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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Projektant wzornictwa przemysłowego 216304

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Designer.
Innowator.
Konstruktor.
Kreator.
Projektant.
Stylista.
Twórca.

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


2163 Product and garment designers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
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:




Romana Madej – PPHU „STANLEY”, Radom.
Łukasz Śledziona – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
Anna Grabowska-Szczur – Krosno Glass S.A., Krosno.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Violetta Latała-Kulik – Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN, Poznań.
Maciej Wysocki – Brandshop – Butik kreatywny, Gdynia.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy nowe formy7 przedmiotów przeznaczonych do
produkcji przemysłowej i niskoseryjnej. Pracę wykonuje samodzielnie lub w zespole projektowym8
realizującym zadania związane z przygotowywaniem nowego wzoru produktu. Inicjuje działania
wzornicze w zakresie estetyki i funkcjonalności produktu oraz ekonomii produkcji, aby uczynić go
atrakcyjniejszym dla klienta/odbiorcy5.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy wzory przedmiotów powszechnego użytku
o walorach artystycznych i funkcjonalnych, np. meble, obuwie, ubrania, maszyny, urządzenia
przemysłowe, środki produkcji, środki transportu. Projektowane produkty powinny być uzasadnione
ekonomicznie, wykonalne technologicznie oraz winny spełniać potrzeby użytkowników
i producentów. Obszar występowania zawodu związany jest z wieloma branżami gospodarki zarówno
sektora usług, jak i produkcji. Wzornictwo może występować jako stylizacja, element procesu
projektowania, element strategii przedsiębiorstwa, element innowacji.
Projektant komunikuje się z pracodawcą, zleceniodawcą, przedstawicielami środowisk zewnętrznych
w celu pozyskania informacji na temat innowacji wzorniczych, technologicznych i potrzeb
bezpośredniego odbiorcy. Ustala również możliwości realizacji projektu oraz ocenia efekty swojej
pracy z pracodawcą i/lub zleceniodawcą.
Sposoby wykonywania pracy
Projektant wzornictwa przemysłowego wykonuje pracę polegającą na:
 opracowywaniu wzorów przedmiotów przeznaczonych do produkcji w sposób spełniający
założenia funkcjonalne oraz wizualne,
 dobieraniu materiałów, z jakich dany produkt powinien być wyprodukowany w sposób
ekonomiczny, lecz bez szkody dla jego walorów użytkowych i wizualnych,
 określaniu parametrów produktu,
 uczestniczeniu w tworzeniu prototypów i poddawaniu ich ocenie wizualnej i funkcjonalnej,
 nadzorowaniu wprowadzania wyrobów do produkcji,
 uczestniczeniu w seminariach, pokazach, konkursach dotyczących nowych trendów w branży,
w jakiej pracuje,
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śledzeniu trendów rozwoju nowych materiałów oraz procesów wytwórczych, dających większe
możliwości w projektowaniu wzornictwa przemysłowego,
monitorowaniu rejestrowania nowych patentów i zastrzeżonych wzorów użytkowych z branży,
w jakiej pracuje,
współpracy z technologami i specjalistami w dziedzinie marketingu,
dokumentowaniu swojej pracy w postaci elektronicznej z użyciem specjalistycznego
oprogramowania bądź w postaci szkiców odręcznych lub prototypów.

WAŻNE:
Projektant wzornictwa przemysłowego, kreując kształt produktu, musi projektować go zgodnie z zasadami
projektowania – odpowiednimi normami dotyczącymi wymagań produktu, użytego materiału oraz sposobu
jego produkcji. Powinien mieć wiedzę na temat prawa patentowego i informacji dotyczących zastrzeżonych
6
wzorów użytkowych (prawo patentowe ). Jest to istotne, aby nie naruszyć praw wyłącznych do zastrzeżonych
wzorów użytkowych.
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
Projektant wzornictwa przemysłowego może wykonywać swoją pracę w pomieszczeniach
biurowych, laboratoryjnych, modelarniach, halach produkcyjnych.
Praca może być świadczona na potrzeby:
 biur projektowych1,
 zakładów produkcyjnych,
 jednostek szkolnictwa wyższego4 (np. uczelni),
 centrów nowoczesnych technologii3,
 centrów badawczych2.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Projektant wzornictwa przemysłowego może wykorzystywać różne narzędzia pracy, takie jak:
 materiały piśmiennicze i kreślarskie (np. papier, szkicownik, pisak, ołówek),
 deska kreślarska,
 komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym (CAD, CAM),
 maszyny sterowane komputerowo (CNC),
 drukarki 2D i 3D,
 narzędzia ręczne,
 plotery tnące.
Organizacja pracy
Projektant wzornictwa przemysłowego w zależności od miejsca pracy może wykonywać swoje
obowiązki w ramach zespołu projektowego lub indywidualnie. Osoby w tym zawodzie pracują
z reguły w systemie jednozmianowym lub w nienormowanym czasie pracy. Wykonują swoje zadania
w ramach umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub w ramach jednoosobowej
działalności gospodarczej.
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WAŻNE:
Praca projektanta wzornictwa przemysłowego wymaga samodzielnej organizacji i autonomii oraz wyjazdów
do zakładów produkcyjnych w kraju lub za granicą.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Projektant wzornictwa przemysłowego może być narażony na działania następujących czynników
szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
 niekorzystny mikroklimat środowiska pracy,
 czynniki chemiczne znajdujące się w pomieszczeniach produkcyjnych,
 obciążenia narządu wzroku,
 obciążenia narządu słuchu,
 obciążenia związane z pracą siedzącą, np. schorzenia kręgosłupa, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby układu krążeniowo-naczyniowego,
 obciążenia związane z pracą w stresie,
 zagrożenia związane z obsługą maszyn i urządzeń oraz narzędzi ręcznych.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód projektant wzornictwa przemysłowego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku i słuchu,
 zręczność rąk i palców,
 czucie dotykowe,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności plastyczne i techniczne,
 wyobraźnia przestrzenna,
 myślenie analityczne i twórcze,
 podzielność uwagi,
 zdolność pracy w zespole,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 sprawność manualna,
 sprawność intelektualna;
w kategorii cech osobowościowych
 kreatywność,
 gotowość do działania pod presją czasu,
 dokładność i staranność,
 komunikatywność,
6
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decyzyjność,
empatia,
wysoka kultura osobista,
wrażliwość na piękno i otaczający świat,
otwartość na opinię i krytykę innych,
odporność na stres,
odpowiedzialność,
gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

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

Wymagania zdrowotne
W zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego wymagana jest wysoka sprawność intelektualna
i manualna. Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są zaburzenia wzroku niepodlegające korekcji,
zaburzenia rozróżniania barw i widzenia głębi, zaburzenia percepcji kształtów oraz zaburzenia
sprawności sensomotorycznej.
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
W zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia
na kierunku kształcącym projektantów wzornictwa. Przydatne do wykonywania zawodu jest
połączenie wykształcenia zdobytego na akademii sztuk pięknych z wykształceniem politechnicznym inżynierskim.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Nie ma wymogów formalnych w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień, dopuszczających
do wykonywania zawodu projektant wzornictwa przemysłowego.
Atutem przy zatrudnieniu w zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego jest:
 ukończenie kursów z obszaru marketingu i reklamy,
 ukończenie kursów obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego z obszaru grafiki,
 uczestnictwo w szkoleniach dotyczących prawa autorskiego oraz prawa ochrony własności
intelektualnej,
 uczestnictwo w szkoleniach dotyczących obowiązujących norm i zasad projektowania wyrobów,
 posiadanie certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe, w tym głównie znajomość
języka angielskiego,
 posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
oraz posiadanie udokumentowanego dorobku projektowego (nagrody, wyróżnienia, referencje).
WAŻNE:
Projektant wzornictwa przemysłowego uczestniczy w prezentacjach, wystawach i pokazach, konkursach
krajowych i zagranicznych w celu promowania własnych produktów, jak również doskonalenia i rozwoju
własnych kompetencji. Wyróżnienia, nagrody i certyfikaty uczestnictwa w wystawach stanowią dla
projektanta wzornictwa przemysłowego poświadczenie jego pozycji zawodowej oraz stanowią atut
w ubieganiu się o lepszą posadę.
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Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Projektant wzornictwa przemysłowego może:
 podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych II stopnia lub studiach podyplomowych
z zakresu wzornictwa albo w dziedzinach pokrewnych,
 zdobywać doświadczenie zawodowe przy projektach dotyczących wprowadzenia nowych
wyrobów lub produktów modernizowanych,
 doskonalić kompetencje podczas współpracy z projektantami innych specjalności,
 kierować zespołem realizującym projekt opracowania i wdrożenia do produkcji nowego wzoru
wyrobu,
 kierować zespołem projektantów lub też działem/biurem projektowym,
 pełnić funkcję konsultanta, rzeczoznawcy,
 kierować działem badań i rozwoju produktu,
 rozszerzać swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach
dotyczących projektowania wyrobów, wykorzystywania nowych technologii i materiałów,
 rozwijać się zawodowo podejmując kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 prowadzić własną firmę lub pracownię projektową.
Ścieżka awansu zawodowego zależy w dużej mierze od wielkości firmy, ale możliwy jest też awans
poprzez zmianę pracy w małej firmie na wyższe stanowisko w większym przedsiębiorstwie.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego kompetencje potwierdzają
uczelnie wyższe w ramach programów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych,
powiązanych z wzornictwem przemysłowym.
Ponadto można uzyskać potwierdzenie kompetencji w formie certyfikatów/zaświadczeń
wydawanych przez wyspecjalizowane instytucje, oferujące szkolenia dotyczące wzornictwa
przemysłowego.
Pracodawcy preferują również prezentację dorobku projektowego kandydata do zatrudnienia
w formie portfolio (nagrody i wyróżnienia oraz rekomendacje z poprzednich miejsc pracy).
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Projektant biżuterii
Kostiumograf
Projektant mody
Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser)
Projektant grafiki
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216301
216302
216303
216305
216604
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Projektowanie wzoru przemysłowego zgodnie z założeniami estetycznymi, funkcjonalnymi,
technologicznymi i ekonomicznymi.
Z2 Obliczanie parametrów projektowanego wyrobu, dobór materiałów itp.
Z3 Modelowanie wyrobu i nadzorowanie jego wykonania.
Z4 Nadzorowanie produkcji wyrobu.
Z5 Monitorowanie najnowszych tendencji i przemian zachodzących we wzornictwie projektowanych
wyrobów i komunikacji wizualnej.
Z6 Kreowanie i dopracowywanie formy produktu wzorniczego.
Z7 Ocenianie poziomu wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych.
Z8 Kierowanie procesem rozwoju nowego produktu.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Tworzenie formy produktów z uwzględnieniem cech
funkcjonalnych, estetycznych, technologicznych i ekonomicznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Tworzenie formy produktów z uwzględnieniem cech funkcjonalnych,
estetycznych, technologicznych i ekonomicznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z5, Z7,
do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Projektowanie wzoru przemysłowego zgodnie z założeniami estetycznymi, funkcjonalnymi,
technologicznymi i ekonomicznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Pojęcia i terminy konstrukcyjne, techniczne
i technologiczne w zakresie projektowanego
wyrobu;
Etapy procesu projektowego;
Technologię, materiałoznawstwo i konstrukcję
projektowanego produktu;
Cechy projektowanych produktów
(funkcjonalne, ergonomiczne, wizualne
i ekonomiczne);
Uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne,
użytkowe, estetyczne projektowanego produktu;
Programy komputerowe wspomagające proces
projektowania.






Posługiwać się pojęciami i terminami
konstrukcyjnymi, technicznymi
i technologicznymi w zakresie projektowanego
wyrobu;
Gromadzić, analizować i interpretować
informacje potrzebne do określenia zadania
projektowego;
Tworzyć koncepcję produktu z uwzględnieniem
analizy potrzeb odbiorców;
Posługiwać się programami graficznymi
w procesie konstruowania i wizualizacji wyrobu;
Opracowywać dokumentację wzorniczą.

Z2 Obliczanie parametrów projektowanego wyrobu, dobór materiałów itp.
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Pojęcia i terminy konstrukcyjne, techniczne
i technologiczne w zakresie projektowanego
wyrobu;
Wzory i zasady obliczania pojemności, objętości,
wag i określania tolerancji wymiarowych;
Zasady konstruowania projektowanego
produktu;
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Posługiwać się pojęciami i terminami
konstrukcyjnymi, technicznymi
i technologicznymi podczas obliczania
parametrów projektowanego wyrobu;
Obliczać, wykorzystując znane wzory i zasady
pojemność, objętość, wagę i tolerancję kształtu
i wymiarów wyrobu;
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Zasady opracowywania studium projektowego
i pełnej dokumentacji projektu oraz zasady
kalkulacji produktu.




Dobierać badania wspierające projekt oraz
podsumowywać badania;
Szacować koszty realizowanego projektu;
Dokonywać właściwego doboru materiałów.

Z5 Monitorowanie najnowszych tendencji i przemian zachodzących we wzornictwie
projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Trendy wzornictwa polskiego i światowego oraz
ich kontekst historyczny, społeczny, kulturowy,
naukowy;
Zasady komunikacji wizualnej;
Dorobek znanych światowych marek i liderów
dizajnu.




Posługiwać się ogólną terminologią wzornictwa
i komunikacji wizualnej;
Gromadzić, analizować i interpretować
informacje potrzebne do określenia zadania
projektowego;
Tworzyć koncepcję produktu z uwzględnieniem
analizy najnowszych trendów we wzornictwie.

Z7 Ocenianie poziomu wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne,
użytkowe, estetyczne projektowanego produktu;
Trendy wzornictwa polskiego i światowego oraz
ich kontekst historyczny, społeczny, kulturowy,
naukowy;
Zasady podejmowania problemów
projektowych;
Podstawowe etapy procesu projektowego;
Technologię, materiałoznawstwo i konstrukcję
projektowanego produktu;
Cechy projektowanych produktów
(funkcjonalne, ergonomiczne, wizualne,
ekologiczne);
Zasady komunikacji wizualnej.





Gromadzić, analizować i interpretować
informacje potrzebne do oceny realizacji zadania
projektowego;
Dobierać badania wspierające projekt oraz
podsumowywać badania;
Analizować opracowaną koncepcję twórczą
produktu z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań
odbiorcy;
Prezentować projekt i uzasadniać koncepcję
twórczą.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie, kierowanie oraz monitorowanie procesu
projektowego i wdrażanie produktu
Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie, kierowanie oraz monitorowanie procesu
projektowego i wdrażanie produktu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z6, Z8, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Modelowanie wyrobu i nadzorowanie jego wykonania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady zarządzania projektem i zespołem
projektowym;
Metody realizacji wytyczonych zadań
i konstruktywnego rozwiązywania problemów;
Uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne,
użytkowe, estetyczne produktu.
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Stosować narzędzia warsztatowe umożliwiające
realizację koncepcji projektowej;
Organizować działania wspierające proces
projektowy;
Organizować zbieranie informacji
marketingowych;
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Badać model wzoru przemysłowego pod
względem funkcjonalności i estetyki.

Z4 Nadzorowanie produkcji wyrobu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady organizacji pracy;
Organizację produkcji w firmie producenta;
Metody, zasady monitorowania procesów
projektowych i wdrożeniowych.



Monitorować pracę własną oraz zespołów;
Badać model wzoru przemysłowego pod
względem funkcjonalności i estetyki;
Nadzorować i monitorować proces wdrażania
produktu.

Z6 Kreowanie i dopracowywanie formy produktu wzorniczego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Tendencje i przemiany zachodzące we
wzornictwie projektowanych wyrobów
i komunikacji wizualnej;
Metody monitorowania potrzeb konsumentów
w zakresie produktów wzorniczych.





Wskazywać najnowsze tendencje zachodzące we
wzornictwie i komunikacji wizualnej;
Monitorować i oceniać potrzeby konsumentów
w zakresie produktów wzorniczych;
Współpracować z projektantami i specjalistami
z innych dziedzin;
Tworzyć własną kolekcję wzorów
przemysłowych.

Z8 Kierowanie procesem rozwoju nowego produktu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady zarządzania projektem i zespołem
projektowym;
Metody realizacji wytyczonych zadań
i konstruktywnego rozwiązywania problemów;
Uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne,
użytkowe, estetyczne produktu;
Zasady nadzoru autorskiego, prawo autorskie,
prawo własności przemysłowej
w zaawansowanym zakresie.





Stosować narzędzia warsztatowe umożliwiające
realizację koncepcji projektowej;
Monitorować pracę własną oraz zespołów;
Badać model wzoru przemysłowego pod
względem funkcjonalności i estetyki;
Stosować wiedzę z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego powinien mieć kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnych działań projektowych oraz podjętych decyzji.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole pracowniczym.
Upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy projektanta
wzornictwa przemysłowego i poza nim.
Podejmowania decyzji projektowych i nadzorowania ich realizacji.
Oceniania własnych działań projektowych i działań zespołu, którym kieruje.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
11
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Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny, w kontekście nowych
metod projektowania, nowych technologii i nowych materiałów.
Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad etycznych, w tym: uczciwości, rzetelności oraz poufności.

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
projektant wzornictwa przemysłowego.

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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu projektant wzornictwa przemysłowego

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 projektant wzornictwa przemysłowego 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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Projektant wzornictwa przemysłowego może znaleźć zatrudnienie w:
 prywatnych biurach projektowych,
 biurach projektowych dużych przedsiębiorstw produkcyjnych z różnych branż: AGD, motoryzacja,
meblarstwo, przemysł odzieżowy, przemysł obuwniczy itp.,
 centrach badawczych nowych technologii,
 agencjach reklamowych,
 firmach z pogranicza marketingu i public relations, specjalizujących się w tworzeniu całościowej
identyfikacji wizualnej produktu lub marki.
Projektant wzornictwa przemysłowego może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub
realizować projekty na zlecenie.
Najbardziej popularnym sposobem znalezienia pracy w tym zawodzie jest skierowanie swojej oferty
pracy do dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, posiadających własne wyspecjalizowane biura
projektowe. Zdobyte doświadczenie oraz uznana w branży marka mogą przyczynić się do założenia
i prowadzenia własnej działalność gospodarczej.
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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie w Polsce (2018 r.) około 25 szkół wyższych kształci na kierunku wzornictwo przemysłowe.
Są to zazwyczaj Akademie Sztuk Pięknych, które kształcą projektantów wzornictwa przemysłowego
w zakresie ogólnym lub określonej specjalizacji, np.: ceramiki i szkła, tkanin i ubioru, form
przemysłowych. Projektantów wzornictwa przemysłowego kształcą również niektóre uczelnie
techniczne.
Szkolenie
Szkolenia dla projektanta wzornictwa przemysłowego mogą być realizowane:
 przez wyspecjalizowane jednostki i instytuty,
 w ramach szkoleń prowadzonych przez doświadczonych pracowników w zakładzie pracy,
 w ramach seminariów i kursów z zakresu tematyki projektowania i wzornictwa przemysłowego,
 w ramach e-learningu, czyli kursów multimedialnych dostępnych z poziomu internetu,
 przez zagraniczne instytuty, jednostki oświatowe i jednostki propagujące nowoczesne
wzornictwo przemysłowe.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie projektant wzornictwa przemysłowego jest
zróżnicowane i może wynosić od 3500 zł do 12 000 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat miesięcznie.
Poziom miesięcznych zarobków jest uzależniony m.in. od:
 lokalizacji miejsca pracy, województwa i miasta,
 konkurencji działającej w danym regionie i zatrudniającej specjalistów z danej branży,
 rodzaju pracodawcy: państwowy, prywatny, z kapitałem zagranicznym,
 zakresu odpowiedzialności i obowiązków, stanowiska,
 branży, w jakiej dany pracodawca funkcjonuje: AGD, motoryzacja, meblarstwo, branża modowa,
obuwnicza itp.,
 posiadanego doświadczenia i portfolio zrealizowanych projektów.
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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: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie projektant
niepełnosprawnych.

wzornictwa

przemysłowego

jest

możliwe

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych
warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R),
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych, która nie wyklucza wykonywania precyzyjnych
czynności, lub też która nie uniemożliwia korzystania ze sprzętu komputerowego (05-R),
 z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, która jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi (04-O),
 z dysfunkcją narządu słuchu i narządu mowy, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej pomocy
technicznej umożliwiającej porozumiewanie się w inny sposób (03-L).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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








Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1191, z późn. zm.).
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).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358, z późn. zm.).

Literatura branżowa:



Katzenach J., Smith D.: Siła zespołów. Wpływ siły zespołowej na efektywność organizacji. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2001.
Kępiński J.: Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Instytut Wzornictwa Przemysłowego: http://www.iwp.com.pl
Internetowa encyklopedia PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wzornictwoprzemyslowe;3999272.html
Internetowy poradnik dla firm: http://www.praca.egospodarka.pl/121688,Projektantwzornictwa-przemyslowego,1,114,1.html
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.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
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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.

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.
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Kompetencja
zawodowa

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.

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).
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Zadanie zawodowe

Zawód

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.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

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

Nazwa pojęcia

1

Biuro projektowe

2

Centra badawcze

3

Centra nowoczesnych
technologii

4

Jednostki szkolnictwa
wyższego

5

Klient/odbiorca

6

Prawo patentowe

7

Tworzenie nowych
form

Definicja
Spółka lub firma zajmująca się usługami zleconymi
dotyczącymi opracowania wzoru użytkowego,
dokumentacji projektowej dla zleceniodawcy.
Jednostka administracji publicznej z kapitałem
państwowym, najczęściej podległa jednostce
szkolnictwa wyższego realizująca cele związane
z opracowywaniem nowych wyrobów.
Jednostka administracji publicznej z kapitałem
państwowym, najczęściej podległa jednostce
szkolnictwa wyższego realizująca cele związane
z opracowywaniem nowych technologii, materiałów
i wykorzystaniem ich przy produkcji wyrobów.
Jednostka organizacyjna z kapitałem państwowym
lub prywatnym utworzona w celu kształcenia
zgodnie z obowiązującym prawem o szkolnictwie
wyższym.
Podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej
konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji oraz
nabywający prawa do jej własności. Klientem
są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne
i jednostki administracji publicznej dokonujące
zakupów towarów i usług oferowanych na rynku.
Ustawa dotycząca ochrony prawnej wynalazków
i wzorów użytkowych – Dz. U. 2017.776 – Prawo
własności przemysłowej.

Trwałe odwzorowanie pomysłu z użyciem
materiałów piśmienniczych bądź dostępnego
oprogramowania, bądź modelu 3D, dotyczące
wyglądu, kształtu i parametrów nowego wzoru
przemysłowego.
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Zespół projektowy

Jednostka organizacyjna powołana na zasadzie
specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod
bezpośrednim nadzorem kierownika projektu.
J. Katzenbach i D. Smith definiują zespół projektowy
jako: „niewielka liczba ludzi posiadających
komplementarne umiejętności, zaangażowanych
w realizację wspólnego celu ogólnego oraz celów
cząstkowych, których podejście opiera się na
współodpowiedzialności”.
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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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