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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Hostessa 516903

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Prezenterka produktu.
Promotorka.

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


5169 Personal services workers not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

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:




Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Dominik Owsicki – Klatka B, Gdańsk.
Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 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.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Aleksandra Domańska – Gide Loyrette Nouel, Warszawa.
Katarzyna Drążek-Pasternak – KDP-ART, Częstochowa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF, Olsztyn.
Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Elbląg.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Hostessa wspiera lub reprezentuje firmy przy obsłudze akcji marketingowych, pełni rolę informacyjną
i organizacyjną podczas imprez biznesowych/rozrywkowych. Ponadto przekonuje ludzi o zaletach
prezentowanego produktu, zachęca ich do kupna lub skorzystania z promocji.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Hostessa jest zawodem o charakterze usługowym, swoją pracę wykonuje w relacji człowiek–
człowiek. Jest to zajęcie związane z promocją produktów lub usług, przede wszystkim z reklamą
i promocją bezpośrednią. Hostessa zajmuje się uczestnictwem w akcjach sprzedażowych
i wizerunkowych. Promuje produkty, usługi, markę i wizerunek firmy, może też zbierać dane (ankiety,
petycje5). Bierze udział w wydarzeniach takich, jak: targi, wystawy, dni otwarte, konferencje
i spotkania biznesowe, gale, bankiety, akcje i imprezy promocyjne oraz sportowe.
W zależności od potrzeb hostessa pełni funkcje: prezenterki, promotorki produktu, konferansjerki,
osoby oprowadzającej po targach, witającej czy wręczającej kwiaty bądź nagrody. Hostessa realizuje
zakładane działania marketingowe poprzez bezpośredni kontakt z klientami, dlatego ważną cechą jej
reprezentacyjny wygląd oraz komunikatywność. Praca hostessy może być wykonywana zarówno
przez kobiety, jak i przez mężczyzn.
Sposoby wykonywania pracy
Hostessa wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 przygotowywaniu i promowaniu określonych produktów w centrach handlowych, sklepach, na
wystawach (np. środki czystości, środki higieniczne, sprzęt gospodarstwa domowego),
 przygotowywaniu i promowaniu określonych produktów spożywczych w supermarketach oraz
zachęcaniu klientów do ich kupna poprzez degustację,
 witaniu i oprowadzaniu gości podczas konferencji lub spotkań biznesowych,
 wręczaniu nagród i kwiatów podczas konferencji lub wydarzeń biznesowych,
 przekazywaniu informacji o produkcie,
 udzielaniu informacji o produktach lub informacji organizacyjnych,
 prowadzeniu rozmów z zaproszonymi gośćmi np. na galach czy targach,
 rozdawaniu ulotek, folderów, katalogów czy broszur,
 zachęcaniu klientów do określonych zachowań.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy hostessy są zamknięte pomieszczenia hal, budynków, halach posiadających
zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne lub wentylacyjne. Praca
hostessy może być również wykonywana na wolnym powietrzu (np. otwarty namiot),
w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Praca odbywa się zazwyczaj na stojąco, w przypadku
kobiet często w butach na wysokich obcasach. Praca może wymagać pozycji wymuszonej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Hostessa w działalności zawodowej wykorzystuje różny sprzęt, w zależności od tematyki wydarzenia,
najczęściej są to m.in.:
 sprzęt AGD, np. ekspres do kawy, grill elektryczny, opiekacz do kanapek, odkurzacz, mop,
 meble użytkowe, np. stoliki, krzesła,
 drobny sprzęt kuchenny, np. naczynia kuchenne, noże, widelce, łopatki,
 artykuły jednorazowego użytku, np. talerze, kubki, serwetki,
 tablet,
 komputer,
 telefon,
 materiały biurowe, np. papier, długopisy,
 kosmetyki do makijażu i manicure.
WAŻNE:
W przypadku promocji żywności hostessa musi posiadać ważne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Organizacja pracy
Hostessa w zależności od miejsca pracy i przydzielonych zadań może wykonywać pracę indywidualnie
lub w zespole. Pracuje w różnych porach dnia. Może pracować od kilku do kilkunastu godzin dziennie,
tylko w weekendy lub kilka dni z rzędu. Praca nierzadko wiąże się z wyjazdami. W pracy
z przełożonymi i współpracownikami porozumiewa się najczęściej ustnie. Wykonywanie przez nią
obowiązków nadzoruje zleceniodawca – przedstawiciel klienta lub organizatora imprezy, bądź
przedstawiciel agencji pośredniczącej.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Pracownik w zawodzie hostessa jest narażony m.in. na:
 potknięcia, upadki, itp. spowodowane śliską powierzchnią oraz w przypadku kobiet dodatkowo
noszeniem obuwia na wysokim obcasie,
 możliwość wystąpienia urazów podczas przenoszenia produktów, pudeł, krzeseł itp.
 hałas podczas imprez masowych,
 pracę w wymuszonej pozycji ciała, w szczególności w pozycji stojącej w butach na wysokich
obcasach (w przypadku kobiet),
 stres i obciążenie psychiczne,
 poparzenia,
 przeciążenia układu kostno-stawowego wynikające z monotonii, monotypii, tj. powtarzalności
wykonywanych czynności oraz wymuszonej pozycji ciała,
 żylaki.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód hostessa ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność zmysłu smaku,
 sprawność zmysłu węchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 czucie dotykowe,
 czucie smakowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 powonienie,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 łatwość wypowiadania się w mowie,
 podzielność uwagi,
 zdolność improwizacji,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność skutecznego przekonywania;
w kategorii cech osobowościowych
 dbałość o jakość pracy,
 dokładność,
 dyspozycyjność,
 komunikatywność,
 miła aparycja,
 odporność emocjonalna,
 operatywność i skuteczność,
 radzenie sobie ze stresem,
 samodzielność,
 elastyczność,
 charyzma.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie hostessa wymagana jest ogólna sprawność układu kostno-stawowego, dobry wzrok,
słuch, czucie dotykowe, zręczność rąk i palców. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym
zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.
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Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu hostessa są:
 dysfunkcje kończyn górnych i dolnych,
 zaburzenia równowagi,
 zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 wady wzroku niedające się korygować szkłami optycznymi, np. astygmatyzm, brak widzenia
obuocznego, daltonizm,
 niektóre choroby psychiczne,
 zdiagnozowana dyskopatia1,
 niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 nosicielstwo chorób zakaźnych oraz pasożytniczych,
 choroby skóry rąk.
Hostessa, ze względu na ewentualny kontakt z żywnością, powinna posiadać aktualne orzeczenie
(zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno-epidemiologicznych,
potwierdzające zdolność do wykonywania pracy.
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 hostessa wystarczające jest wykształcenie na
poziomie co najmniej branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa).
Pracodawcy preferują wykształcenie na poziomie średnim ogólnokształcącym lub wyższym np.
o profilu handlowym lub hotelarsko-gastronomiczno-turystycznym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie hostessa nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych,
kwalifikacji i uprawnień dla kandydatów do pracy.
Atutem przy zatrudnieniu w zawodzie hostessa są:
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach, m.in. w zakresie
technik sprzedaży i marketingu, realizowania wydarzeń promocyjnych,
 certyfikat potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego, np. języka angielskiego,
na poziomie co najmniej B2,
 prawo jazdy kategorii B.
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 hostessa nie ma określonej ścieżki awansu zawodowego. Hostessa może:
 rozpocząć pracę na samodzielnym stanowisku, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na lidera grupy hostess,
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po ukończeniu technikum oraz zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczęć studia wyższe I oraz II
stopnia, na kierunku np. hotelarstwo, handel, marketing, a następnie posiadając zdolności
i umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi, awansować na stanowisko
kierownicze, np. kierownika zespołu hostess lub koordynatora projektu marketingowego.

W wielu przypadkach hostessa zostaje zatrudniona na stałe np. w agencji organizującej eventy2, gdzie
może pracować w dziale administracji lub jako project manager. Praca w zawodzie hostessa to często
zajęcie dodatkowe, dorywcze.
Hostessa może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia
i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie hostessa nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych
w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Agencje hostess potwierdzają doświadczenie w branży poprzez wystawianie odpowiednich
zaświadczeń / certyfikatów.
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 hostessa może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
Osoba do towarzystwa
Asystent osobisty (concierge)
Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)
Modelka / model

Kod zawodu
342311
516201
516902
516904
524101

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie hostessa wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Reklamowanie i promowanie produktu, usługi, marki.
Z2 Zbieranie danych / opinii klientów na temat produktu, usługi, marki.
Z3 Pełnienie funkcji reprezentacyjnej podczas eventów.
Z4 Pełnienie roli informacyjnej i organizacyjnej podczas imprez masowych.
Z5 Przeprowadzanie animacji na imprezach tematycznych.
Z6 Zachęcanie do tańca podczas imprez i eventów – pełnienie funkcji fordanserki/fordansera3.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie założeń marketingowych zleconych przez
pracodawcę
Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie założeń marketingowych zleconych przez pracodawcę
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Reklamowanie i promowanie produktu, usługi, marki
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



















4

Zasady kolportażu ulotek, materiałów
promocyjnych, wizytówek, broszur, kuponów,
katalogów itp.;
Zasady prezentowania produktów i marek;
Zasady inwentaryzacji;
Zasady zapewniania nienagannego wyglądu
stoiska oraz nadzór nad jego sprawnym
funkcjonowaniem;
Formy i rodzaje degustacji produktów
spożywczych i napojów;
Rodzaje i metody animacji jako sposobu na
przekonanie klienta do zakupu danego
produktu;
Zasady komunikacji interpersonalnej;
Zasady wystąpień publicznych;
Zasady raportowania wykonywanej pracy.












Rozdawać ulotki, gadżety, materiały promocyjne;
Przyswajać wiedzę o promowanym produkcie;
Udzielać informacji o firmie i produkcie;
Dokonywać inwentaryzacji produktów przed
rozdaniem i po nim;
Dbać o pozytywny wizerunek firmy;
Udzielać wskazówek i odpowiadać na pytania
klientów;
W atrakcyjny sposób oferować do degustacji
produkty spożywcze;
Wzbudzać zainteresowanie produktem;
Zachęcać do odwiedzenia stoiska, wzięcia
udziału w promocji;
Nawiązywać kontakt z odbiorcami, zachęcać
potencjalnego klienta do przeczytania ulotki
i zakupu reklamowanych produktów czy usług;
Promować produkty poprzez rozdawanie
zainteresowanym ich próbek;
Występować publicznie przed dużą liczbą osób;
Sporządzać raport dotyczący przebiegu
promocji, w którym zawarte są informacje
o przepracowanych godzinach, ilości
sprzedanego towaru czy też opinie klientów na
temat produktu/usługi.

Z2 Zbieranie danych/opinii klientów na temat produktu, usługi, marki
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Metody zbierania ankiet jako źródła opinii
i sugestii;
Sposoby zachęcania do wypełniania ankiet;
Zasady zbierania petycji, których przedmiotem
może być żądanie zmiany przepisów prawa lub
ochrona szczególnych wartości;
Zasady zbierania danych osób potencjalnie
zainteresowanych określonym produktem bądź
usługą;
Przepisy związane ze zbieraniem danych.





Przeprowadzać wywiad z respondentem za
pomocą ankiety;
Zachęcać do wypełniania ankiet;
Przeprowadzać akcje promocyjne stanowiące
źródło nowych klientów dla firm;
Zbierać dane w formie ankiet, petycji
mających na celu zwiększenie sprzedaży,
przywiązanie klienta do określonej marki,
wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz
zebranie opinii klientów na temat danego
produktu/usługi itd.

Z3 Pełnienie funkcji reprezentacyjnej podczas eventów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady dobierania stroju i makijażu;
Zasady prezentacji produktów i usług;
Zasady związane z reprezentowaniem
sponsorów;
Sposoby kreowania miłej atmosfery;
Metody pozowania do zdjęć.
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Dobierać strój oraz makijaż odpowiednio do
wydarzenia;
Prezentować produkty i usługi;
Reprezentować sponsorów;
Ocieplać wizerunek reprezentowanej firmy,
sponsora itp.;
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Asystować przy wręczaniu kwiatów i nagród;
Dbać o atmosferę, aby goście czuli się
wyjątkowo;
Pozować do zdjęć.

Z4 Pełnienie roli informacyjnej i organizacyjnej podczas imprez masowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Zasady savoir-vivreu ;
Sposoby zachęcania gości do odwiedzania
stoiska;
Zasady informowania gości o przebiegu
i szczegółach imprezy;
Sposoby przygotowywania poczęstunku, serwisu
kawowego;
Metody organizacji oprawy artystycznej
wydarzenia;
Zasady organizacji imprez masowych;
Zasady współpracy z prelegentami
i udzielania im pomocy podczas wydarzeń;
Zasady współpracy zespołowej.














Wcielać w życie zasady savoir-vivreu;
Zachęcać do odwiedzenia stoiska, wystawy itp.;
Udzielać informacji o prezentowanych towarach
i usługach oraz o przebiegu eventu;
Wskazywać właściwy folder, materiały
reklamowe itp.;
Przygotowywać poczęstunek, serwis kawowy;
Płynnie posługiwać się językiem obcym;
Współpracować w zakresie organizacji oprawy
artystycznej wydarzenia;
Obsługiwać szatnię i pilnować porządku;
Witać zaproszonych gości i ich rejestrować,
wydawać identyfikatory i pakiety powitalne;
Pełnić rolę tłumacza i opiekuna gości
zagranicznych;
Pełnić rolę przewodnika, ułatwiać poruszanie się
po dworcu kolejowym, lotniczym czy
w budynku, w którym odbywa się dana impreza;
Asystować prelegentom (podawanie mikrofonu,
wręczanie nagród, kwiatów itp.);
Zapewniać gościom zindywidualizowaną
obsługę;
Współpracować z zespołem w celu dostarczania
najlepszej obsługi.

Z5 Przeprowadzanie animacji na imprezach tematycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii, ochrony środowiska podczas
przeprowadzania animacji na imprezach
tematycznych;
Zasady planowania, organizowania
i prowadzenia zajęć animacyjnych;
Zasady prowadzenia animacji z dziećmi podczas
urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.;
Formy wspierania osób w różnym wieku
w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego,
w tym: organizowanie i prowadzenie gier,
zabaw, konkursów itp.;
Zasady przeprowadzania konkursów podczas
imprez;
Metody gry aktorskiej.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas
przeprowadzania animacji na imprezach
tematycznych;
Prowadzić rozrywki w postaci zorganizowanego
programu animacyjnego;
Organizować zabawy, gry i zajęcia przeznaczone
dla dzieci (np. wydawanie balonów, gry
planszowe, malowanie twarzy, układanie
klocków, oglądanie filmów, przeprowadzanie
zabaw w specjalnych kącikach zabaw);
Organizować czas innych osób, zachęcać do
zabawy i aktywnego uczestniczenia
w przygotowanych atrakcjach;
Przeprowadzać konkursy;
Zmieniać swój image, wcielając się w różne role.
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Z6 Zachęcanie do tańca podczas imprez i eventów – pełnienie funkcji fordanserki/fordansera
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady udziału w imprezach;
Metody uatrakcyjniania imprez, eventów;
Rodzaje i style tańca;
Zasady uczestnictwa w bankiecie jako partnerka
do tańca;
Metody i techniki integrowania gości podczas
imprez, eventów.







Wspierać organizatorów w zakresie
prawidłowego przebiegu imprezy;
Rozróżniać rodzaje i style tańca;
Zachęcać gości do tańca podczas imprezy czy
eventu;
Prowadzić konwersację z gośćmi;
Dbać o atmosferę na imprezie, evencie;
Dobierać metody i techniki w celu integrowania
uczestników wydarzenia.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie hostessa 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 zakresie prowadzenia
promocji, zarówno w odniesieniu do osób, jak również mienia.
Dokonywania samooceny i weryfikacji działania własnego.
Podejmowania samodzielnej pracy lub podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach, w zawodzie hostessa.
Oceniania zagrożeń występujących w miejscu pracy hostessy oraz podejmowania działań
adekwatnych do tych zagrożeń.
Przestrzegania etyki zawodowej, w tym tajemnicy zawodowej i poszanowania prywatności gości
w zakresie prowadzenia promocji.
Rozwiazywania problemów i podejmowania szybkich decyzji w zakresie prowadzenia promocji.
Tworzenia pozytywnego wizerunku firmy/organizatora wydarzenia.
Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w zawodzie hostessa.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
hostessa.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu hostessa

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie hostessa 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
Osoba chcąca podjąć pracę w zawodzie hostessa powinna korzystać z pośrednictwa agencji hostess,
która pośredniczy pomiędzy zleceniodawcami a wykonawcami. Agencja posiada bazę danych
i w zależności od zleceń oferuje pracę. Agencja sprawdza warunki pracy i zapewnia klientów.
Hostessa może pracować w takich miejscach, jak m.in.:
 sklepy i centra handlowe,
 hale targowe,
 centra konferencyjne,
 centra sportowe,
 hotele,
 lotniska,
 kluby,
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restauracje,
urzędy,
biura,
miejsca odbywania spotkań biznesowych,
sale bankietowe.

Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie jest
zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie hostessa.
Kompetencje przydatne w zawodzie hostessa można uzyskać m.in. w szkołach średnich i wyższych
oferujących kształcenie o profilu np. handlowym lub hotelarskim.
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Szkolenie
Szkolenia i kursy doszkalające dla zawodu hostessa prowadzą najczęściej firmy, które organizują
promocję produktu. Są to szkolenia obejmujące zapoznanie się z ofertą, która ma być prezentowana
i promowana. Przed konkretnym wydarzeniem promocyjnym zwykle odbywa się szkolenie i odprawa
dla hostess (tzw. briefing). Podczas szkolenia omawiane są reguły pracy, dokładny opis wydarzenia
i rola hostessy w poszczególnych jego etapach oraz konkretne oczekiwania i zakazane zachowania.
Dodatkowo mogą zostać omówione potencjalne zagrożenia, które mogą się pojawić i jak należy się
wtedy zachować.
Szkolenia i kursy organizują m.in.:
 agencje hostess,
 instytucje szkoleniowe z branży handlowej lub hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.
Przykładowa tematyka szkoleń dotyczy m.in.:
 negocjacji zakupowych,
 skutecznych form promocji biznesu,
 autopromocji,
 technik perswazyjnych,
 warsztatów kreatywnych.
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
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie hostessa jest zróżnicowane,
mieszcząc się na ogół w granicach od 3000 zł do 6000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden
etat. Zazwyczaj stawka za dzień pracy wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Czasami ustalana
jest jedna stawka za obsługę konkretnego eventu.
Poziom wynagrodzenia uzależniony jest m.in. od:
 zakresu obowiązków pracownika,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 regionu Polski,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
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wielkości i renomy obiektu,
wielkości aglomeracji,
stażu pracy,
formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),
rodzaju promocji,
kapitału zleceniodawcy,
lokalizacji,
doświadczenia zawodowego.

Praca hostessy wykonywana jest głównie na umowę zlecenie. W związku z tym, że praca i zarobki są
zazwyczaj nieregularne, praca w zawodzie hostessa jest traktowana głównie jako forma pracy
dodatkowej.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie hostessa możliwe jest osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z innymi rodzajami niepełnosprawności (11-I) wynikającymi z chorób układu krążenia,
oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie
wymaga znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby
pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych
zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Hostessa 516903
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.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1870, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 238).
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).
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Literatura branżowa:









Bonneau E. Wielka księga dobrych manier. Wydawnictwo RM, Warszawa 2018
Celuch K.: Przemysł spotkań, wiedza, produkt, motywacja. Akademia Finansów
i Biznesu Vistula, Warszawa 2014.
Judy Service: Organizacja imprez. Najlepszy poradnik dla organizatorów. International Publishing,
Warszawa 2006.
Kamińska-Radomska I., Tanter A.: Dress code dla kobiet. Zasady dobrego stylu i wizerunku. Świat
Książki, Warszawa 2016.
Marczak M.,Boguszewicz-Kreft M.: Promocja usług. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.
Posner H.: Marketing mody: strategia, branding i promocja. Wydawnictwo Arkady, Warszawa
2019.
Tesławski M.: Techniki promocji sprzedaży. Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa 2016.
Wocław W.: Savoir-vivre, czyli jak ułatwić sobie życie. Wydawnictwo BOSZ, Warszawa 2016.

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
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).
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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.).

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.
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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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Dyskopatia

Pojęcie określające wszystkie stany chorobowe
dotyczące krążka międzykręgowego kręgosłupa
(dysku), często potocznie nazywane wypadnięciem
dysku.

https://www.ortopedio.pl/pora
dy-ekspertow/co-to-jestdyskopatia-protruzja-prolapsjaekstruzja-sekwestracja
[dostęp: 31.03.2019]

2

Event

Wydarzenie zaplanowane i zorganizowane pod
kątem ściśle określonego celu.

https://www.powersport.pl/pl/
artykuly-branzowe/84-co-tojest-event-definicja-eventu
[dostęp: 31.03.2019]
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3

Fordanserka/fordanser

Inaczej: hostessa do tańca.
Fordanserka/fordanser nie tylko zaprasza gości
do tańca, ale także tańczy z gośćmi.
Fordanserki/fordanserów zatrudniają najczęściej
eleganckie lokale.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.jestmodnie.pl/ford
anserki-praca-marzen
[dostęp: 31.03.2019]

4

Kolportaż

Rozprowadzanie materiałów wśród odbiorców.
Jeden z najbardziej efektywnych sposobów
dystrybucji materiałów reklamowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://innpoland.pl/138581,kol
portaz-materialowreklamowych-warsaw-mediahouse-skuteczna-formapromocji-lokalnego-biznesu
[dostęp: 31.03.2019]

5

Petycja

Prośba lub żądanie sformułowane pod adresem
organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć
m.in. zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie
dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

https://www.gov.pl/web/cyfryz
acja/jak-zlozyc-petycje
[dostęp: 31.03.2019]

6

Savoir-vivre

Francuskie wyrażenie, które oznacza znajomość
obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności
oraz umiejętność postępowania w życiu i
radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.savoirvivre.com.pl/?1.-filozofia-savoirvivre,9
[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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