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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Broker ubezpieczeniowy 332104

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Pośrednik ubezpieczeniowy.

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


3321 Insurance representatives.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

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 SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Sławomir Bajczyk – Dom Brokerski Negocjator, Elbląg.
Ewa Marcinkowska – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Gdańsk.
Anna Jawor-Joniewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Renata Pajewska-Kwaśny – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Bartosz Kieler – Risk Guard Sp. z o.o., Sopot.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Andrzej Organ – ekspert niezależny, Warszawa.
Elżbieta Cwalina – Konzeption 2 Sp. z o.o., Warszawa.

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
Broker ubezpieczeniowy1 w imieniu i na rachunek klienta pośredniczy w zawieraniu z zakładami
ubezpieczeń umów ubezpieczeń10 majątkowych i osobowych oraz ubezpieczeń na życie.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy klienta szukającego ochrony ubezpieczeniowej
w relacjach pomiędzy nim a zakładami ubezpieczeń. Przede wszystkim pełni rolę doradczą, działając
w imieniu i na rzecz klienta. Głównymi klientami brokera są osoby fizyczne, podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz inne instytucje
takie jak klastry, zrzeszenia, stowarzyszenia itp. Do głównych zadań brokera należy: rozpoznanie
i zdiagnozowanie ryzyk występujących w prowadzonej działalności oraz z tytułu posiadania mienia.
Następnie, na podstawie zebranych informacji, broker ubezpieczeniowy dokonuje oceny i analizy
zagrożeń z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez klienta.
Po zapoznaniu się z zagrożeniami występującymi w danym podmiocie osoba wykonująca ten zawód
tworzy koncepcję przeniesienia ryzyka na rynek poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia,
uwzględniając m.in. możliwości finansowe klienta. Po otrzymaniu ofert broker ubezpieczeniowy ma
obowiązek przedstawić klientowi analizę otrzymanych z rynku ofert z uwzględnieniem zawartych
w nich ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia. Porównanie powinno zawierać co najmniej
zakres ochrony ubezpieczeniowej, systemy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, sumy
ubezpieczenia oraz konsekwencje przy likwidacji szkód (główne wyłączenia odpowiedzialności
towarzystwa ubezpieczeniowego). Obowiązkowym elementem porównania jest rekomendacja
brokera, zawierająca jej uzasadnienie. Ostatecznie jednak to klient dokonuje wyboru oferty zakładu
ubezpieczeń (w tym: sum ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyk), na podstawie której ma zostać zawarta
umowa.
Współpraca brokera ubezpieczeniowego z klientem rozpoczyna się po uzyskaniu od niego
pełnomocnictwa. Do obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy również: analizowanie na
bieżąco zmian dotyczących prowadzonej przez klienta działalności, zmiana wielkości i rodzaju ryzyk
i zagrożeń, monitorowanie terminów płatności składek oraz ekspiracji3 poszczególnych ubezpieczeń,
pomoc w zgłaszaniu szkód i roszczeń, asysta i pomoc przy dochodzeniu odszkodowań i świadczeń.
Obowiązkiem brokera jest również konstruowanie w razie potrzeby odwołań od decyzji towarzystwa
ubezpieczeniowego i reklamacji, a w kwestiach spornych przygotowywanie pełnej dokumentacji
ubezpieczeniowo-szkodowej dla prawnika do prowadzenia sporu sądowego.
WAŻNE:
Aby rozpocząć świadczenie usług, broker ubezpieczeniowy powinien posiadać wykupioną polisę OC.
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Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie broker ubezpieczeniowy wykonuje pracę polegającą na:
 pozyskiwaniu potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniami,
 zapoznawaniu się ze specyfiką działalności prowadzonej przez klienta,
 przeprowadzaniu analizy zagrożeń oraz ich optymalizacji,
 tworzeniu koncepcji zapytania brokerskiego w porozumieniu z klientem,
 przedstawianiu klientowi porównania i analizy ofert wraz z rekomendacją i jej uzasadnieniem,
 przyjmowaniu od klientów zapytań i wniosków o ubezpieczenie,
 zawieraniu umów ubezpieczenia, opracowywaniu i dostarczaniu dokumentów klientowi,
 szacowaniu dla klienta wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie,
 sporządzaniu i dostarczaniu ubezpieczycielowi wymaganych przez niego informacji, dokumentów
i sprawozdań,
 monitorowaniu zmian w zakresie występujących ryzyk i zagrożeń mogących wystąpić w trakcie
trwania ubezpieczenia,
 zapewnianiu pomocy klientom w uzyskiwaniu odszkodowań i świadczeń w razie zaistnienia
zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 przypominaniu klientom o płatnościach składek i rat,
 zapewnianiu obsługi posprzedażowej, w tym przyjmowaniu reklamacji,
 udzielaniu klientom niezbędnych informacji i pomocy,
 organizowaniu własnej pracy w sposób zapewniający najwyższą jakość obsługi klientów.
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
Głównymi miejscami pracy brokera ubezpieczeniowego są: biuro firmy brokerskiej oraz siedziba
klienta, na rzecz którego pracuje. Praca brokera ubezpieczeniowego opiera się na bezpośrednich
i zdalnych kontaktach z obecnymi i potencjalnymi klientami, korzystającymi z oferty firmy brokerskiej.
Osoby wykonujące czynności brokerskie zazwyczaj zatrudnione są na podstawie umowy o pracę lub
prowadzą własną działalność gospodarczą, z umową na wyłączność na rzecz danej firmy brokerskiej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Broker ubezpieczeniowy w działalności zawodowej wykorzystuje standardowe urządzenia, typowe
dla pracy biurowej, takie jak np.:
 komputer z dedykowanym programem do obsługi brokerskiej klientów, który zawiera funkcje
wspomagające obowiązki brokera wynikające z przepisów prawa: prowadzenie ewidencji
klientów i ich danych oraz informacje o zawartych polisach, kalendarz zawierający przypomnienie
terminów ekspiracji polis z ustalonym wcześniej wyprzedzeniem, prowadzenie rozliczeń
z zakładami ubezpieczeń oraz z pracownikami i osobami współpracującymi, rejestr szkód
(zgłoszonych, w trakcie likwidacji, zakończonych roszczeń oraz spraw spornych wraz z podpiętą
dokumentacją w tej sprawie),
 narzędzia elektroniczne umożliwiające kontakt z klientami, takie jak telefony i komunikatory
internetowe,
 drukarka, skaner i inne typowe urządzenia biurowe,
 samochód umożliwiający pracę w terenie – dojazd do zakładów ubezpieczeń i do klientów.
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Organizacja pracy
Praca brokera ubezpieczeniowego charakteryzuje się dużą samodyscypliną, rzetelnością i poczuciem
odpowiedzialności. Obecnie dzięki narzędziom komputerowym pozwalającymi uporządkować
terminy i przedmiot pracy dużo łatwiej niż w przeszłości można pilnować np. terminów ekspiracji
polis. Z kolei dzięki informatyzacji miejsce wykonywania pracy brokera nie jest już ograniczone
do biura. Zaawansowana informatyzacja zakładów ubezpieczeń oraz klientów pozwala wykonywać
większość czynności brokerskich zdalnie. W biurze pracownicy zajmują się przygotowywaniem
koncepcji i projektów zapytań ofertowych i analizą otrzymanych z zakładów ubezpieczeń ofert,
tworzeniem porównań i streszczeń oraz pisaniem pozostałych pism, niezbędnych do prawidłowego
wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego. W terenie wykonywane są głównie czynności
związane z audytem ryzyka i pomocą w likwidacji szkód oraz podtrzymaniem dobrych relacji
z klientem. Praca brokera ubezpieczeniowego z reguły odbywa się w nienormowanym czasie pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy brokera ubezpieczeniowego nie wiąże się z występowaniem specyficznych
zagrożeń dla zdrowia. Czynniki szkodliwe występujące w tym zawodzie wiążą się z faktem
intensywnych kontaktów z ludźmi oraz dużą konkurencją w branży, co naraża brokerów
ubezpieczeniowych na silny stres oraz ryzyko zaistnienia sytuacji konfliktowych. Z uwagi
na konieczność częstych wyjazdów służbowych broker ubezpieczeniowy może być narażony
na ryzyko wypadków komunikacyjnych.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód brokera ubezpieczeniowego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zręczność rąk i palców,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia rachunkowe,
 komunikatywność,
 koncentracja i podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność przekonywania,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;
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w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 odporność emocjonalna i samokontrola,
 wytrwałość i cierpliwość,
 łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 samodzielność,
 systematyczność,
 uczciwość i dyskrecja,
 kreatywność,
 asertywność,
 uprzejmość i wysoka kultura osobista,
 punktualność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Obecnie (2018 r.) praca brokera ubezpieczeniowego wykonywana jest przede wszystkim
w biurze, z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych. Dlatego nie ma istotnych przeszkód
powierzania jej osobom z umiarkowaną niepełnosprawnością, z wyłączeniem niepełnosprawności
wykluczającej możliwość utrzymywania kontaktów zdalnych oraz niepełnosprawności intelektualnej,
która może być przeszkodą do realizowania zadań zgodnie z oczekiwaniami klientów.
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
Do podjęcia pracy w zawodzie broker ubezpieczeniowy preferowane jest wykształcenie wyższe,
szczególnie na kierunkach prawniczych lub ekonomicznych. Jednakże wystarczające jest również
wykształcenie średnie, nie jest przy tym wymagany konkretny kierunek kształcenia.
Istotnym elementem umiejętności brokerów ubezpieczeniowych są kompetencje w zakresie
posługiwania się językiem obcym (preferowany jest język angielski).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie broker ubezpieczeniowy jest posiadanie licencji brokerskiej,
która uzyskiwana jest po złożeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
w zakresie reasekuracji wydaje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Osoba fizyczna chcąca uzyskać
wpis do rejestru brokerów musi spełnić następujące warunki:
 mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 nie być prawomocnie skazaną za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi
sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe,
 dać rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,
 mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
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zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
odpowiednio do zakresu działalności albo uzyskać zwolnienie z egzaminu,
mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie
8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie
działalności brokerskiej,
zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności
brokerskiej.

Do wniosku o wpis do rejestru brokerów dołącza się:
 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 informację o danej osobie wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo zaświadczenie
o niekaralności,
 kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub
dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 oświadczenie o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji Egzaminacyjnej zwalniającej
z egzaminu,
 informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne
dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
ubezpieczeń,
 oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
działalności brokerskiej,
 oświadczenie, że wnioskodawca nie jest prawomocnie pozbawiony prawa do prowadzenia
działalności gospodarczej,
 oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego
lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie
działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,
 oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub
reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,
 oświadczenie o danych osobowych i adresie miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
 oświadczenie wnioskodawcy o postępowaniach karnych toczących się przeciwko niemu albo
o braku takich postępowań.
WAŻNE:
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie
ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji w drodze decyzji. KNF z urzędu dokonuje wpisu do rejestru brokerów
z dniem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.
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
Broker ubezpieczeniowy rozpoczynający karierę może awansować w hierarchii zawodowej na:
 samodzielne stanowisko brokera ubezpieczeniowego,
 stanowisko kierownika przedstawicielstwa/oddziału kancelarii brokerskiej,
 stanowisko dyrektora kancelarii brokerskiej.
Może też prowadzić
ubezpieczeniowego.

własną

działalność

gospodarczą
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie czynności brokera ubezpieczeniowego jest zdanie
egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych lub
spełnienie warunków do zwolnienia z egzaminu oraz posiadanie co najmniej dwuletniego
doświadczenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń. Egzamin na brokera ubezpieczeniowego jest
państwowy. Aby do niego przystąpić, należy złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego pisemny wniosek
o przystąpienie do egzaminu oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Egzamin na brokera
ubezpieczeniowego obejmuje następujące zagadnienia:





















podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych,
cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych,
gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń,
funkcje i zasady ubezpieczeń,
wybrane aspekty prawa cywilnego i gospodarczego,
źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeniowego,
podstawy prawne działalności brokerskiej oraz działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń,
umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia,
polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny,
rola i znaczenie reasekuracji7 i koasekuracji4 w podziale ryzyka,
kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego,
etyka zawodowa brokera,
opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług,
czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat,
podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych,
procedury zarządzania ryzykiem,
umowa brokerska i odpowiedzialność brokera,
umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń oraz o wysokości prowizji,
ubezpieczenia nietypowe,
oferta brokerska, slip brokerski9, nota prowizoryczna5, dokument ubezpieczenia2.

Obowiązek zdania egzaminu został zniesiony dla osób wykonujących czynności brokerskie na rzecz
i w imieniu brokera, jeśli osoba ta:
 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z pracą w ubezpieczeniach w ciągu
ostatnich dziesięciu lat,
 jest absolwentem studiów o kierunku obejmującym zakres tematów egzaminacyjnych dla
brokerów i zaliczyła w ich toku egzaminy pisemne.
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 broker ubezpieczeniowy może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
S
Technik ekonomista
Agent ubezpieczeniowy
Broker reasekuracyjny
Pracownik do spraw ubezpieczeń

9

Kod zawodu
241307
331403
332101
332103
431202
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie broker ubezpieczeniowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniami.
Z2 Nawiązywanie kontaktów z klientami zainteresowanymi obsługą brokerską.
Z3 Analizowanie wielkości ryzyka klienta zainteresowanego ubezpieczeniami oraz dokonywanie
oględzin przedmiotu ubezpieczenia.
Z4 Doradzanie klientom w zakresie najkorzystniejszych dla nich rodzajów i warunków ubezpieczeń.
Z5 Przeprowadzanie rokowań z ubezpieczycielem stosownie do otrzymanych ofert i wniosków
o ubezpieczenie.
Z6 Zawieranie umów ubezpieczenia.
Z7 Utrzymywanie kontaktów z klientami zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy.
Z8 Obsługiwanie bieżące umów ubezpieczenia.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Identyfikowanie i pozyskiwanie klientów
Kompetencja zawodowa Kz1: Identyfikowanie i pozyskiwanie klientów obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady tworzenia i obsługiwania baz danych
w formie elektronicznej;
Oprogramowanie do archiwizowania lub
magazynowania informacji;
Zasady i metody opracowywania danych
ubezpieczeniowych;
Przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych i informacji poufnych;
Zasady wybierania potencjalnego rynku
i pozyskiwania klientów ubezpieczeniowych;
Techniki skutecznego komunikowania się;
Zasady gromadzenia i przechowywania danych
8
osobowych zgodnie z RODO .









Obsługiwać program komputerowy zawierający
bazę danych klientów i ubezpieczycieli;
Opracowywać dane ubezpieczeniowe;
Wykonywać zadania zawodowe zgodnie
z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony
danych osobowych i informacji poufnych;
Wybierać potencjalny rynek i prowadzić
działania związane z pozyskaniem klientów
ubezpieczeniowych;
Segmentować rynek potencjalnych klientów
ubezpieczeniowych;
Gromadzić i przechowywać dane osobowe
zgodnie z RODO.

Z2 Nawiązywanie kontaktów z klientami zainteresowanymi obsługą brokerską
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i procedury wykonywania zadań
zawodowych zgodnie z przepisami prawnymi
dotyczącymi RODO i informacji poufnych;
Zasady wybierania potencjalnego rynku
i pozyskiwania klientów ubezpieczeniowych;
Techniki skutecznego komunikowania się;
Zasady i techniki prowadzenia dyskusji oraz
negocjacji handlowych;
Sposoby dotarcia do klienta ubezpieczeniowego;
Zasady organizacji pracy własnej i zarządzania
czasem;
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Wykonywać zadania zawodowe zgodnie
z przepisami prawnymi dotyczącymi RODO
i informacji poufnych;
Wybierać potencjalny rynek – prowadzić
działania związane z pozyskaniem klientów
ubezpieczeniowych;
Stosować techniki skutecznego komunikowania
się;
Wybierać sposób dotarcia do klienta
ubezpieczeniowego;
Budować pozytywne relacje z klientem
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Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji
reprezentowanych klientów wobec zakładów
ubezpieczeń;
Zasady obsługi programów komputerowych
wspomagających procesy ubezpieczeniowe.






ubezpieczeniowym;
Planować i organizować własne działania
związane z pozyskiwaniem klientów
ubezpieczeniowych w ustalonych terminach
i według ustalonej kolejności;
Prowadzić dokumentację reprezentowanych
klientów wobec zakładów ubezpieczeń;
Posługiwać się programami komputerowymi
a wspomagającymi procesy ubezpieczeniowe.

Z3 Analizowanie wielkości ryzyka klienta zainteresowanego ubezpieczeniami oraz dokonywanie
oględzin przedmiotu ubezpieczenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady przeprowadzania analizy ryzyka;
Zasady opracowywania danych;
Zasady sporządzania informacji na potrzeby
analizy ryzyka;
Zasady i techniki określania potrzeb
potencjalnego klienta w zakresie ubezpieczeń.





Przeprowadzać analizę rynku;
Opracowywać dane;
Oceniać obszary ryzyka ubezpieczeniowego
u klienta;
Prowadzić rozmowy handlowe mające na celu
określenie potrzeb potencjalnego klienta
w zakresie ubezpieczeń;
Precyzować oczekiwania klienta w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Negocjowanie, zawieranie i bieżące obsługiwanie umów
ubezpieczenia
Kompetencja zawodowa Kz2: Negocjowanie, zawieranie i bieżące obsługiwanie umów
ubezpieczenia obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Doradzanie klientom w zakresie najkorzystniejszych dla nich rodzajów i warunków
ubezpieczeń
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i techniki prowadzenia dyskusji oraz
negocjacji handlowych;
Zasady komunikacji interpersonalnej;
Zasady i techniki diagnozowania oczekiwań
klientów w zakresie istniejących na rynku
warunków ubezpieczenia;
Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji
reprezentowanych klientów wobec zakładów
ubezpieczeniowych;
Regulacje prawne i techniczne branży klienta
ubezpieczeniowego.
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Zadawać pytania celem rozpoznania potrzeb
klientów ubezpieczeniowych oraz precyzować
oczekiwania klienta w zakresie ochrony
ubezpieczeniowej;
Przekazywać wiedzę branżową w sposób
zrozumiały dla klienta ubezpieczeniowego;
Diagnozować oczekiwania klientów w zakresie
istniejących na rynku warunków ubezpieczenia;
Analizować i weryfikować informacje
otrzymywane z firm ubezpieczeniowych oraz od
klientów, z którymi współpracuje;
Udzielać informacji o niezbędnych czynnościach,
jakie winien wykonać klient ubezpieczeniowy,
wskazując jednocześnie miejsca i terminy
dokonania czynności, aby sprostać
przygotowaniu wniosku;
Udzielać informacji na temat przygotowania
i przedłożenia niezbędnej dokumentacji
ubezpieczeniowej.
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Z5 Przeprowadzanie rokowań z ubezpieczycielem stosownie do otrzymanych ofert i wniosków
o ubezpieczenie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady gromadzenia informacji o sytuacji na
rynku ubezpieczeniowym.
Zasady i techniki prowadzenia dyskusji oraz
negocjacji handlowych;
Zasady organizacji pracy własnej i zarządzania
czasem;
Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji
reprezentowanych klientów wobec zakładów
ubezpieczeniowych;
Programy komputerowe służące wspomaganiu
procesów ubezpieczeniowych.







Analizować i weryfikować informacje
otrzymywane z firm ubezpieczeniowych oraz
od klientów, z którymi współpracuje;
Przekazywać wiedzę o potrzebach klienta
w sposób zrozumiały dla zakładu
ubezpieczeniowego;
Dostosowywać się do zmieniających się
warunków na rynku ubezpieczeń;
Prowadzić negocjacje handlowe z wieloma
partnerami – zakładami ubezpieczeń;
Reagować na wymogi zakładów
ubezpieczeniowych.

Z6 Zawieranie umów ubezpieczenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady dotyczące podjęcia konkretnych
czynności związanych z procesem zawierania
ubezpieczenia;
Przepisy prawne w zakresie ochrony danych
osobowych wynikające z obowiązujących
przepisów;
Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy
z ubezpieczycielem;
Programy komputerowe służące wspomaganiu
procesów ubezpieczeniowych;
Zasady i techniki prowadzenia dyskusji oraz
negocjacji handlowych;
Zasady przygotowania projektu umowy
ubezpieczeniowej;
Zasady dotyczące obowiązujących terminów
przekazywania dokumentów firmie
ubezpieczeniowej.








Udzielać informacji o niezbędnych czynnościach,
jakie winien wykonać klient ubezpieczeniowy,
wskazując jednocześnie miejsca i terminy
dokonania konkretnych czynności, aby sprostać
przygotowaniu wniosku;
Udzielać informacji na temat przygotowania
i przedłożenia niezbędnej dokumentacji
ubezpieczeniowej;
Prowadzić negocjacje handlowe z wieloma
partnerami – zakładami ubezpieczeń;
Wypełniać dokumenty dotyczące zawartej
umowy ubezpieczenia;
Przygotowywać projekty umów ubezpieczenia;
Przestrzegać obowiązujących terminów
przekazywania dokumentów firmie
ubezpieczeniowej.

Z7 Utrzymywanie kontaktów z klientami zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady komunikacji interpersonalnej;
Zasady i techniki prowadzenia dyskusji oraz
negocjacji handlowych;
Zasady organizacji pracy własnej i zarządzania
czasem;
Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji
reprezentowanych klientów wobec zakładów
ubezpieczeniowych;
Programy komputerowe służące wspomaganiu
procesów ubezpieczeniowych;
Regulacje prawne i techniczne branży klienta
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Podtrzymywać kontakt – budować długotrwałe
relacje z klientami;
Prowadzić rozmowy osobiste i telefoniczne
z klientami;
Planować działania w ustalonych terminach
i według ustalonej kolejności kontaktów;
Prowadzić archiwum zawierające pełną
dokumentację dotyczącą relacji z klientami oraz
zakładami ubezpieczeniowymi i zewnętrznymi
firmami;
Wytyczać cele i zadania do realizacji;

INFORMACJA O ZAWODZIE – Broker ubezpieczeniowy 332104



Z8




ubezpieczeniowego;
Zasady przygotowywania raportów i protokołów
posprzedażowych.

Reagować na wymogi i potrzeby klienta;
Sporządzać raporty i protokół posprzedażowy
dla klienta.

Obsługiwanie bieżące umów ubezpieczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Regulacje prawne i techniczne branży klienta
ubezpieczeniowego, przepisy prawa
podatkowego oraz procedury, zarządzenia
i wymogi ubezpieczyciela;
Zasady przeprowadzania procesu zmian umowy
ubezpieczenia;
Zasady i procedury przeprowadzania procesu
likwidacji szkody;
Zasady funkcjonowania firm ubezpieczeniowych,
z którymi współpracuje;
Zasady współpracy z nadzorem
ubezpieczeniowym;
Zasady nadzorowania terminowości płaconych
składek;
Zarządzenia obowiązujące brokera dotyczące
raportowania oraz pracy;
Zasady dotyczące podjęcia konkretnych
czynności związanych z procesem zawierania
ubezpieczenia;
Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji
reprezentowanych klientów wobec zakładów
ubezpieczeniowych;
Zasady kontrolowania i oceniania wyników
realizowanych zadań.














Stosować w działalności zawodowej regulacje
prawne i techniczne branży klienta
ubezpieczeniowego, przepisy prawa
podatkowego oraz procedury, zarządzenia
i wymogi ubezpieczyciela;
Przeprowadzać proces zmian umowy
ubezpieczenia;
Przeprowadzać proces likwidacji szkody;
Współpracować z wyspecjalizowanymi
podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne
etapy procesu likwidacji szkody (restytucja,
warsztat, kancelarie prawne);
Przygotowywać raporty wymagane przez nadzór
ubezpieczeniowy;
Prowadzić nadzór nad terminowością płaconych
składek;
Wykonywać czynności związane z księgowaniem
operacji finansowych (m.in. ZUS, wynagrodzenia,
podatki, rozliczenia z innymi podmiotami,
ewidencja środków trwałych itp.);
Prowadzić archiwum zawierające pełną
dokumentację dotyczącą relacji z klientami oraz
zakładami ubezpieczeniowymi i zewnętrznymi
firmami;
Kontrolować i oceniać wyniki realizowanych
zadań.

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








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (ocena ryzyka i dobór wariantu
ubezpieczenia) oraz za przetwarzane dane osobowe.
Weryfikowania działania własnego i oceniania osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań
zawodowych właściwych dla działalności brokerskiej.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Przestrzegania zasad uczciwości określonych w standardach etycznych i normach zawodowych,
rzetelności, poufności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji usług brokerskich.
Podnoszenia umiejętności zawodowych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących
pośrednictwa ubezpieczeniowego6 oraz w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań
organizacyjnych właściwych dla rynku ubezpieczeń.
Współpracowania z innymi osobami i instytucjami w realizacji usług brokerskich (klientami,
ubezpieczycielami, restytucjami, warsztatami, kancelariami prawnymi).
Przyjmowania odpowiedzialności za rolę społeczną, jaką pełni.
13
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Uczestniczenia w grupach, organizacjach profesjonalnych i stowarzyszeniach zawodowych,
aktywnie wykonując zawód związany ze świadczeniem usług brokerskich.

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
broker ubezpieczeniowy.

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 broker ubezpieczeniowy

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

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie broker ubezpieczeniowy nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Osoby chcące wykonywać zawód broker ubezpieczeniowy najczęściej zatrudniają się w firmach
brokerskich, początkowo na stanowiskach asystentów. Po upływie 5 lat lub po zdaniu egzaminu
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i spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych osoby te są wpisywane do rejestru brokerów
ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako osoby
uprawnione do wykonywania czynności brokerskich. Broker ubezpieczeniowy może:
 wykonywać czynności na rzecz i w imieniu brokera posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego na wykonywanie czynności brokera ubezpieczeniowego,
 pracować pod nadzorem innego brokera z doświadczeniem zawodowym,
 zajmować samodzielne stanowisko i samodzielnie wykonywać czynności ustawowo zastrzeżone
dla brokera ubezpieczeniowego,
 kierować zespołem osób wykonujących czynności brokerskie,
 założyć własną firmę brokerską.
Na rynku polskim funkcjonuje obecnie (2018 r.) ponad 1300 firm brokerskich (przy liczbie ponad 2500
zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej), z których znaczna część może być
zainteresowana zatrudnianiem nowych pracowników.
Broker ubezpieczeniowy to zawód dla osób, które nie boją się ryzyka, są systematyczne i potrafią
pracować zadaniowo. Jednak praca pojedynczego brokera bez wsparcia obarczona jest ryzykiem
pomyłki i nienależytego wykonywania tego zawodu, ze względu na okresowe spiętrzenia
wymaganych przez klientów niezbędnych czynności. W związku z rozwojem przedsiębiorczości
wzrasta zapotrzebowanie na pracę profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego i coraz szerszy
zakres koniecznych do wykonania czynności, łącznie z asystą przy likwidacji szkód.
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 (2018 r.) kompetencje przydatne do wykonywania zawodu broker ubezpieczeniowy można
uzyskać w ramach oferty kształcenia szkół wyższych na studiach I i II stopnia oraz na studiach
podyplomowych na kierunkach związanych z ekonomią i prawem.
Często do podjęcia pracy w zawodzie broker ubezpieczeniowy wystarcza uzyskanie wykształcenia
średniego, oferowanego przez licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły II stopnia oraz
szkoły policealne.
Szkolenie
Praca w zawodzie broker ubezpieczeniowy wymaga znajomości branży ubezpieczeniowej. Wiedzę tę
można zdobyć na szkoleniach branżowych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń, Stowarzyszenie
Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych lub przez profesjonalne firmy
szkoleniowe, ewentualnie samodzielnie zapoznawać się z ofertami towarzystw ubezpieczeniowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby wykonujące czynności brokerskie zobowiązane są do
zaliczenia 15 godzin szkoleń branżowych rocznie, potwierdzonych certyfikatem wystawionym przez
osoby uprawnione. Kandydaci przystępujący do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych nie mają obowiązku przechodzenia wcześniejszego szkolenia
branżowego, jednak wiedza i umiejętności zdobyte podczas dedykowanego szkolenia znacznie
zwiększają szansę kandydata na pozytywny wynik egzaminu.
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
Broker ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji przekazywanej przez zakład
ubezpieczeń, wyrażonej procentowo i uzależnionej od wysokości zapłaconej przez klienta składki.
Osoby, które rozważają pracę w charakterze brokera ubezpieczeniowego mogą liczyć na relatywnie
wysokie zarobki, które zależą od liczby i wartości zawartych umów ubezpieczeniowych.
Wynagrodzenia uzależnione są od indywidualnego zaangażowania poszczególnych pracowników
i osiąganych przez nich efektów.
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Obecnie (2018 r.) mediana miesięcznych wynagrodzeń brokera ubezpieczeniowego wynosi 5430 zł;
25% brokerów ubezpieczeniowych zarabia więcej niż 5790 zł miesięcznie brutto.
Wysokość wynagrodzeń brokera ubezpieczeniowego zależy m.in. od formy jego zatrudnienia; z reguły
są one wyższe dla brokerów ubezpieczeniowych prowadzących własną działalność gospodarczą
z umową na wyłączność na rzecz danej firmy brokerskiej niż dla osób zatrudnionych w ramach
umowy o pracę.
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 broker ubezpieczeniowy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem
technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia
osób:
 z dysfunkcjami kończyn dolnych oraz górnych (05-R), niewykluczających możliwości
przemieszczania się do klientów,
 z dysfunkcjami narządu wzroku (04-O), które mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcjami narządu słuchu (03-L), które mogą być skorygowane aparatem słuchowym
(w przypadku co najmniej jednego ucha) w sposób umożliwiający swobodne porozumiewanie się.
Nie ma istotnych przeszkód, aby ten zawód wykonywany był przez osoby z niepełnosprawnością,
z wyłączeniem niepełnosprawności wykluczającej możliwość kontaktów zdalnych oraz
niepełnosprawności intelektualnej, która może być przeszkodą do wykonywania pracy zgodnie
z wymaganiami pracodawcy.
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

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Broker ubezpieczeniowy 332104
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

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.09.2018 r.











Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 999, 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 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów
dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (Dz. U.
poz. 1757).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U.
poz. 1085).
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 Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla
brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. poz. 1500).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).

Literatura branżowa:



Jackowska B., Jurkiewicz T., Wycinka E.: Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu MSP.
Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 2/2015.
Kowalewski E.: Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2008.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:


Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
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Praktyczne informacje dotyczące zawodu brokera ubezpieczeniowego:
https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/kwalifikacje-zawodowe/brokerubezpieczeniowy-kwalifikacja-kursy-zakres-wiedzy-egzamin-perspektywy
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal dotyczący wynagrodzeń: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-brokerubezpieczeniowy
Praktyczne informacje dotyczące zawodu brokera ubezpieczeniowego:
https://praca.money.pl/kariera-rekrutacja/artykul/jak-zostac-brokeremubezpieczeniowym,25,0,2006809.html
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników:
http://www.diagnozowaniekompetencji.pl/?mod=ankieta&id=93&flag=on
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Broker
ubezpieczeniowy

Definicja

Źródło

Osoba fizyczna albo prawna posiadająca zezwolenie
na wykonywanie działalności brokerskiej, wydane
przez organ nadzoru, i wpisana do rejestru brokerów
ubezpieczeniowych.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2077, z późn.
zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU20031241
154/U/D20031154Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
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2

Dokument
ubezpieczenia

Dokument stwierdzający umowę ubezpieczenia
(polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.).

3

Ekspiracja
ubezpieczenia

4

Koasekuracja

5

Nota prowizoryczna

Ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności
ubezpieczyciela. Najczęściej termin ekspiracji określa
polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument
zawarcia umowy ubezpieczenia. Dzień ekspiracji
polisy należy odczytywać jako dzień zakończenia
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie określonego ryzyka przez dwóch lub
więcej ubezpieczycieli na podstawie jednej polisy
ubezpieczenia. Podział odpowiedzialności ustalany
jest w procentach sumy ubezpieczenia.
Wstępna wersja umowy ubezpieczenia, która może
ulec zmianie w wyniku negocjacji pomiędzy klientem
a towarzystwem ubezpieczeniowym.

6

Pośrednictwo
ubezpieczeniowe

Polega na wykonywaniu przez pośrednika za
wynagrodzeniem czynności faktycznych lub
czynności prawnych związanych z zawieraniem lub
wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednictwo
ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez
agentów ubezpieczeniowych lub brokerów
ubezpieczeniowych. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie reasekuracji jest wykonywane wyłącznie
przez brokerów ubezpieczeniowych posiadających
zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
w zakresie reasekuracji (brokerów
reasekuracyjnych).

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2077, z późn.
zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU20031241
154/U/D20031154Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

7

Reasekuracja

https://ubea.pl/slownikubezpieczeniowy/Reasekuracja
[dostęp: 10.07.2018]

8

RODO

Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do
ubezpieczenia przez towarzystwa ubezpieczeń innym
towarzystwom (reasekuratorom). Towarzystwo
ubezpieczające (cedent) przekazuje zarazem
odpowiednią część składek ubezpieczeniowych
w zamian za zobowiązanie reasekuratora do zwrotu
proporcjonalnej części wypłaconych odszkodowań.
Celem reasekuracji jest podział i wzajemna wymiana
ryzyka eliminująca niebezpieczeństwo strat
przekraczających własne fundusze i umożliwiająca
tym samym prowadzenie operacji
ubezpieczeniowych w odpowiednio szerszej skali.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 to nowe ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii
Europejskiej (UE), reguluje przetwarzanie przez
osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje
danych osobowych dotyczących osób fizycznych
w UE.
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http://eprawnik.pl/artykuly/ubezpiecz
enia-majatkowe/dokumentystwierdzajace-umoweubezpieczenia-polisalegitymacja-ubezpieczeniowa-iin-.html
[dostęp: 10.07.2018]
https://ubea.pl/slownikubezpieczeniowy/Ekspiracja%2
0ubezpieczenia
[dostęp: 10.07.2018]

http://prawopodatkowe.pl/inwestycje/ubez
pieczeniowe/koasekuracja
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie
danych)
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9

Slip brokerski

Przygotowywany przez brokera, a przedkładany
ubezpieczycielowi, dokument opisujący klienta, dla
którego broker poszukuje ochrony
ubezpieczeniowej, ryzyka tego klienta (techniczny
opis ryzyka, zabezpieczeń) oraz sposób, w jaki ten
klient ma być ubezpieczony (systemy ubezpieczenia,
sumy ubezpieczenia, klauzule); historycznie podpis
underwritera na slipie brokerskim oznaczał
akceptację ryzyka przez ubezpieczyciela.

Polska Izba Ubezpieczeń,
słownik pojęć:
https://piu.org.pl/letter/s
[dostęp: 10.07.2018]

10

Ubezpieczenie

Instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie
potrzeb majątkowych, które mogą powstać
w przyszłości wskutek występujących z określoną
statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych;
ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą
składek na wiele osób, którym zagrażają takie same
zdarzenia losowe.

https://encyklopedia.pwn.pl/has
lo/ubezpieczenie;3990705.html
[dostęp: 10.07.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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