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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Organizator imprez ślubnych 333202

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu








Doradca ślubny.
Konsultant ślubny.
Koordynator ślubny.
Menedżer ślubny.
Organizator ślubu (Wedding planner).
Specjalista ds. ślubu.
Specjalista organizacji ślubu.

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


3332 Conference and event planners.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

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,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Martyna Kurowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Anita Lew – Ekspert niezależny, Gdańsk.
Ewa Piotrowicz – PBS sp. z o.o., Sopot.
Łukasz Wójcik – Fabryka Studio Usługi Fotograficzne Łukasz Wójcik, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.
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Recenzenci:



Agata Giejbo – Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku, Słupsk.
Bartosz Krawczyński – Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Rafał Chromiński – Sky Group – Agencja pracy tymczasowej, Gdańsk.
Leszek Miazga – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk.

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
Organizator imprez ślubnych planuje, organizuje, aranżuje i koordynuje ceremonie ślubne
i uroczystości weselne na zlecenie osób prywatnych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Organizator imprez ślubnych wykonuje zawód o charakterze usługowym. Pracuje na zlecenie
i w imieniu pary młodej.
Celem pracy w zawodzie organizator imprez ślubnych jest kompleksowa lub częściowa organizacja
ślubu6 i przyjęcia weselnego według zapotrzebowania narzeczonych.
Zakres wykonywanych prac obejmuje prowadzenie indywidualnych konsultacji ze zlecającym
i podwykonawcami4 poszczególnych usług w ramach organizowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.
z kapłanem, właścicielem lokalu weselnego, fotografem, kamerzystą, szefem kuchni, florystą, DJ-em
(Disc Jockey) lub zespołem muzycznym, kierowcą limuzyny, pirotechnikiem (pokaz fajerwerków)
i innymi osobami.
Organizator imprez ślubnych poprzez bezpośrednią analizę oczekiwań, preferencji oraz możliwości
finansowych określa indywidualne potrzeby klientów oraz doradza w organizacji uroczystości, jej
lokalizacji, atrakcji artystycznych, dekoracji itp. Układa scenariusz ślubu i wesela, opracowuje
harmonogram prac, a także czuwa nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości.
Organizator imprez ślubnych dobiera podwykonawców poszczególnych usług, z którymi negocjuje
w imieniu zlecającego warunki realizacji i wynagrodzenia. Przy wyborze usługodawców korzysta
ze stworzonej przez siebie bazy danych, w której umieścił godne polecenia, zweryfikowane osoby lub
firmy.
Ostateczne decyzje o akceptacji poszczególnych elementów scenariusza oraz podwykonawców
podejmuje zlecający, który podpisuje stosowne umowy. Zlecający po zaakceptowaniu warunków
umowy może upoważnić organizatora imprez ślubnych do podpisania jej w jego imieniu.
Organizator imprez ślubnych uzyskuje niezbędne pozwolenia i dopełnia wszelkich formalności
związanych z organizacją uroczystości w zakresie uzgodnionym z parą młodą. Natomiast w trakcie
uroczystości czuwa nad ich przebiegiem i koordynuje prace podległych podwykonawców.
W pracy w tym zawodzie niezbędne jest stosowanie zasad etykiety oraz znajomość regionalnych
i narodowych tradycji ślubnych. Ważna jest także znajomość rynku usług i trendów w branży ślubnej.
4
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Specyfika pracy w zawodzie organizator imprez ślubnych wymaga skrupulatności, terminowości
i dbałości o szczegóły. Walorem jest posiadanie wyczucia stylu i estetyki oraz uzdolnień
artystycznych.
Sposoby wykonywania pracy
Organizator imprez ślubnych wykonuje prace z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń
niezbędnych do zaplanowania, zorganizowania i nadzorowania przeprowadzania uroczystości
ślubnych i weselnych. Jego praca polega m.in. na:
 przeprowadzaniu konsultacji ze zlecającym,
 diagnozowaniu oczekiwań i preferencji klienta,
 ustalaniu z klientem zakresu usług wykonywanych na jego rzecz,
 opracowywaniu scenariusza uroczystości ślubnej i weselnej oraz harmonogramu działań,
 przygotowywaniu wstępnej oferty organizacji uroczystości ślubnej i weselnej zgodnie
z przyjętym scenariuszem,
 dobieraniu podwykonawców do realizacji przedsięwzięć uzgodnionych z klientem
i umieszczonych w scenariuszu uroczystości,
 prowadzeniu negocjacji z podwykonawcami w imieniu klienta,
 przygotowywaniu kosztorysu organizacji uroczystości ślubnej i weselnej,
 prowadzeniu z klientem negocjacji w kwestiach organizacyjnych oraz finansowych,
 podpisywaniu umowy z klientem i w przypadku akceptacji oraz posiadania pełnomocnictwa od
klienta – podpisywaniu także umów z podwykonawcami,
 koordynowaniu przebiegu imprezy ślubnej, w tym czuwaniu nad realizowaniem ceremonii
ślubnej oraz przyjęcia weselnego zgodnie z przyjętymi ustaleniami z klientem oraz
podwykonawcami,
 rozliczaniu kosztów uroczystości z podwykonawcami oraz ze zleceniodawcą,
 prowadzeniu dokumentacji związanej z organizacją imprezy ślubnej,
 organizowaniu imprezy ślubnej zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska i systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)1.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca organizatora imprez ślubnych wykonywana jest najczęściej w:
 pomieszczeniach biurowych (prace związane z przygotowywaniem oferty, prowadzeniem bazy
danych podwykonawców, prowadzeniem konsultacji ze zlecającymi itp.),
 miejscach, w których organizowane są uroczystości ślubne (kościół, Urząd Stanu Cywilnego7,
miejsca plenerowe),
 miejscach, w których organizowane jest przyjęcie weselne, np. sale bankietowe i weselne, kluby,
pałace, dworki, miejsca plenerowe itp.
Bezpośrednie kontakty z klientami w celu np. zaprezentowania sali na przyjęcie weselne wymagają
pracy w terenie.
Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne
oraz instalacje wentylacyjną i klimatyzacyjną.
Praca w zawodzie organizator imprez ślubnych wykonywana jest przeważnie w pozycji stojącej.
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Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Organizator imprez ślubnych w pracy wykorzystuje m.in.:
 komputer z oprogramowaniem biurowym oraz dostępem do internetu,
 telefon komórkowy (smartfon),
 tablet,
 aparat fotograficzny,
 drukarkę, skaner, niszczarkę,
 krótkofalówkę (np. do kontaktu z podwykonawcami podczas uroczystości ślubnych).
Ponadto obsługuje specjalistyczne fora, portale społecznościowe, komunikatory internetowe i pocztę
elektroniczną.
Do wykonywania zadań zawodowych wymagane jest posiadanie samochodu osobowego.
Organizacja pracy
Organizator imprez ślubnych pracuje samodzielnie lub w grupie, zarządzając pracą podległego mu
zespołu podwykonawców. Może on odpowiadać za zatrudnianie współpracowników, koordynowanie
ich pracy oraz prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w wykonanie zlecenia.
Intensywność pracy w zawodzie organizator imprez ślubnych nie jest rozłożona równomiernie
w ciągu doby oraz całego roku. Ma charakter zadaniowy i jest wykonywana w weekendy, święta oraz
w godzinach wieczornych np. podczas nadzorowania przebiegu uroczystości weselnych.
Praca w tym zawodzie wiąże się z częstym przemieszczaniem się np. między siedzibami podmiotów
współpracujących w ramach realizacji usługi, przebywaniem w miejscach publicznych, koniecznością
nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych z podwykonawcami, klientami.
W swojej pracy organizator imprez ślubnych przejmuje pełną odpowiedzialność za organizację
i realizację usługi zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez zlecającego scenariuszem.
Zobligowany jest do przestrzegania terminów związanych z realizacją imprezy. Osoba wykonująca ten
zawód zazwyczaj sama planuje sposób, organizację i harmonogram swojej pracy.
W trakcie planowania, organizacji i realizacji uroczystości ślubnych pozostaje w stałym kontakcie
z parą młodych lub upoważnionymi osobami (rodzicami, przyjaciółmi) oraz usługodawcami
zaangażowanymi w realizację uroczystości. Cały czas monitoruje wszystkie działania oraz czuwa nad
prawidłowym przebiegiem całej uroczystości.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Organizator imprez ślubnych może być też narażony m.in. na:
 hałas związany z obsługą muzyczną imprezy, mogący przyczynić się do uszkodzenia słuchu,
 zagrożenia wynikające ze zmęczenia podczas długotrwałej pracy, które mogą być przyczyną
chorób psychosomatycznych,
 stres wynikają z zakresu odpowiedzialności, częstych kontaktów z ludźmi oraz wykonywaniem
prac pod presją czasu, który może powodować: bezsenność, nerwowość, obniżenie koncentracji,
 wypadki komunikacyjne skutkujące stłuczeniami, złamaniami, a nawet śmiercią,
 upadki i poślizgnięcia skutkujące stłuczeniami, złamaniami,
 porażenie prądem elektrycznym.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód organizator imprez ślubnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu smaku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 powonienie,
 czucie smakowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zmysł równowagi,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 uzdolnienia artystyczne (twórcze),
 uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 zdolność skutecznego negocjowania,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
w kategorii cech osobowościowych
 dążenie do osiągania celów,
 dbałość o jakość pracy,
 dokładność,
 dyspozycyjność,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
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wytrwałość i cierpliwość,
odpowiedzialność za innych,
samokontrola,
asertywność,
gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
zainteresowania menedżerskie,
odporność emocjonalna,
empatia,
obowiązkowość,
sumienność i punktualność,
wysoka kultura osobista.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.3. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Organizator imprez ślubnych powinien mieć dobrą sprawność fizyczną i psychiczną, a także dobry
ogólny stan zdrowia.
Praca w tym zawodzie pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich.
Występują w niej obciążenia umysłowe związane, np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów,
podejmowaniem decyzji związanych z planowaniem, organizowaniem i koordynowaniem
uroczystości ślubnych.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu organizator imprez ślubnych są m.in.:
 dysfunkcje psychiczne każdego stopnia,
 dysfunkcje fizyczne w stopniu znacznym, uniemożliwiające np. samodzielne poruszanie się,
 niska wytrzymałość fizyczna,
 zaburzenia widzenia barw,
 ograniczenia sprawności rąk,
 zaburzenia zmysłu smaku, węchu i dotyku.
Do najczęściej występujących w tym zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 choroby układu nerwowego i krążenia wynikające ze stresu i przemęczenia,
 różnego rodzaju zwyrodnienia kręgosłupa,
 przeciążenie mięśni i stawów.
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
Nie ma aktualnie (2018 r.) formalnych wymogów odnośnie poziomu wykształcenia, jakim ma
legitymować się osoba wykonująca zawód organizator imprez ślubnych.
Dla pracodawców zatrudniających w zawodzie organizator imprez ślubnych wystarczające może być
posiadanie przez potencjalnego pracownika wykształcenia średniego na poziomie technikum lub
branżowej szkoły II stopnia np. w zawodach z obszaru kształcenia turystyczno-gastronomicznego.
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Jednak na rynku pracy przez pracodawców preferowane są osoby legitymujące się dokumentami
potwierdzającymi ukończenie studiów I oraz II stopnia lub studiów podyplomowych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie organizator imprez ślubnych może wykonywać osoba, która:
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zakresie organizacji imprez ślubnych,
 odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w organizacji imprez ślubnych.
Podjęcie pracy w zawodzie organizator imprez ślubnych ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik
żywienia i usług gastronomicznych lub kelner,
 świadectwa potwierdzające kwalifikacje TG.07 Sporządzanie potraw i napojów oraz TG.16
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie pokrewnym technik żywienia i usług
gastronomicznych,
 świadectwa potwierdzające kwalifikacje TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich i TG.11
Organizacja usług gastronomicznych w zawodzie pokrewnym kelner,
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie (pokrewnym) kelner, nadawane
w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby
Rzemieślnicze,
 dyplom ukończenia studiów I oraz II stopnia np. na kierunku: zarządzanie i specjalności
organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych, marketing,
 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych np. w zakresie event management,
zarządzanie projektami.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie organizator imprez ślubnych są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz Izby Rzemieślnicze,
 suplementy dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim),
wydawane na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia
studiów,
 certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu dla konsultantów ślubnych,
szkoleń z zakresu organizacji imprez ślubnych,
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z języka obcego (preferowana jest znajomość języka
angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 prawo jazdy kat. B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie organizator imprez ślubnych ma możliwość:
 rozpocząć pracę na stanowisku pomocniczym, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania
ludźmi awansować na stanowisko kierownika nadzorującego pracę małego zespołu pracowników
oraz odpowiadać za realizację całości usługi,
 po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej (np. na kierunku zarządzanie
i specjalności organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych, marketing),
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach
pokrewnych,
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doskonalić i rozszerzać swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w branżowych szkoleniach,
kursach, warsztatach,
założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez ślubnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie organizator imprez ślubnych nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie organizator imprez ślubnych, wchodzących w skład zawodów (pokrewnych):
 technik żywienia i usług gastronomicznych, w zakresie kwalifikacji TG.07 Sporządzanie potraw
i napojów oraz TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
 kelner, w zakresie kwalifikacji TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich i TG.11 Organizacja usług
gastronomicznych.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie organizator imprez ślubnych oferuje
system kształcenia rzemieślniczego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza
w zawodzie pokrewnym kelner. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio:
świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
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 organizator imprez ślubnych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
2

Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów )
Organizator usług konferencyjnych
S
Technik żywienia i usług gastronomicznych
S
Kelner

Kod zawodu
333201
333204
343404
513101

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie organizator imprez ślubnych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Pozyskiwanie zleceń oraz określanie potrzeb nowożeńców poprzez analizę ich oczekiwań
i preferencji.
Z2 Dobieranie w porozumieniu ze zlecającymi podwykonawców usług w ramach organizowanych
imprez ślubnych.
Z3 Opracowywanie szczegółowego scenariusza uroczystości i harmonogramu działań.
Z4 Nadzorowanie realizacji ceremonii ślubnej oraz przyjęcia weselnego zgodnie z przygotowanym
harmonogramem.
Z5 Nadzorowanie przebiegu prac demontażowych po skończonej uroczystości.
Z6 Rozliczanie i analiza ekonomiczna realizowanych imprez ślubnych.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie uroczystości
ślubnej i przyjęcia weselnego
Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie uroczystości ślubnej
i przyjęcia weselnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Pozyskiwanie zleceń oraz określanie potrzeb nowożeńców poprzez analizę ich oczekiwań
i preferencji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Metody i sposoby pozyskiwania klientów;
Zasady i techniki komunikacji interpersonalnej
oraz zasady obsługi klienta;
Metody badania potrzeb klienta w zakresie
organizacji imprezy ślubnej;
Zasady tworzenia wstępnego scenariusza
uroczystości ślubnych i harmonogramu działań;
Zasady przygotowywania oferty wstępnej;
Zasady sporządzania umowy ze zlecającymi;
Trendy w branży ślubnej.








Wyszukiwać potencjalnych klientów;
Prowadzić rozmowy z potencjalnymi klientami;
Definiować potrzeby i oczekiwania klienta
w zakresie organizacji imprezy ślubnej;
Dobierać miejsce i termin uroczystości ślubnej
i wesela;
Opracowywać wstępny scenariusz uroczystości
ślubnych i harmonogram działań;
Sporządzać wstępną ofertę, uwzględniającą
przebieg i koszty przeprowadzenia imprezy
ślubnej;
Sporządzać umowę na realizację usługi ze
zlecającymi;
Śledzić trendy w branży imprez ślubnych.

Z2 Dobieranie w porozumieniu ze zlecającymi podwykonawców usług w ramach
organizowanych imprez ślubnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady prowadzenia bazy danych wiarygodnych
podwykonawców usług realizowanych w ramach
organizowanych imprez ślubnych;
Sposoby i kryteria dobierania podwykonawców
usług;
Sposoby pozyskiwania nowych podwykonawców
usług;
Metody i techniki negocjowania usług
i warunków realizacji zlecanej usługi w ramach
imprezy ślubnej;
Zasady sporządzania umów z podwykonawcami
usług.
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Prowadzić bazę danych wiarygodnych
podwykonawców usług realizowanych w ramach
organizowanych imprez ślubnych;
Dobierać potencjalnych podwykonawców usług
zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami
i oczekiwaniami zleceniodawców;
Organizować dla zlecających pokazy
i ewentualnie degustacje z udziałem
podwykonawców usług;
Pozyskiwać nowych podwykonawców usług
realizowanych w ramach imprezy weselnej;
Negocjować z podwykonawcami warunki
realizacji usługi;
Uzyskiwać akceptację zlecającego w zakresie
wyboru podwykonawcy usług;
Sporządzać z podwykonawcami usług umowy na
realizację powierzonej usługi w ramach imprezy
ślubnej.
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Z3 Opracowywanie szczegółowego scenariusza uroczystości i harmonogramu działań
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Zasady planowania uroczystości;
Zasady sporządzania scenariusza
i harmonogramu działań realizowanych
w ramach organizowanej imprezy ślubnej.




Zaplanować szczegółowy zakres przebiegu
uroczystości ślubnej i przyjęcia weselnego
w porozumieniu ze zlecającym
i podwykonawcami usług;
Opracowywać scenariusz przeprowadzenia
imprezy ślubnej;
Opracowywać harmonogram działań
realizowanych w ramach organizowanej imprezy
ślubnej.

Z4 Nadzorowanie realizacji ceremonii ślubnej oraz przyjęcia weselnego zgodnie
z przygotowanym harmonogramem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady i przepisy BHP, bezpieczeństwa żywności,
ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas realizacji imprez ślubnych;
Zasady bezpiecznego przebiegu imprez ślubnych;
Zasady zarządzania zespołem i organizacji pracy
zespołowej;
Zasady obiegu informacji w czasie trwania imprez
ślubnych, w tym prowadzenia uzgodnień ze
zlecającymi;
Sposoby monitorowania i reagowania na
wszelkie niedociągnięcia i zagrożenia zakłócające
przebieg imprez ślubnych;
Zasady kontrolowania przebiegu zaplanowanych
działań w czasie trwania imprez ślubnych;
Zasady zapewnienia prawidłowego przepływu
informacji w czasie trwania imprez ślubnych;
5
Zasady savoir-vivre w pracy organizatora imprez
ślubnych.













Stosować zasady i przepisy BHP, bezpieczeństwa
żywności, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska podczas realizacji imprez
ślubnych;
Oceniać bezpieczeństwo organizowanych imprez
ślubnych w trakcie ich realizacji;
Kierować pracami personelu pomocniczego
i podwykonawców podczas imprez ślubnych;
Weryfikować podczas imprez ślubnych
wywiązywanie się podwykonawców z przyjętych
ustaleń w umowach i harmonogramach;
Dokonywać na bieżąco ze zlecającymi uzgodnień
oraz konsultować wszelkie zmiany w organizacji
imprez ślubnych;
Monitorować i reagować na wszelkie
niedociągnięcia i zagrożenia zakłócające przebieg
imprez ślubnych;
Kontrolować przebieg zaplanowanych działań
w czasie trwania imprez ślubnych;
Zapewniać prawidłowy przepływ informacji
w czasie trwania imprez ślubnych;
Stosować zasady savoir-vivre i wymagać ich
stosowania od podległego personelu
i podwykonawców.

Z5 Nadzorowanie przebiegu prac demontażowych po skończonej uroczystości
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady ustalania ze zlecającym oraz
podwykonawcami usług, zakresu oraz terminów
wykonywania pracy demontażowych po
skończonych imprezach ślubnych;
Zasady rozwiązywania problemów podczas
wykonywania prac demontażowych po
zakończeniu imprez ślubnych;
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Ustalać ze zlecającym oraz podwykonawcami
zakres niezbędnych do wykonywania prac
demontażowych po skończonej uroczystości;
Ustalać z podwykonawcami termin
przeprowadzenia prac demontażowych po
zakończeniu imprez ślubnych;
Sprawdzać stan postępu prac demontażowych
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Zasady kontroli stanu obiektów po wykonywaniu
demontażu.





wykonywanych przez podwykonawców usług;
Reagować w momencie pojawienia się
problemów i je rozwiązywać wspólnie
z podwykonawcami usług;
Nadzorować stan czystości obiektów po
zakończeniu imprez ślubnych.

Z6 Rozliczanie i analiza ekonomiczna realizowanych imprez ślubnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady sporządzania dokumentacji z realizacji
imprez ślubnych w celu ustalenia wskaźników
obrotów i opłacalności prowadzonej działalności;
Zasady sporządzania bilansu finansowego;
Metody sporządzania dokumentacji finansowej
do rozliczenia usługi ze zlecającym
i podwykonawcami usług;
Podstawowe zasady analizy biznesowej;
Narzędzia analizy mocnych i słabych
ekonomicznych aspektów organizacji usługi;
Metody obiektywnej oceny sprawności
organizacyjnej imprez ślubnych;
Metody zbierania opinii i badania jakości
zrealizowanych imprez ślubnych.










Sporządzać dokumentację z realizacji imprez
ślubnych w celu ustalenia wskaźników obrotów
i opłacalności prowadzonej działalności;
Obliczać koszty i zyski, a także uwzględniać
korzyści niefinansowe;
Sporządzać dokumentację finansową do
rozliczenia usługi ze zlecającym oraz
podwykonawcami usług;
Określać przyczyny ekonomicznych sukcesów lub
porażek w organizacji imprez ślubnych;
Analizować przebieg imprez ślubnych, wyciągać
wnioski i formułować rekomendacje w celu
doskonalenia jakości pracy;
Badać poziom zadowolenia zlecającego oraz
podwykonawców z wykonanej usługi;
Oceniać współpracowników, podwykonawców
usług.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie organizator imprez ślubnych powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadańzawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie organizacji imprez ślubnych.
Podejmowania działania i współdziałania w zorganizowanych warunkach w obszarze organizacji
ślubu i przyjęcia weselnego.
Prowadzenia konsultacji ze zlecającymi i podwykonawcami usług oraz podejmowania decyzji
w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania organizacji imprez ślubnych.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla organizacji imprez ślubnych.
Przestrzegania zasad i postępowania zgodnie z regulaminami, zakresem obowiązków oraz
z przepisami higieniczno-sanitarnymi.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas organizacji imprez
ślubnych.
Podejmowania współpracy w grupie oraz nadzorowania pracy podległego zespołu podczas
przebiegu imprez ślubnych.
Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych w kontekście zmian trendów w organizacji
imprez ślubnych.
Oceniania i weryfikowania prac wykonywanych przez siebie oraz przez nadzorowany zespół
w ramach organizowanych imprez ślubnych.
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Racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia w trakcie organizowanych imprez ślubnych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży
ślubnej.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
organizator imprez ślubnych.

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 organizator imprez ślubnych

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie organizator imprez ślubnych 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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) organizator imprez ślubnych najczęściej znajduje zatrudnienie we własnej firmie,
prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie planowania, organizacji
i nadzorowania przebiegu imprez ślubnych.
W branży ślubnej w Polsce funkcjonuje jedna duża firma, która posiada filie w niektórych większych
miastach Polski i zatrudnia w zawodzie organizator imprez ślubnych. Istnieje także możliwość
współpracy z tą firmą na zasadzie franczyzy3.
Osoba pracująca w tym zawodzie może również znaleźć zatrudnienie w hotelach, domach weselnych,
restauracjach, które wyspecjalizowały się w organizacji przyjęć weselnych.
Obecnie (2018 r.) według Barometru zawodów zawód organizator imprez ślubnych należy do
zawodów zrównoważonych na rynku pracy, czyli takich, w których liczba wolnych miejsc pracy jest
zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.
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-rynkupracy
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

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Organizator imprez ślubnych 333202

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
pracowników w zawodzie organizator imprez ślubnych.
Kompetencje przydatne do wykonywania tego zawodu można uzyskać, podejmując:
 kształcenie w technikum w pokrewnym zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych lub
kelner,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji:
 TG.07 Sporządzanie potraw i napojów oraz TG.16 Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych, w zawodzie pokrewnym technik żywienia i usług gastronomicznych,
 TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich i TG.11 Organizacja usług gastronomicznych,
w zawodzie pokrewnym kelner,
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie pokrewnym technik żywienia i usług gastronomicznych lub
kelner potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Alternatywną formą kształcenia w zawodzie jest kształcenie rzemieślnicze (z udziałem pracodawców
rzemieślników), które umożliwia nabycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie
pokrewnym kelner. Kompetencje w tym zawodzie potwierdzają Izby Rzemieślnicze.
Studia przygotowujące do pracy w zawodzie organizator imprez ślubnych prowadzone są najczęściej
na kierunku zarządzanie i specjalności organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych.
Osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia niezależnie od kierunku mogą skorzystać
z oferowanych przez uczelnie wyższe studiów podyplomowych np. w zakresie event management,
zarządzania projektami.
Szkolenie
Osoba, która zamierza wykonywać zawód organizator imprez ślubnych powinna nieustannie się
doskonalić, podnosić swoje kompetencje poprzez samokształcenie (śledząc tematyczne strony
internetowe, blogi, czasopisma i magazyny branżowe) i biorąc udział w szkoleniach oferowanych
przez wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe, organizacje branżowe, szkoły.
Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie
organizator imprez ślubnych w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku pracy.
Przykładowo tematyka szkoleń może dotyczyć:
 doskonalenia metod i technik współpracy z klientem, komunikacji interpersonalnej,
asertywności, rozwiązywania problemów w relacjach z ludźmi,
 metod, form organizacji imprez ślubnych,
 savoire vivre,
 zarządzania zasobami ludzkimi,
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systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, takiego jak np. Analiza Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP).

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Rejestr 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 organizator imprez ślubnych jest
zróżnicowane i uzależnione głównie od liczby oraz wielkości zrealizowanych zleceń.
W zawodzie tym stosuje się trzy sposoby obliczania wartości zlecenia:
 stała stawka, wynosząca zazwyczaj od 3500 zł do 10000 zł brutto,
 prowizja, czyli stawka określona jako wartość procentowa od wartości budżetu wesela, zwykle
przyjmuje się stawkę na poziomie 10%,
 wartość rabatów wynegocjowanych z podwykonawcami usług.
W przypadku pracy w dużej firmie sieciowej organizator imprez ślubnych może liczyć na dodatkowe
pozapłacowe benefity (np. telefon komórkowy, samochód służbowy, laptop, pakiet medyczny, karta
lub karnet na zajęcia sportowo-rekreacyjne).
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
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie organizator imprez ślubnych możliwe jest w ograniczonym zakresie zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabo słyszących (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz
właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy.
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

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.








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 (Dz. U. UE L 119
z 4.05.2016, s. 1).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1870).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
798, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1541, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931, 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 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
419, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).

Literatura branżowa:







Grajek K.: Ślub doskonały. Zwierciadło, Warszawa 2015.
Lucci A.: Ślub i wesele. Instrukcja obsługi. Lucci editore, Warszawa 2013.
Ogrodowska B.: Polskie tradycje i obyczaje rodzinne. Muza, Warszawa 2012.
Piechota M., Waltz K.: Bridelle Style. Inspirujące pomysły na ślub. Wiedza Powszechna, Warszawa
2017.
Piechota M., Waltz K.: Wasz piękny ślub. Wiedza Powszechna, Warszawa 2016.
Strutt L.: Przewodnik ślubny. Wiedza Powszechna, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:






Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/polska/plakaty/prognozy-na-2018-rok
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Blog ślubny: http://blog.slubnapracownia.pl
Blog ślubny: http://perfect-wedding.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kelner 513101:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/513101.pdf
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Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych 343404:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/343404.pdf
Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych: http://psks.pl/strona-glowna
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal branżowy Style Me Pretty: www.stylemepretty.com
Portal branżowy Sweet Wedding: https://www.sweetwedding.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego – Wykaz standardów egzaminacyjnych:
https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykazstandardow-egzaminacyjnych

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

Czynności
zawodowe
Edukacja formalna

Edukacja
pozaformalna
Efekty uczenia się
Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Kody
niepełnosprawności

Definicja pojęcia
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.
Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.
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).
Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.
Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).
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.
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,
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Kompetencje
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Potwierdzanie
kompetencji

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)
Sprawności
sensomotoryczne
Stanowisko pracy

Tytuł zawodowy

Umiejętności
Uprawnienia
zawodowe
Uczenie się
nieformalne
Walidacja

Wiedza
Wykształcenie

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.
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.
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.
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.
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.
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”.
Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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.).
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.
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.
Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.
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.
Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.
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.
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.
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,
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Zadanie zawodowe

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Analiza Zagrożeń
i Krytycznych Punktów
Kontroli (HACCP)

Postępowanie mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa żywności przez identyfikację
i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia
wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka
wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich
etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma
również na celu określenie metod eliminacji lub
ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań
korygujących (ang.: Hazard Analysis and Critical
Control Points).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20061
711225/O/D20061225.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

2

Event

W języku polskim znaczy „wydarzenie”.
W rozumieniu branży eventowej jest to wydarzenie
zaplanowane i zorganizowane pod kątem ściśle
określonego celu.

https://www.powersport.pl/pl
/artykuly-branzowe/84-co-tojest-event-definicja-eventu
[dostęp: 31.10.2018]

3

Franczyza

Sposób współpracy między firmami, sprzyjający
tworzeniu się sieci.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/Fran
czyza.html
[dostęp: 31.10.2018]

4

Podwykonawca

Firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie
głównego wykonawcy.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/Pod
wykonawca%20.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Savoir-vivre

Zasady właściwego zachowania się w towarzystwie.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/savo
ir.html
[dostęp: 31.10.2018]

6

Ślub

Zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem
stanu cywilnego lub duchownym.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/%C5
%9Alub%20.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd, w którym notowane są narodzenia, zgony,
małżeństwa i rozwody obywateli.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/Urz
%C4%85d%20Stanu%20Cywiln
ego.html
[dostęp: 31.10.2018]
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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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