjazdach,
 przyjmowaniu płatności za usługi transportowe, np. bilety na przejazd, opłaty parkingowe,
 dbaniu o aktualność informacji prezentowanych w przestrzeni placówki, np. plakatów
z rozkładem jazdy, ulotek informacyjnych,
 monitorowaniu aktualności stron internetowych dotyczących ofert przewozowych.
WAŻNE:
Informator ruchu pasażerskiego ponosi odpowiedzialność za rzetelność udzielanych informacji.
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy informatora ruchu pasażerskiego, w zależności od przedsiębiorstwa
komunikacyjnego, są dworce, lotniska oraz terminale promowe. Stanowiska mogą być usytuowane
bezpośrednio w holu głównym budynku lub w wydzielonych pomieszczeniach. Na ogół jest to praca
siedząca przy monitorze komputerowym i aparacie telefonicznym.
Czynności zawodowe wykonuje najczęściej przy sztucznym oświetleniu. Informator mobilny4 pracuje
przy stoisku wyeksponowanym dla klienta/pasażera najczęściej w pozycji stojącej. Narażony jest na
nagłe zmiany temperatur, przeciągi. Swoje obowiązki wykonuje w stroju służbowym określonym
przez ustanowioną dla zawodu etykietę stroju3.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Informator ruchu pasażerskiego w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu,
 urządzenia peryferyjne,
 telefon,
 radiotelefon8,
 zestaw słuchawkowy z mikrofonem,
 programy kasowe6, kasę fiskalną, terminal płatniczy (jeżeli stanowisko połączone jest ze
sprzedażą biletów),
 system audio.
Organizacja pracy
Praca w zawodzie informator ruchu pasażerskiego, w zależności od przedsiębiorstwa
komunikacyjnego, może być wykonywana w systemie całodobowym. Zależy to przede wszystkim od
potrzeb pracodawcy, takich jak: zmiana rozkładu jazdy, natężenie ruchu w okresie przedświątecznym,
sezon turystyczny.
Informator
pracuje
indywidualnie,
sam
pozyskuje
informacje,
którą
przekazuje
klientowi/podróżnemu. Współpracuje z innymi informatorami ruchu pasażerskiego pracującymi
podczas tej samej zmiany oraz z osobami koordynującymi odjazdy/przyjazdy środków komunikacji
np. pociągów, autobusów.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie zawodu informator ruchu pasażerskiego może wiązać się m.in. z:
 dysfunkcjami kręgosłupa wynikającymi z długotrwałej pracy siedzącej,
 przeciążeniami aparatu głosowego wynikającymi, np. z nieprawidłowej emisji głosu, wysiłku
głosowego,
 chorobami wynikającymi z bezpośredniego kontaktu z klientami/podróżnymi oraz określonymi
warunkami pracy,
 zagrożeniami dla narządu wzroku wynikającymi z długotrwałej pracy przy monitorze i ze
sztucznego oświetlenia,
 dolegliwościami psychosomatycznymi związanymi ze stresem.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód informator ruchu pasażerskiego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 widzenie o zmroku,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 łatwość przechodzeniaz jednej czynności do drugiej,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność rozwiązywania konfliktów,
 zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość podporządkowania się,
 komunikatywność,
 asertywność,
 operatywność i skuteczność,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 samodzielność,
 samokontrola,
 empatia,
 tolerancyjność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 radzenie sobie ze stresem,
 wytrwałość i cierpliwość,
 wysoka kultura osobista,
 optymizm,
 miła aparycja.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Pracę w zawodzie informator ruchu pasażerskiego pod względem wydatku energetycznego zalicza
się do lekkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe. Z uwagi na częsty kontakt
z klientami informator powinien wyróżniać się odpornością na stres i samokontrolą.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu to:
 dysfunkcje, które mogłyby ograniczyć możliwość swobodnego porozumiewania się, np.
schorzenia strun głosowych, słaba ekspresja werbalna i wady wymowy,
 dysfunkcje narządu słuchu uniemożliwiające swobodną komunikację,
 choroby o podłożu psychicznym uniemożliwiające pracę z ludźmi,
 niepełnosprawność intelektualna.
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 informator ruchu pasażerskiego wymagane jest co
najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe w zawodach pokrewnych
z obszaru kształcenia administracyjno-usługowego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie kształci się w zawodzie
informator ruchu pasażerskiego.
Podjęcie pracy w zawodzie informator ruchu pasażerskiego ułatwia posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym: technik transportu
drogowego, technik transportu kolejowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik
lotniskowych służb operacyjnych, technik żeglugi śródlądowej,
 świadectwa potwierdzającego kwalifikację: AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu
drogowego, w zawodzie technik transportu drogowego, uzyskanego po zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwa potwierdzającego kwalifikację: AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych,
w zawodzie technik transportu kolejowego, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwa potwierdzającego kwalifikację: AU.33 Obsługa podróżnych w portach
i terminalach, w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali, uzyskanego po zdaniu
egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwa potwierdzającego kwalifikację: AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej, w zawodzie technik lotniskowych służb
operacyjnych, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne,
 świadectwa potwierdzającego kwalifikację: AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po
śródlądowych drogach wodnych i morskich drogach wewnętrznych, w zawodzie technik żeglugi
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śródlądowej, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu informator ruchu pasażerskiego mogą być m.in.:
- posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe),
- posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach branżowych
organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe i organizacje branżowe.
WAŻNE:
W niektórych przypadkach wymagane jest oświadczenie o niekaralności.
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
W zawodzie informator ruchu pasażerskiego rozwój zawodowy opiera się w głównej mierze na
zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz uczestniczeniu w różnych formach edukacji formalnej
i nieformalnej.
Informator ruchu pasażerskiego ma możliwość rozwoju poprzez podjęcie pracy w zawodach
pokrewnych, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych kompetencji oraz uczestnictwo
w branżowych szkoleniach, konferencjach lub warsztatach tematycznych.
Awans uzależniony jest od wielkości i struktury danego przedsiębiorstwa przewozowego. Może mieć
charakter pionowy (koordynator) lub poziomy (zmiana działu).
Informator ruchu pasażerskiego ma możliwości rozwoju zawodowego, kończąc studia wyższe I, II
stopnia z zakresu transportu lub logistyki. Informator ruchu pasażerskiego, który ukończył studia na
kierunku transport może zajmować bardziej odpowiedzialne stanowiska, np. kontrolera ruchu
lotniczego, konstruktora rozkładów jazdy.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie informator ruchu pasażerskiego nie ma możliwości potwierdzenia
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w zawodach szkolnych (technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego, technik
eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik żeglugi
śródlądowej) oraz kwalifikacji cząstkowych:
 AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach, w zawodzie technik eksploatacji portów
i terminali,
 AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej,
w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych,
 AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich drogach
wewnętrznych, w zawodzie technik żeglugi śródlądowej,
 AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych, w zawodzie technik transportu kolejowego,
 AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego, w zawodzie technik transportu
drogowego.
Informator może poświadczyć znajomość języka obcego np. angielskiego, zdobywając certyfikaty (np.
Certyfikat FCE – First Certificate in English – poziom B2).
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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 informator ruchu pasażerskiego może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
s

Technik transportu drogowego
s
Technik transportu kolejowego
s
Technik żeglugi śródlądowej
s
Technik lotniskowych służb operacyjnych
s
Technik eksploatacji portów i terminali
Pracownik informacji turystycznej
Kasjer biletowy

Kod zawodu
311927
311928
315216
315406
333106
422502
523001

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie informator ruchu pasażerskiego wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Udzielanie informacji klientom/pasażerom dotyczących planu podróży.
Z2 Informowanie klienta/pasażera o lokalizacji infrastruktury służącej realizacji usługi przewozowej.
Z3 Udzielanie informacji o cenach biletów, ulgach przejazdowych i usługach dodatkowych.
Z4 Informowanie o procedurach postępowania w przypadku reklamacji, zagubienia bagażu.
Z5 Obsługiwanie systemu audio (zapowiadanie).

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie klienta/pasażera
Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie klienta/pasażera obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Udzielanie informacji klientom/pasażerom dotyczących planu podróży
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Ofertę dotyczącą planu podróży;
Sposób odczytywania informacji z wydawnictw
danej firmy przewozowej;
10
Sieć komunikacyjną w kraju i za granicą;
Połączenia komunikacyjne (w przypadku
podróży z przesiadkami).
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Odczytywać informację z programu
komputerowego, np. wyszukiwanie połączeń
komunikacyjnych, portal infopasażer;
Wskazywać połączenia komunikacyjne oferujące
usługi dodatkowe, np. wagon do przewozu
roweru, wagon barowy;
Odczytywać informację z wydawnictw danej
firmy przewozowej, np. plakatowy rozkład jazdy,
liniowy rozkład jazdy;
Analizować plan podróży;
Planować najkorzystniejszą podróż pod
względem czasu, kosztów i odległości.
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Z2 Informowanie klienta/pasażera o lokalizacji infrastruktury służącej realizacji usługi
przewozowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Położenie infrastruktury do obsługi pasażerskiej,
np. perony, terminale, podjazdy (windy) do
obsługi osób na wózkach inwalidzkich;
Oznakowanie poszczególnych miejsc, np.
poczekalnia dla podróżnych, przechowalnia
bagażu;
Plan ewakuacyjny obiektu.




Przekazywać informację o położeniu, np.
peronów, terminali, podjazdów (wind) dla osób
z dysfunkcją narządów ruchu;
Wskazywać drogę zgodnie z zamieszczonymi
5
piktogramami informacyjnymi;
Wskazywać drogę ewakuacyjną w przypadku
zagrożenia np. pożarowego.

Z3 Udzielanie informacji o cenach biletów, ulgach przejazdowych i usługach dodatkowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Stosowany w miejscy pracy program do
generowania biletów;
Ofertę cenową w zależności od rodzaju, kategorii
oraz klasy środka transportu;
Rodzaje ulg;
Dokumenty potwierdzające ulgę;
Rodzaje biletów i terminy ich ważności;
Procedurę udzielania pomocy osobom
z niepełnosprawnością;
Zasady przewozu bagażu oraz zwierząt.








Obsługiwać program do generowania biletów;
Przedstawić oferty przyporządkowane
kategorii/rodzajowi środka transportu;
Odczytywać dokumenty uprawniające do ulg
przejazdowych;
Udzielać informacji o wysokości ulg, np. dla
studentów, seniorów, osób niepełnosprawnych;
Udzielać informacji na temat terminów
ważności biletów w zależności od jego rodzaju;
Przekazywać dane teleadresowe dotyczące
zgłoszenia przejazdu osoby
z niepełnosprawnością;
Udzielać informacji dotyczącej norm i warunków
przewozu bagażu, np. roweru, wózków
inwalidzkich oraz zwierząt.

Z4 Informowanie o procedurach postępowania w przypadku reklamacji, zagubienia bagażu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Procedurę postępowania reklamacyjnego;
Druki używane w postępowaniu reklamacyjnym;
Regulamin postępowania z zagubionym
bagażem.




Przekazywać informację na temat postępowania
w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w trakcie realizacji umowy przewozu, np. zwrot
pieniędzy za niewykorzystane bilety, przejazdy
bezbiletowe;
Wypełniać formularze stosowane w zgłoszeniu
reklamacji;
Wskazywać lokalizację miejsc do odbioru
zagubionego bagażu np. biuro rzeczy
znalezionych.

Z5 Obsługiwanie systemu audio (zapowiadanie)
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady funkcjonowania urządzenia systemu
audio;
Pojawiające się zakłócenia w ruchu;
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Obsługiwać system audio;
Pozyskiwać informację o zakłóceniach w ruchu;
Wygłaszać formuły słownych komunikatów
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Zasady wygłaszania komunikatów;
Język obcy w zakresie niezbędnym do
przekazania informacji (np. angielski).



o odjazdach/przyjazdach, odlotach/przylotach,
opóźnieniach oraz ewentualnych zagrożeniach
np. zagrożeniu pożarowym;
Posługiwać się językiem obcym w zakresie
niezbędnym do przekazania informacji (np.
językiem angielskim).

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






Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w trakcie udzielania informacji.
Dostosowywania swojego zachowania do zmiennych okoliczności pracy w trakcie udzielania
informacji.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac związanych z obsługą podróżnych.
Podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowania wiedzy zakresu ruchu pasażerskiego.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami związanymi
z udzielaniem informacji.

3.4. 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 informator ruchu pasażerskiego.

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 informator ruchu pasażerskiego

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

11

INFORMACJA O ZAWODZIE – Informator ruchu pasażerskiego 422501

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie informator ruchu pasażerskiego 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
Osoby poszukujące pracy w zawodzie informator ruchu pasażerskiego mają możliwość zatrudnienia:
 w portach lotniczych,
 u przewoźników7 kolejowych,
 u przewoźników autobusowych,
 w sektorze żeglugi,
 w biurach obsługi telefonicznej.
Zawód informator ruchu pasażerskiego wypierany jest przez dynamiczną informację pasażerską, np.
portale dla pasażerów, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej. Obecnie (2019 r.) według
Barometru zawodów zapotrzebowanie na informatorów ruchu pasażerskiego 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
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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 (2019 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie informator ruchu pasażerskiego.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu informator ruchu pasażerskiego można uzyskać,
podejmując kształcenie:
 w branżowej szkole II stopnia w zawodach: technik transportu drogowego, technik transportu
kolejowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych,
technik żeglugi śródlądowej,
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji: AU.33 Obsługa
podróżnych w portach i terminalach, AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze
służbami żeglugi powietrznej, AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach
wodnych i morskich drogach wewnętrznych, AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) umożliwiające potwierdzanie kwalifikacji przydatnych
do pracy w zawodzie informator ruchu pasażerskiego, wymienione powyżej, oferowane są przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje AU.33, AU.37, AU.39, AU.46, AU.69 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.
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.
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Szkolenie
Szkolenie w zawodzie informator ruchu pasażerskiego najczęściej polega na przystosowaniu nowo
zatrudnionej osoby do warunków pracy w danym przedsiębiorstwie bądź firmie.
Instytucje i firmy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową posiadają w swoich ofertach
szkolenia i kursy (dla osób dorosłych) mające na celu podniesienie poziomu kwalifikacji, jak np.
obsługa wybranych programów komputerowych, obsługa klienta.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć m.in.:
 kursów komputerowych,
 obsługi klienta,
 znajomości języków obcych,
 przestrzegania przepisów prawa w świetle RODO.
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
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 (2019 r.) osób pracujących w zawodzie informator ruchu pasażerskiego wynosi
najczęściej od 2550 zł do 4540 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Czasem wypłacane
jest na podstawie stawki godzinowej – około 14,70 zł brutto.
Poziom wynagrodzenia uzależniony jest m.in. od:
 stażu pracy,
 regionu Polski i wielkości aglomeracji,
 zakresu obowiązków,
 wielkości firmy (duże firmy zazwyczaj oferują wyższe wynagrodzenia).
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
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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 informator ruchu pasażerskiego możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze;
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 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 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
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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 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.
2016, 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.).
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 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:









Ambroziak D., Dąbrowski D., Wesołowski K.: Prawo przewozowe. Komentarz. Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2014.
Ambroziak D., Dąbrowski D., Wesołowski K.: Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz.
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Kaufs S., Tłuczak A.: Logistyczna obsługa klienta. Metody ilościowe. PWN, Warszawa 2018.
Kowalczyk K.W.: Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a
rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy. UMCS, Lublin 2019.
Kruszyna M.: Koleje miejskie i regionalne w Polsce. Księży Młyn, Łódź 2018.
Kwarciński T., Załoga E.: Pasażerski transport regionalny. PWN, Warszawa 2019.
Śliżewska J., Rożej A., Stochaj J., Stromecka A., Śliżewska A.: Obsługa podróżnych w portach i
terminalach. Kwalifikacja AU.33. Część 2. WSiP, Warszawa 2019.
Urbanyi-Popiołek I.: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Wydawnictwo Uczelnianie
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:




Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informacja dotycząca Terminali Promowych: https://polferries.pl/faq/informacje-ogolne-dlapasazerow.html
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Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik eksploatacji portów i terminali 333106:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333106.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik lotniskowych służb operacyjnych 315406:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/nowy/A.72._A.73._informator.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik transportu drogowego 311927:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311927.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik transportu kolejowego 311928:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311928.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik żeglugi śródlądowej 315216:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/315216.pdf
Kapitał ludzki:
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/i/3998_Informator_ruchu_pasa__erskiego.pdf
Koleje mazowieckie: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/specjalista-w-wydzialeteleinformatycznym
Mapa karier: https://mapakarier.org/city/description/466/informator-pasazerski
Opis zawodu: http://zanotowane.pl/39/7772/opis,zawodu,informator,ruchu,pasazerskiego.php
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Praca: https://www.airport.lublin.pl/o-nas/praca/praca-pracownik-informacji-lotniskowej-infor3-07-2018.html
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

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.).
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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.

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
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Bilet

Bilet na przejazd albo bilet na przewóz bagażu
ręcznego, roweru, psa, stanowiący dowód zawarcia
umowy przewozu oraz jej treści.

https://polregio.pl/media/11469
/regulamin-przewozu-rprobowi%C4%85zuj%C4%85cy-od09-12-2018-r.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Dworzec

Miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów,
w którym znajdują się w szczególności: przystanki
komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt
informacji dla podróżnych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/DocDetails.xsp?id=WDU2011
0050013
[dostęp: 31.03.2019]
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Etykieta stroju (dress
code)

Zbiór zasad związanych z dopasowaniem ubioru do
okazji, stanowiska pracy. Jeden z elementów savoirvivre.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://dopierwszejpracy.pl/mic
hal-kedziora/co-to-jest-dresscode-i-dlaczego-jest-tak-wazny
[dostęp: 31.03.2019]
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Informator mobilny

Osoba udzielająca informacji, która przemieszcza
się po obszarze obsługiwanej infrastruktury, np.
dworcach, peronach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.praca.pl/informato
r-mobilny_917157.html
[dostęp: 31.03.2019]
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Piktogram

Znak pisma obrazkowego o charakterze
informacyjnym, jednoznacznie rozumiany przez
ludzi różnych narodowości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.piktogramy.com.pl/
piktogramy/czym-sa-piktogramy
[dostęp: 31.03.2019]
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Program kasowy

System służący do sprzedaży biletów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.palomar.pl/pl01/shop/16---RaportKasowy.html?gclid=EAIaIQobCh
MI1MTE_7WT4QIVnYKyCh2TlwS
aEAAYASAAEgKY7_D_BwE
[dostęp: 31.03.2019]
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Przewoźnik

Przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie przewozu
osób, na podstawie potwierdzenia zgłoszenia
przewozu, a w transporcie kolejowym – na
podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU20110050
013/O/D20110013.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Radiotelefon

Niewielkie urządzenie nadawczo-odbiorcze służące
do porozumiewania się głosem na krótkie
odległości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://welcome2poland.eu/doczego-sluza-radiotelefonyprofesjonalne,a1160
[dostęp: 31.03.2019]
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Rozkład jazdy

Plan, według którego mają się odbywać przejazdy,
obejmujący trasę, przystanki i godziny
odjazdów/przyjazdów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.polregio.pl/media/
7792/ustawa-o-transporciekolejowym.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Sieć komunikacyjna

Układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar
działania organizatora publicznego transportu
zbiorowego lub część tego obszaru.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU20110050
013/O/D20110013.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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System audio

Mikrofon połączony z zestawem głośników, służący
do nagłaśniania otwartych przestrzeni oraz wnętrz
o dużej kubaturze, np. hale dworców kolejowych,
portów lotniczych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://mlodytechnik.pl/hobby/
audio/28573-nowoczesnesystemy-audio-czesc-1
[dostęp: 31.03.2019]
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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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