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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Organizator usług domowych 515202

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Organizator gospodarstwa domowego.
Pomoc w domu.
Pracownik usług domowych.

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


5152 Domestic housekeepers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Jolanta Maj – Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Całoroczny nad Jeziorem na Mazurach,
Wałpusz.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Walisiak – Moje Projektowanie, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Agnieszka Szczechura - Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
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Recenzenci:



Narcyza Baczewska – Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, Bytom.
Izabela Dymkowska – KREATIVA Architekci Wnętrz Radosław Skalski, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – Edukacja i Kształcenie Zawodowe, Olsztyn.
Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Elbląg.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Organizator usług domowych planuje i organizuje wystrój oraz urządzenie mieszkania lub domu
zleceniodawcy. Jest odpowiedzialny za ład i porządek w budynku mieszkalnym klienta.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Organizator usług domowych zaprowadza ład i porządek w mieszkaniu lub domu klienta poprzez
organizowanie jego przestrzeni i urządzanie celem zapewnienia komfortu3 osobom w nim
mieszkającym. Pomaga przeprowadzić remont, rozmieścić meble, urządzenia i przedmioty
w mieszkaniu lub domu klienta. Ponadto kształtuje nowe nawyki utrzymywania mieszkania lub domu
w porządku i ich lepszą organizację.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie organizator usług domowych wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 sporządzaniu planu remontu i nowego wyposażenia mieszkania/domu w meble, urządzenia AGD i
RTV, tkaniny dekoracyjne4,
 organizowaniu przestrzeni w domach/mieszkaniach klientów,
 rozmieszczaniu mebli, urządzeń AGD i RTV oraz przedmiotów w domu/ mieszkaniu klienta,
 pomaganiu w przeprowadzaniu remontu mieszkania/domu lub konkretnego pokoju/piętra,
 planowaniu remontu tarasu/balkonu,
 współpracowaniu z projektantami wnętrz oraz firmami budowlanymi,
 gruntownej zmianie wystroju i urządzenia mieszkania/domu lub innej przestrzeni (np. tarasu),
 doradzaniu w jaki sposób pozbyć się niepotrzebnych rzeczy,
 doradzaniu jak zagospodarować małą przestrzeń,
 zaprowadzaniu porządku w mieszkaniu/domu zleceniodawcy,
 segregacji wspólnie ze zleceniodawcą niepotrzebnych przedmiotów, np. mebli, ubrań, książek,
gazet, dokumentów, płyt CD/DVD itp.,
 przekazywaniu wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów segregacji rzeczy i sprzątania,
 wyszukiwaniu nowych zastosowań dla starych rzeczy,
 kształtowaniu nawyków utrzymywania mieszkania/domu w porządku,
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kształtowaniu zdolności podejmowania trafnych decyzji w zakresie aranżacji przestrzeni
mieszkalnej przez zleceniodawcę,
przeprowadzaniu działań ułatwiających zmiany w mieszkaniu/domu klienta,
przeprowadzaniu małych zmian, które mogą poprawić funkcjonalność mieszkania/domu,
motywowaniu klienta do zmian.

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
Miejscem pracy organizatora usług domowych zwykle są mieszkania lub domy klientów oraz biuro,
w którym znajduje się siedziba zatrudniającej go firmy. Organizator usług domowych spotyka się
ze zleceniodawcami w ich mieszkaniach lub domach. Ponadto kontaktuje się z projektantami wnętrz
i przedstawicielami firm budowlanych.
Osoba pracująca w tym zawodzie swoje obowiązki wykonuje w pozycji siedzącej lub stojącej.
Pomieszczenia, w których realizowana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne
oraz instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne). Działalność organizatora usług domowych opiera
się na częstych kontaktach z innymi ludźmi.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Organizator usług domowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer lub laptop z typowym oprogramowaniem biurowym oraz programami służącymi do
projektowania wnętrz,
 urządzenia pomiarowe,
 samochód,
 katalogi sprzętu AGD i RTV.
Organizacja pracy
Organizator usług domowych wykonuje swoje obowiązki zawodowe w nienormowanym czasie
pracy, chociaż zwykle są realizowane w systemie jednozmianowym. Czas pracy organizatora usług
domowych zależy od liczby klientów, terminów i zleceń. Często osoba w zawodzie sama ustala swój
grafik pracy. Jeśli dostaje pilne zlecenie, zdarza się, że pracuje po kilkanaście godzin dziennie.
Jego praca jest nadzorowana okresowo przez zlecającego, a rozliczany jest najczęściej z gotowego
planu, projektu lub wykonania usługi. Zdarza się, że klient chce na bieżąco mieć wgląd w postępy
prac.
Praca organizatora usług domowych ma charakter niezrutynizowany i polega na poszukiwaniu
nowych pomysłów. Działalność w tej branży wykonywana jest indywidualnie. Jeżeli zlecenie usługi
jest pilne, wymagany jest krótki termin realizacji lub zakres i ilość zadań jest duży, wówczas praca
organizatora usług domowych wykonywana jest zespołowo.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Organizator usług domowych narażony jest m.in. na:
 przeciążenia układu kostno-stawowego z powodu wymuszonej pozycji ciała np. podczas pracy
przy komputerze,
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przeciążenia mięśni, ścięgna Achillesa, otarcia i odparzenia oraz obciążenie dla kręgosłupa i ból
pleców (podnoszenie i przenoszenie przedmiotów i sprzętu),
obciążenia psychiczne i związane z nim, np. bóle głowy, zaburzenia wzroku, stres, uczucie
napięcia psychicznego,
obciążenia psychosomatyczne i związane z nim, np. alergie, bezsenność, pobudzenie, nerwowość,
rany, skaleczenia, oparzenia,
porażenia prądem elektrycznym.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód organizator usług domowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość widzenia,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 zręczność rąk,
 powonienie,
 zręczność palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra organizacja pracy własnej,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolności organizacyjne;
w kategorii cech osobowościowych
− zamiłowanie do ładu i porządku,
− dokładność,
− gotowość do pracy indywidualnej,
− komunikatywność,
− kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
− łatwość nawiązywania kontaktów,
− motywacja do osiągania celów,
− odporność emocjonalna,
− odporność na stres,
− samodzielność,
− systematyczność,
− uczciwość,
 życzliwość.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie organizator usług domowych wymagane są: dobry wzrok oraz zdolność
porównywania i odróżniania kolorów pod względem odcieni, nasycenia i jasności, rozpoznawania
pojedynczych barw i ich kombinacji. Ważne jest w tym zawodzie również czucie dotykowe ze względu
na potrzebę rozróżniania materiałów wykorzystywanych do zmiany wystroju lub urządzenia
mieszkania czy domu.
Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do średnio ciężkich. Występuje
w niej jednak obciążenie umysłowe, związane z organizowaniem przestrzeni domowej.
Do przeciwwskazań zdrowotnych w tym zawodzie zalicza się m.in.:
 wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 zaburzenia widzenia barwnego,
 choroby psychiczne.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie organizator usług domowych wymagane jest co
najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe w zawodach z branży
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik turystyki
wiejskiej.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie organizator usług domowych ułatwia:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik turystyki wiejskiej,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na
obszarach wiejskich w zawodzie technik turystyki wiejskiej,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
w zawodzie technik turystyki wiejskiej.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu organizator usług domowych mogą być m.in.:
- posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe),
- posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach branżowych
organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe i organizacje branżowe,
- 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
Organizator usług domowych może rozwijać umiejętności w zawodach pokrewnych. Awans
zawodowy jest uzależniony od doświadczenia i poziomu wykształcenia.
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Obecnie występuje możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego ogólnokształcącego w rocznej
szkole policealnej na kierunku dekorator wnętrz. Konieczny w tym zawodzie jest stały rozwój
i podnoszenie kwalifikacji.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie organizator usług domowych nie ma możliwości potwierdzenia
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie organizator usług domowych, wchodzących w skład zawodu technik
turystyki wiejskiej w zakresie kwalifikacji TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach
wiejskich, TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.
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 usług domowych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Dekorator wnętrz
Gospodyni
S
Technik turystyki wiejskiej
Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego

Kod zawodu
343202
515201
515203
515204

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie organizator usług domowych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Analizowanie potrzeb, preferencji i możliwości finansowych klienta.
Z2 Wyszukiwanie i dobieranie rozwiązań dla organizacji usług domowych.
Z3 Selekcjonowanie zbędnych elementów wyposażenia.
Z4 Planowanie harmonogramu zmian (zakupy, przeorganizowanie, remont, renowacja,
porządkowanie).
Z5 Wspieranie zleceniodawcy przy wdrażaniu zmian i współpracowanie z projektantami wnętrz lub
firmami budowlanymi.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań organizacyjnych z zakresu usług
domowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań organizacyjnych z zakresu usług domowych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Analizowanie potrzeb, preferencji i możliwości finansowych klienta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Różnorodność potrzeb klientów;
Możliwości finansowe klientów;
Zasady aranżowania przestrzeni dla konkretnych
typów użytkowników.

Rozpoznawać potrzeby klienta;
Określać budżet klienta;
Porozumiewać się i uwzględniać osobiste
preferencje klienta.

Z2 Wyszukiwanie i dobieranie rozwiązań dla organizacji usług domowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Rynek elementów wyposażenia domu;
Rodzaje materiałów;
1
Zasady ergonomii ;
Standardy w zakresie miar, wielkości i sposobu
pomiaru wnętrz;
Zasady estetyki.




Wyszukiwać produkty, usługi i dostawców;
Dobierać produkty, uwzględniając ergonomię;
Dobierać produkty pasujące do użytkownika;
Zestawiać produkty pasujące do przestrzeni oraz
do siebie nawzajem;
Dokonywać oceny przestrzeni, mierzyć ją
i notować pomiary;
Dobierać kolory i materiały.

Z3 Selekcjonowanie zbędnych elementów wyposażenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady organizowania domu;
Użyteczność elementów wyposażenia domu,
odzieży, książek, płyt, pamiątek, dokumentów
itp.;
Zasady komunikacji interpersonalnej;
Zasady pozytywnego wywierania wpływu,
motywowania do zmian;
Sposoby recyklingu.





Planować korzystny układ mebli;
Porządkować dom i proponować klientowi, co
zrobić ze zbędnymi elementami wyposażenia
(wyrzucić, przekazać komuś, odnowić,
przestawić itp.);
Proponować nowe rozmieszczenie niezbędnych
przedmiotów;
Przekonywać klienta do pozbycia się zbędnych
przedmiotów;
Dzielić odpady zgodnie z normami
recyklingowymi.

Z4 Planowanie harmonogramu zmian (zakupy, przeorganizowanie, remont, renowacja,
porządkowanie)
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Rynek elementów wyposażenia domu;
Sposoby sporządzania listy zakupów;
Kolejność prac remontowych;
Uwarunkowania sezonowe i zależności związane
z dostępnością fachowców;
Zależności związane z dostępnością
proponowanych produktów i materiałów;
Sposób zapisu technicznego planowanych zmian.
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Wybierać produkty dostosowane do ustalonego
budżetu;
Przedstawiać w jasny i precyzyjny sposób listę
sugerowanych zakupów;
Określać, w jakiej kolejności będą przebiegać
prace;
Dzielić pracę na etapy wykonywanych prac;
Planować zamówienia i dostawy związane np. z
remontem;
Rysować, zaznaczać lub opisywać w sposób
jednoznaczny planowane zmiany.
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Z5 Wspieranie zleceniodawcy przy wdrażaniu zmian i współpraca z projektantami wnętrz lub
firmami budowlanymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Bariery psychiczne przy wprowadzaniu zmian
związanych z przeorganizowaniem, remontem,
renowacją, porządkowaniem;
Trudności w pozbywaniu się przedmiotów;
Proces związany z zakupami;
Standardy zwyczajowe w projektowaniu wnętrz;
Standardy zwyczajowe w realizacji projektów.





Przekonywać klienta o słuszności planu;
Proponować, co zrobić ze zbędnymi
przedmiotami;
Znajdować korzystne dla klienta oferty cenowe
i negocjować ceny;
Rozmawiać z projektantami;
Motywować fachowców do dostarczania jak
najwyższej jakości usług.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie organizator usług domowych powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w trakcie organizacji usług
domowych.
Dostosowywania swojego zachowania do zmiennych okoliczności pracy w trakcie
przeprowadzania organizacji (reorganizacji) usług domowych.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac związanych z wykonywaniem działań
mających na celu organizację usług domowych.
Podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowania wiedzy z zakresu usług domowych.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia w trakcie organizacji usług domowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową podczas wykonywania czynności w domu.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać 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 usług domowych.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu organizator usług domowych

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 usług domowych nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Organizator usług domowych może pracować w miejscach, w których potrzebna jest organizacja
usług domowych, np. w branży gastronomicznej i hotelarskiej (HoReCa)2.
Mogą to być:
 miejsca związane z noclegami, np.: hotele, hostele, motele, kempingi, domy wycieczkowe,
zakłady agroturystyczne, akademiki, bursy, schroniska młodzieżowe,
 miejsca związane z gastronomią, np.: restauracje, kawiarnie, bary.
Zadania organizatora usług domowych wykonują także osoby samozatrudnione w branży
projektowania wnętrz (np. projektant wnętrz lub dekorator wnętrz).
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Zawód organizator usług domowych jest zawodem niszowym. Można znaleźć oferty pracy dla
zawodów pokrewnych, w których pokrywają się niektóre zadania zawodowe, takich jak gospodyni,
dekorator wnętrz.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie organizator usług domowych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu organizator usług domowych można uzyskać,
podejmując:
 kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji TG.08
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich lub TG.09 Prowadzenie
gospodarstwa agroturystycznego.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
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niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, 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.

Kwalifikację TG.08, TG.09 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Zawód organizator usług domowych wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji
i śledzenia zmian w dziedzinie aranżacji wnętrz. Osoba pracująca na tym stanowisku, z uwagi na dużą
dynamikę zmian w gospodarce, powinna ustawicznie rozwijać swoje kompetencje zawodowe
poprzez samokształcenie i uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach branżowych. Szkolenia
związane z aranżowaniem wnętrz organizowane są najczęściej przez podmioty prywatne, np.
producentów elementów wyposażenia wnętrz.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 ergonomii wnętrz mieszkalnych,
 metod projektowania wnętrz,
 obsługi oprogramowania wspierającego proces projektowania,
 inteligentnych domów.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
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Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie organizator usług domowych jest związane
ze specyfiką zawodu. W przypadku samozatrudnienia najczęściej są to stawki za wykonaną usługę
(np. kwota rzędu 400 zł brutto za podstawowy zakres prac, związanych z organizacją usług
domowych). Innym sposobem rozliczenia jest stawka godzinowa za czas poświęcony na konsultacje
(w przedziale od 60 zł do 100 zł brutto za 1 godzinę). Wysokość stawki godzinowej jest uzależniona
od doświadczenia, jakości i zakresu prac oraz od wypracowanego prestiżu osoby świadczącej usługi
organizatora usług domowych.
Brak jest danych, jeśli chodzi o miesięczne wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o umowę
o pracę na stanowisku organizator usług domowych. Wynagrodzenie osób zatrudnionych
w zawodach pokrewnych wynoszą (według danych zawartych w ofertach pracy): od 2100 zł brutto
dla dekoratora wnętrz i do 2500 zł brutto dla gospodyni, w przeliczeniu na jeden etat.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie organizator usług domowych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
aparatami słuchowymi,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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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 (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.










Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:



Aranżacje wnętrz. Wydawnictwo SBM Renata Gmitrzak, Warszawa 2017.
Ardanova J.: Pomysłowe dekoracje do domu i ogrodu. Wydawnictwo SOLIS, Warszawa 2012.
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Czubkowska S., Rzeczkowska A., Sowa B.: Majsterki. Wydawnictwo Burda Media Polska,
Warszawa 2017.
Draganja P.: Małe wielkie porządki. Wydawnictwo Burda Media Polska, Warszawa 2017.
Johnson B.: Pokochaj swój dom. Zero Waste Home, czyli jak pozbyć się śmieci, a w zamian zyskać
szczęście, pieniądze i czas. Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017.
Kordasiewicz A.: Usługi domowe. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.
Kutkowska J.: Mieszkaj pięknie. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2018.
Loreau D.: Sztuka porządkowania. Lepsze życie w zorganizowanej przestrzeni. Czarna Owca,
Warszawa 2015.
Magnusson M.: Sztuka porządkowania życia po szwedzku. Jak sprawić, żeby najbliżsi zachowali
po nas wyłącznie dobre wspomnienia. Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2018.
Nowy poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008.
O’Leary Ch.: Dom pełen harmonii. Oczyść mieszkanie, oczyść życie. Studio Astropsychologii,
Białystok 2015.
888 Hints for the Home. Wydawnictwo Koenemann, Kolonia 2015.
Remont domu i mieszkania. Poradnik dla każdego. Wydawnictwo MAK Verlag, Kielce 2009.
Rokitnicka E., Woźnicka O., Jakubska A.: Wielka księga inspiracji. Wydawnictwo Egmont Polska,
Warszawa 2016.
San Martin Macarena: Apartamenty. Projektowanie wnętrz. Wydawnictwo SOLIS, Warszawa
2011.
Thurmann-Moe D.: Kolorowa rewolucja. Architektura, wnętrza, moda. Wydawnictwo Agora,
Warszawa 2017.
Upcykling. Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:

















Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Dwumiesięcznik poświęcony wystrojowi i urządzaniu mieszkań i domów:
http://www.dobrzemieszkaj.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik turystyki wiejskiej 515203:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/515203.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal poświęcony pozbywaniu się niepotrzebnych rzeczy: https://www.wolnymbyc.pl
Portal poświęcony pozbywaniu się niepotrzebnych rzeczy i utrzymywaniu porządku
w mieszkaniu: http://porzadkoodporna.pl
Portal poświęcony remontom mieszkań i domów: https://muratordom.pl
Portal poświęcony urządzaniu mieszkań: http://www.urzadzamy.pl
Portal poświęcony wyposażeniu wnętrzom mieszkań: https://www.homebook.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Specjalistyczny miesięcznik adresowany do wykonawców prowadzących prace remontowobudowlane: http://www.najlepszedomy.pl/fachowy_wykonawca/192
Specjalistyczny miesięcznik poświęcony aranżacji wnętrz: http://czterykaty.pl
Specjalistyczny miesięcznik poświęcony branży meblarskiej: http://www.meble.com.pl/
Specjalistyczny miesięcznik poświęcony wyposażeniu wnętrz: http://ladnydom.pl/
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
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Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Organizator usług domowych 515202
Zadanie zawodowe

Zawód

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

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Ergonomia

Ergonomia jest to nauka stosowana, zmierzająca do
optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn,
urządzeń, technologii, organizacji i materialnego
środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego
użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych,
psychicznych i społecznych człowieka.

http://nop.ciop.pl/m1-1/m11_3.htm
[dostęp 31.03.2019]

2

Hotel,
Restauracja,
Kawiarnia (HoReCa)

Określenie pochodzące z j. ang. „Hotel, Restaurant,
Catering/Café”. Jest to określenie sektora
gastronomicznego i hotelarskiego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.definitions.net/def
inition/HORECA
[dostęp: 31.03.2019]

3

Komfort

Stworzenie określonego rodzaju organizacji
przestrzeni i wnętrza, która uczyni z miejsca
zamieszkania przestrzeń klienta, gdzie dobrze się
czuje.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/komfo
rt%20.html
[dostęp: 31.03.2019]

4

Tkanina dekoracyjna

Wyrób włókienniczy z nici, uzyskiwany w procesie
tkania, używany do dekorowania mieszkań.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/slowniki/tkani
na.html
[dostęp: 31.03.2019]

www.psz.praca.gov.pl

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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