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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Funkcjonariusz celny 335101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Celnik.
Funkcjonariusz celno-skarbowy.
Mytnik.

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


3351 Customs and border inspectors.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja O – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna.

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
oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (20062007) „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 październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Tomasz Bereś – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Przemyśl.
Marek Lech – Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy, Wrocław.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Jerzy Rożek – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy, Oddział Celny w Świnoujściu, Świnoujście.
Lesław Wojciechowicz – Ekspert niezależny, Gdynia.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Bogdan Grzybowski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa.
Dorota Wójcik – Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Radom.

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
Funkcjonariusz celny sprawuje dozór celny1 oraz kontrolę nad obrotem towarowym z zagranicą.
Zajmuje się również zwalczaniem oraz ściganiem przestępstw10 i wykroczeń15 w zakresie określonym
w odpowiednich przepisach.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Funkcjonariusz celny służy w formacji mundurowej podległej Ministrowi Finansów. Podstawową
działalnością funkcjonariusza celnego jest ochrona interesów fiskalnych państwa.
W tym zakresie wymierza i pobiera należności celne, a także sprawuje kontrolę nad przywozem
towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej6 i wywozem z tego obszaru. Prowadzi prace mające
na celu kontrolę celno-skarbową, a więc m.in.: pobiera próbki towarów zatrzymanych lub
zgłoszonych do odprawy celnej oraz sprawuje nadzór nad przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.
W zależności od komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, może również prowadzić
działalność operacyjną, a więc dokonuje oględzin miejsc i magazynów, a także realizuje czynności
związane z kontrolą ruchu drogowego oraz transportu drogowego. W tym zakresie dokonuje również
zatrzymań bądź przeszukań osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń lub przestępstw
i uczestniczy w konwojowaniu towarów, środków pieniężnych i osób.
WAŻNE:
Funkcjonariusz celny swoje działania wykonuje jako funkcjonariusz publiczny. Działa w granicach i na
podstawie prawa oraz korzysta z ochrony prawnej. Jego zadania są ściśle określone w ustawach oraz
przepisach szczegółowych regulujących zadania Służby Celno-Skarbowej.

Sposoby wykonywania pracy
Praca funkcjonariusza celnego polega w szczególności na:
 kontrolowaniu przestrzegania przepisów prawa celnego i przepisów związanych z obrotem
towarami z zagranicą,
 nadawaniu towarom przeznaczenia celnego11,
 wymierzaniu i pobieraniu podatku VAT od importu, należności celnych i innych opłat związanych
z obrotem towarami z zagranicą,
 kontrolowaniu, nadzorowaniu, wymierzaniu i pobieraniu podatku akcyzowego,
 kontrolowaniu gier i zakładów wzajemnych,
 realizowaniu czynności związanych z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniu
regulaminów i rejestrowaniu urządzeń do urządzania gier,
 zwalczaniu przestępstw i wykroczeń zgodnie z zakresem kompetencji Służby Celno-Skarbowej.
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Funkcjonariusz celny, w zależności od komórki organizacyjnej oraz zajmowanego stanowiska, może
pełnić służbę w zróżnicowanych warunkach:
 w pomieszczeniach biurowych, zazwyczaj dobrze oświetlonych, wyposażonych w urządzenia
klimatyzacyjno-grzewcze i niezbędny do wykonywania zadań sprzęt,
 na zewnątrz budynków, na przejściach granicznych, na drogach oraz na łodziach patrolowych.
Funkcjonariusz celny pracę wykonuje bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne, w dużym
hałasie i często w dużym zanieczyszczeniu powietrza.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Funkcjonariusz celny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie, z dostępem do baz danych
zawierających informacje o pojazdach i osobach przekraczających granicę, towarach zgłoszonych
do procedur celnych,
 aparaty cyfrowe i kamery,
 pojazdy służbowe, pojazdy uprzywilejowane9 i specjalistyczne8, jak np. mobilne skanery RTG3,
mobilne laboratoria2,
 łodzie patrolowe,
 środki przymusu bezpośredniego13 i broń palną,
 skanery RTG bagażu12, narkotesty, wagi samochodowe, środki łączności, sprzęt do poboru prób.
Organizacja pracy
Organizacja pracy funkcjonariusza celnego jest uzależniona od komórki organizacyjnej, w której pełni
służbę. W komórkach, w których realizowane są zadania związane z obsługą obrotu towarowego
wewnątrz kraju, funkcjonariusz celny pracuje w systemie jednozmianowym, 8 godzin dziennie, od
poniedziałku do piątku. W komórkach związanych z obsługą pasażerów w terminalach lotniczych
i morskich oraz na granicach kraju służba odbywa się w ruchu ciągłym, w systemie dyżurów
12-godzinnych.
W komórkach odpowiedzialnych za kontrole drogowe grafik dyżurów może być ustalany w zależności
od potrzeb i służba może być prowadzona w trybie 12-godzinnych dyżurów.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Funkcjonariusz celny podczas wykonywania obowiązków służbowych narażony jest na następujące
czynniki, mające szkodliwy wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo:
 stały kontakt z przedstawicielami zorganizowanego świata przestępczego, z którymi
funkcjonariusz celny ma do czynienia podczas zwalczania przemytu narkotyków, dzieł sztuki,
towarów akcyzowych, takich jak alkohol i wyroby tytoniowe,
 hałas, zanieczyszczenie powietrza oraz ryzyko związane z ruchem pojazdów podczas kontroli
prowadzonych na drogach,
 pole jonizujące podczas korzystania ze skanerów RTG bagażu,
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działanie substancji niebezpiecznych i upadek z wysokości podczas kontroli pojazdów
ciężarowych,
agresja słowna ze strony klientów urzędów, w których zatrudniony jest funkcjonariusz celny oraz
podczas kontroli prowadzonej na placach targowych, w sklepach oraz miejscach prowadzenia
nielegalnego handlu oraz gier hazardowych.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód funkcjonariusz celny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 widzenie o zmroku,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 dobra pamięć,
 wyobraźnia przestrzenna,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 odwaga,
 rzetelność,
 dokładność,
 uczciwość,
 zainteresowania urzędnicze,
 gotowość do ustawicznego uczenia się.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie funkcjonariusz celny niezbędna jest wysoka ogólna sprawność fizyczna dobry
wzrok i słuch oraz zdolność różnienia barw. Dlatego schorzenia wzroku i słuchu nie dające się
skorygować oraz zaburzenia, takie jak daltonizm, mogą uniemożliwić wykonywanie zawodu.
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
Na podstawie wymogów prawa, do pracy w zawodzie funkcjonariusz celny wymagane jest minimum
wykształcenie średnie. Przepisy prawa nie definiują profilu kształcenia.
W praktyce preferowane jest jednak wykształcenie wyższe, a na stanowiska w komórkach
dochodzeniowo-śledczych i analitycznych wykształcenie wyższe na kierunkach prawniczych,
administracyjnych lub ekonomicznych.
WAŻNE:
Znajomość regulacji prawnych jest niezbędna do wykonywania zadań nałożonych na Służbę Celno-Skarbową.
Z tego powodu wykonywanie pracy przez funkcjonariusza celnego wiąże się z koniecznością ciągłego
uzupełniania, aktualizowania i poszerzania wiedzy z wielu obszarów, np.: przepisów prawa podatkowego,
ochrony własności intelektualnej, zasad CITES traktujących o ochronie ginących gatunków zwierząt, ochrony
zabytków, dóbr kultury i in.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Zgodnie z wymogami prawa funkcjonariuszem celnym może być osoba, która:
 jest obywatelem polskim,
 korzysta z pełni praw publicznych7,
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
 cieszy się nieposzlakowaną opinią i jej stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym
stanowisku.
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
Funkcjonariusz celny na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz
dokonywania zmian na stanowiskach służbowych, może awansować w zakresie pełnionych stanowisk
służbowych oraz stopni służbowych.
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W zakresie stanowisk służbowych funkcjonariusz celny może pełnić służbę na następujących
kategoriach stanowisk:
 stanowiska kierownicze,
 stanowiska eksperckie,
 stanowiska specjalistyczne.
Awans funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe następuje na wniosek przełożonego.
Funkcjonariusz może otrzymać awans, jeżeli:
 upłynął co najmniej 1 rok pełnienia służby na danym stanowisku służbowym,
 w ocenie okresowej lub opinii służbowej funkcjonariusza ustalono ogólny poziom realizacji zadań
na stanowisku służbowym „na poziomie oczekiwań” albo wyższym,
 wzorowo wypełniał obowiązki służbowe lub przejawiał inicjatywę na dotychczas zajmowanym
stanowisku służbowym,
 uzyskał pozytywny wynik oceny zgodności poziomu kompetencji funkcjonariusza
z wymaganym poziomem kompetencji na wyższym stanowisku służbowym.
W zakresie stopni służbowych funkcjonariusz celny może awansować w zakresie następujących
korpusów i stopni:
 korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej: aplikant, starszy aplikant,
 korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej: młodszy rewident, rewident, starszy rewident,
młodszy rachmistrz, rachmistrz, starszy rachmistrz,
 korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej: młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant,
 korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej: podkomisarz, komisarz, nadkomisarz,
 korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej: podinspektor, młodszy inspektor, inspektor,
 korpus generałów Służby Celno-Skarbowej: nadinspektor, generał.
Do korpusu oficerów młodszych funkcjonariusz celny może awansować po ukończeniu studiów
wyższych.
Mianowanie na wyższy stopień służbowy odbywa się odpowiednio do zajmowanego stanowiska
służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej i nie może nastąpić później
niż po odbyciu 5 lat służby w stopniach: szeregowych, podoficerów i aspirantów, z wyłączeniem
stopnia starszego aspiranta, i nie wcześniej niż po odbyciu służby w stopniu:
 starszego aplikanta – 1 rok,
 młodszego rewidenta – 1 rok,
 rewidenta – 1 rok,
 starszego rewidenta – 1 rok,
 młodszego rachmistrza – 1 rok,
 rachmistrza – 1 rok,
 starszego rachmistrza – 1 rok,
 młodszego aspiranta – 2 lata,
 aspiranta – 2 lata,
 starszego aspiranta – 2 lata,
 podkomisarza – 2 lata,
 komisarza – 2 lata,
 nadkomisarza – 2 lata,
 podinspektora – 3 lata,
 młodszego inspektora – 3 lata,
 inspektora – 3 lata.
Funkcjonariusz celny może również rozszerzać swoje kompetencje
podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie funkcjonariusz celny istnieje możliwość potwierdzania kompetencji
przez szkoły wyższe, które prowadzą studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.
Ponadto funkcjonariusz celny może potwierdzać kompetencje na egzaminach organizowanych przez
Krajową Szkołę Skarbowości. Są to egzaminy kończące służbę przygotowawczą oraz egzaminy
kończące kursy oficerskie i aspiranckie.
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 funkcjonariusz celny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Inspektor kontroli skarbowej
Agent celny
Funkcjonariusz straży granicznej
Urzędnik do spraw imigracji
Kontroler rozliczeń podatkowych
Rewident kontroli skarbowej
Urzędnik podatkowy

Kod zawodu
242209
333101
335102
335103
335201
335202
335203

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie funkcjonariusz celny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Obsługiwanie i kontrolowanie obrotu towarowego z zagranicą.
Z2 Legalizowanie świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny.
Z3 Prowadzenie kontroli podróżnych i kontroli dewizowej.
Z4 Prowadzenie rewizji towarów oraz środków przewozowych.
Z5 Przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia.
Z6 Pobieranie próbek towarów zgłoszonych do odprawy, zatrzymanych substancji, paliw i innych.
Z7 Wszczynanie postępowań o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
Z8 Kontrolowanie ruchu i transportu drogowego.
Z9 Zatrzymywanie i przeszukiwanie osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń lub przestępstw.
Z10 Konwojowanie towarów.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie zgłoszeń celnych i kontrolowanie obrotu
towarowego z zagranicą.
Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie zgłoszeń celnych i kontrolowanie obrotu towarowego
z zagranicą obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Obsługiwanie i kontrolowanie obrotu towarowego z zagranicą
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Wspólnotowy Kodeks Celny;
Metody ustalania wartości celnej towarów
zgodnie z przepisami prawa;
Metody sprawdzania pochodzenia towarów;
Procedury celne i gospodarcze stosowane do
towarów;
Przepisy dotyczące ograniczeń
pozaekonomicznych.






Korzystać z systemów do obsługi zgłoszeń oraz
innych;
Ustalać wartość celną towarów;
Sprawdzać pochodzenie towarów;
Określać kwotę długu celnego;
Wymierzać należności celne i podatkowe oraz
inne opłaty związane z przywozem i wywozem
towarów.

Z2 Legalizowanie świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Wspólną Taryfę Celną;
5
Przepisy i zasady interpretacji Nomenklatury HS
4
i CN ;
14
Instytucję WIT ;
Zasady korzystania z baz danych;
Ogólne zasady nabywania pochodzenia.






Klasyfikować towary wg CN;
Stosować przepisy w praktyce, w odniesieniu do
określonego stanu faktycznego;
Korzystać z dostępnych baz danych;
Ustalać pochodzenie towaru w zależności od
określonego stanu faktycznego;
Weryfikować zgłoszenie celne oraz dokumenty
potwierdzające pochodzenie towaru;
Nakładać, sprawdzać i zdejmować zamknięcia
celne.

Z3 Prowadzenie kontroli podróżnych i kontroli dewizowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady korzystanie ze specjalistycznego sprzętu
podczas wykonywania kontroli;
Przepisy dewizowe;
Ograniczenia przywozowe;
Normy ilościowe na przywóz określonych grup
towarów;
Zasady i procedury związane
z przeprowadzaniem kontroli;
Przepisy dotyczące ochrony dóbr kultury oraz
ochrony własności intelektualnej.







Wykorzystywać do kontroli specjalistyczny
sprzęt;
Wykorzystywać psa podczas wykonywania
kontroli;
Wykonywać czynności związane ze stosowaniem
polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń;
Korzystać z baz danych;
Obsługiwać urządzenia RTG;
Identyfikować towar w celu potwierdzenia
wywozu.

Z4 Prowadzenie rewizji towarów oraz środków przewozowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy BHP dotyczące kontroli środków
przewozowych;
Procedury kontroli;
Zasady posługiwanie się sprzętem
wykorzystywanym do kontroli;
Budowę pojazdów i przestrzeni ładunkowych;
Zasady i procedury związane z pobieraniem
próbek towarów.
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Stosować przepisy BHP dotyczące kontroli
środków przewozowych;
Stosować odpowiednie procedury kontroli;
Obsługiwać specjalistyczny sprzęt do kontroli;
Identyfikować przedstawione towary;
Pobierać próbki towarów;
Rozpoznawać znaki towarowe chronione
prawem.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie kontroli celno-skarbowej
i obsługiwanie zgłoszeń dotyczących urządzania gier hazardowych
Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie kontroli celno-skarbowej i obsługiwanie zgłoszeń
dotyczących urządzania gier hazardowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy dot. urządzania gier hazardowych
i zakładów wzajemnych;
Przepisy dot. produkcji, magazynowania i użycia
wyrobów akcyzowych;
Rodzaje urządzeń do prowadzenia gier
hazardowych;
Przepisy dot. podatku od wydobycia niektórych
kopalin;
Zasady posługiwania się przyrządami
pomiarowymi oraz innym wyposażeniem
stosowanym do przeprowadzania kontroli
wyrobów akcyzowych.






Stosować przepisy dot. urządzania gier
hazardowych i zakładów wzajemnych;
Oceniać przydatność pomieszczeń do rodzaju
prowadzonej działalności;
Badać proces technologiczny, w którym będą
produkowane lub zużywane wyroby akcyzowe;
Identyfikować urządzenia do prowadzenia gier
hazardowych;
Wykorzystywać przyrządy pomiarowe oraz
pozostałe wyposażenie stosowane do
przeprowadzania kontroli wyrobów akcyzowych.

Z6 Pobieranie próbek towarów zgłoszonych do odprawy, zatrzymanych substancji, paliw i innych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Przepisy BHP dotyczące poboru próbek towarów
zgłoszonych do odprawy, zatrzymanych
substancji, paliw i in.;
Metody pobierania próbek towarów zgłoszonych
do odprawy, zatrzymanych substancji, paliw i in.;
Normy dotyczące poboru próbek;
Zasady posługiwania się sprzętem do poboru
próbek;
Szczególne instrukcje dotyczące próbkowania
cieczy, towarów luzem i towarów w cysternach;
Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej
pobranych próbek.







Stosować przepisy BHP dotyczące poboru
próbek;
Dobierać odpowiedni sprzęt, w zależności od
rodzaju pobieranych próbek;
Przygotowywać sprzęt do poboru próbek;
Użytkować sprzęt do poboru próbek;
Dokumentować pobieranie próbek;
Sporządzać dokumentację fotograficzną
pobieranych próbek.

Z7 Wszczynanie postępowań o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Właściwe przepisy prawa karnego materialnego;
Zasady prowadzenia czynności procesowych;
Elementy służące do naliczania należności
celnych przywozowych i wywozowych.
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Wszczynać postępowania o przestępstwa
i wykroczenia;
Przeprowadzać czynności procesowe;
Nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za
wykroczenia i wykroczenia skarbowe.
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3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie działalności operacyjnej
Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie działalności operacyjnej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z8 Kontrolowanie ruchu i transportu drogowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy dot. ruchu drogowego;
Zasady korzystania z pojazdów
uprzywilejowanych w trakcie wykonywania
kontroli ruchu drogowego;
Przepisy regulujące przewóz towarów, w tym
towarów niebezpiecznych;
Zasady wykorzystania dostępnych baz danych;
Przepisy ustawy o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej;
Zasady klasyfikowania towarów.






Stosować przepisy dot. ruchu drogowego;
Wykorzystywać pojazdy uprzywilejowane
w trakcie wykonywania kontroli ruchu
drogowego;
Zatrzymywać i kontrolować pojazdy oraz osoby;
Nakładać i usuwać zamknięcia celne;
Obsługiwać systemy i bazy danych;
Stosować środki przymusu bezpośredniego i broń
palną w trakcie wykonywania czynności
kontrolnych w ruchu drogowym.

Z9 Zatrzymywanie i przeszukiwanie osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń lub przestępstw
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Czynności procesowe dotyczące zatrzymania
osób;
Czynności procesowe dotyczące przeszukania
osób;
Przepisy regulujące użycie środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej.




Stosować środki przymusu bezpośredniego
i broń palną;
Zatrzymywać i przeszukiwać osoby zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
Zatrzymywać i przeszukiwać urządzenia
zawierające dane informatyczne.

Z10 Konwojowanie towarów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy o ruchu drogowym oraz przepisy
regulujące użycie środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej;
Procedury stosowane przy konwojowaniu osób,
wartości pieniężnych i broni;
Zasady posługiwania się bazami danych;
Przepisy dotyczące systemu monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów.






Używać lub wykorzystywać środki przymusu
bezpośredniego i broń palną podczas
konwojowania osób, wartości pieniężnych
i broni palnej;
Prowadzić pojazdy uprzywilejowane w trakcie
konwojowania towarów;
Nakładać i usuwać zamknięcia celne;
Obsługiwać systemy i bazy danych;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadków drogowych.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie funkcjonariusz celny powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:


Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
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Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności w środowisku pracy.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.
Współpracowania i komunikowania się w zespole.
Oceniania zagrożenia zdrowia i życia oraz podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie pełnienia służby
funkcjonariusza celnego.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w zakresie
działalności związanej ze sprawowaniem dozoru celnego oraz kontroli nad obrotem towarowym
z zagranicą, a także zwalczaniem oraz ściganiem przestępstw i wykroczeń.

3.6. 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
funkcjonariusz celny.
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 funkcjonariusz celny

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 funkcjonariusz celny, w aktualnym stanie prawnym
nie mają bezpośredniego odniesienia do poziomów kwalifikacji w Polskiej Ramie
Kwalifikacji/Sektorowej Ramie Kwalifikacji.
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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.plhttps://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Funkcjonariusz celny jest wysoko wyspecjalizowanym funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej,
który pełni służbę w ramach struktury Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrudnienie może znaleźć
w sektorze prywatnym lub publicznym, w następujących miejscach:
 urzędy skarbowe i kontroli skarbowej,
 Policja, Straż Graniczna,
 jednostki prokuratury różnego szczebla,
 lotniska,
 terminale pasażerskie w portach morskich,
 bazy kontenerowe,
 przejścia graniczne na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej,
 biura rachunkowe,
 agencje celne,
 biura doradztwa podatkowego.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
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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
Kształcenie przydatne w zawodzie funkcjonariusz celny oferowane jest przez publiczne i niepubliczne
szkoły wyższe na kierunkach prawniczych, administracyjnych lub ekonomicznych.
Szkolenie
Każdy funkcjonariusz celny w okresie służby przygotowawczej przechodzi przeszkolenie praktyczne,
które trwa 2 lata i składa się ze szkolenia praktycznego i praktyki zawodowej. Tematyka szkolenia
obejmuje przepisy dotyczące wykonywanych czynności i ich praktycznego zastosowania. Kurs kończy
się egzaminem. Szkolenie to jest organizowane przez Krajową Szkołę Skarbowości, która została
powołana na mocy odpowiednich przepisów.
Funkcjonariusz celny może ponadto uczestniczyć w kursach oficerskich i aspiranckich, a także
w konferencjach, sympozjach, seminariach oraz praktykach i stażach zagranicznych, które
organizowane są przez Krajową Szkołę Skarbowości.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
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 (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie funkcjonariusz celny jest
zróżnicowane, wynosi od 3000 zł do 6000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden etat
i kształtuje się następująco:
 w początkowym okresie służby waha się w granicach od 3000 zł do 3200 zł brutto,
 w przypadku osób o wysokich kwalifikacjach (studia podyplomowe, wiedza specjalistyczna,
znajomość języków obcych) i dłuższym stażu pracy waha się w granicach od 5000 zł do 6000 zł
brutto.
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Poziom wynagrodzenie zależy od czynników takich jak np.:
 zajmowanego stanowiska,
 posiadanego stopnia służbowego,
 stażu pracy,
 miejsca pełnienia służby.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie funkcjonariusz celny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób
z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-0), pod warunkiem stosowania szkieł korekcyjnych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.


























Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów
(Dz. U. poz. 708, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
508, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów
wybuchowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 410, 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 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1834).
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji
i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 822, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030,
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, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów
tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 206, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1050, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 720, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10.2013, s. 1).
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych
stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do
Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 449).
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 Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stanowisk
służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania
zmian na stanowiskach służbowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1941).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oświadczenia
dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
organami (Dz. U. poz. 423).
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).

Literatura branżowa:





Gwardzińska E.: Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowym. Wydawnictwo BW,
Szczecin 2009.
Halicki A.: Służba celna. Status prawny funkcjonariusza celnego. Wydawnictwo BW, Szczecin
2013.
Halicki A.: Służby graniczne w 100 pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo BW, Szczecin 2016.
Woch M.: Zarządzanie w służbie celnej. Wydawnictwo Marek Woch, Biała Podlaska 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:



















Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.gov.pl
Krajowa Informacja Skarbowa: www.kis.gov.pl
Krajowa Szkoła Skarbowości: www.kss.gov.pl
Ministerstwo Finansów: https://www.mf.gov.pl
OECD: www.oecd.org
Portal Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia
Portal Ministerstwa Finansów: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych: https://puesc.gov.pl
Portal podatkowy: https://www.podatki.gov.pl/
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal granica.gov.pl: https://granica.gov.pl
Portal Służby Celnej: https://celnicy.pl/
Portal Krajowej Administracji Skarbowej: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracjaskarbowa
Portal systemów celnych: https://www.e-clo.pl/
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
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

19

INFORMACJA O ZAWODZIE – Funkcjonariusz celny 335101
Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

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.
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Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja
Podejmowane przez organ celny działania, które
mają sprawdzić, czy podczas przywożenia na polski
obszar celny towarów lub towarów z niego
wywożonych, są przestrzegane przepisy prawa
celnego albo inne przepisy mające zastosowanie
w takim przypadku.
Pojazd laboratoryjny służący do szybkiej weryfikacji
jakości i składu paliw oraz innych substancji.
Skaner RTG zainstalowany na podwoziu pojazdu
ciężarowego służący do prześwietlania ładunku
znajdującego się na pojazdach w ruchu.
Scalona Nomenklatura Handlu Zagranicznego.
Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie
międzynarodowym.
Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania
Towarów opracowywany przez Światową
Organizację Celną w celu oznaczania standardów,
według których dokonywana jest klasyfikacja
taryfowa towarów.
Obejmuje terytorium Państw Członkowskich UE oraz
morza terytorialne, morskie wody wewnętrzne oraz
przestrzeń powietrzną Państw Członkowskich.

1

Dozór celny

2

Mobilne laboratorium

3

Mobilny skaner RTG

4

Nomenklatura CN

5

Nomenklatura HS

6

Obszar celny
Wspólnoty Europejskiej

7

Pełnia praw
publicznych

8

Pojazd specjalistyczny

9

Pojazd
uprzywilejowany

Pojazd służbowy Służby Celno-Skarbowej lub innej
uprawnionej służby, który wysyła jednocześnie
sygnał świetlny i dźwiękowy.

10

Przestępstwo

Czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary.

Oznacza, że dana osoba nie jest pozbawiona praw
publicznych.
Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania
specjalnej funkcji, którą nie jest funkcją
transportową.
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11

Przeznaczenie celne

12

Skanery RTG bagażu

13

Środki przymusu
bezpośredniego

14

Wiążąca Informacja
Taryfowa (WIT)

15

Wykroczenie

Jest to:
a) objęcie towaru procedurą celną,
b) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru
celnego lub do składu wolnocłowego,
c) powrotny wywóz towaru poza obszar celny
Wspólnoty Europejskiej,
d) zniszczenie towaru,
e) zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa.
Stacjonarne urządzenie RTG służące do
prześwietlania bagażu, stosowane na lotniskach
i drogowych przejściach granicznych.
Fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do
obezwładniania bądź konwojowania osób.

Decyzja w sprawie klasyfikacji towarów w Unii
Europejskiej, która określa właściwy kod taryfy
celnej.
Czyn społecznie szkodliwy, zagrożony przez ustawę
karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo
nagany.
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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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