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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Analityk finansowy 241306

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Analityk zarządzania finansami.
Analityk kredytowy.
Analityk giełdowy.
Doradca do spraw finansowych.
Ekspert do spraw walutowo-finansowych.
Ekspert finansowy.
Radca finansowy.
Specjalista do spraw nadzoru i rewizji.
Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem finansowym.
Walutowiec finansista.
Weryfikator finansowy.

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


2413 Financial analysts.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

1.2. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Tomasz Hamori – Bank Pekao S.A., Warszawa.
Teresa Kiełczewska-Hamori – SmartBrains s.c., Warszawa.
Beata Kowalczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




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

Recenzenci:



Anna Bagieńska – Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Finansów
i Rachunkowości, Białystok.
Piotr Stanisław Urbanek – Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Misiuk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Warszawa.
Maciej Ławrynowicz – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego przy Warszawskim
Instytucie Bankowości, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Praca analityka finansowego polega na sporządzaniu, na potrzeby zarządu, raportów i analiz
służących do oceny działalności przedsiębiorstwa lub organizacji non-profit16. Analizy
przygotowywane są na podstawie zgromadzonych danych finansowych, z wykorzystaniem
wskaźników22 i modeli finansowych13 oraz z uwzględnieniem uwarunkowań działania krajowej
i globalnej gospodarki.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Zawód analityk finansowy obecny jest we wszystkich sektorach gospodarki: firmach sektora
finansowego (banki, instytucje ubezpieczeniowe, domy maklerskie, towarzystwa funduszy
inwestycyjnych), zakładach produkcyjnych wszystkich branż, firmach spedycyjno-transportowych
(operatorzy logistyczni, centra dystrybucyjne, firmy transportowo-spedycyjne), sieciach handlowych
(hipermarkety, supermarkety, sieci sklepów detalicznych), firmach usługowych (np. operatorzy
telekomunikacyjni), jednostkach administracji publicznej (np. szpitale) itd.
Analityk finansowy jest zawodem wymagającym szerokiej wiedzy z różnych dyscyplin od osoby go
wykonującej. Z jednej strony analityk finansowy powinien posiadać dogłębną wiedzę z zakresu
ekonomii, finansów, prawa oraz rachunkowości, a z drugiej - biegle poruszać się w obszarze narzędzi
informatyczno-analitycznych. Musi rozumieć specyfikę organizacji, w której jest zatrudniony, ale
również otoczenie, w którym dana firma funkcjonuje – rynek (otoczenie konkurencyjne),
gospodarkę (polską i międzynarodową), a często też sytuację społeczno-polityczną. Powinien też znać
i rozumieć strukturę organizacyjną firmy, w której jest zatrudniony, procesy, które w niej zachodzą,
produkty i usługi przez nią oferowane. Wykorzystując wiedzę z tych obszarów, musi on umieć
przekładać sytuację finansową, operacyjną, handlową i inwestycyjną przedsiębiorstwa na język liczb,
wskaźników, trendów i modeli ekonometrycznych, wykorzystując różnorodne narzędzia
informatyczne, analityczne i prezentacyjne.
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Analityk finansowy zajmuje się sporządzaniem raportów i analiz finansowych w formie pisemnych
dokumentów i/lub ustnych prezentacji. Na podstawie zebranych danych o przedsiębiorstwie oraz
jego otoczeniu analityk finansowy współtworzy długo- i krótkoterminowe strategie finansowe
przedsiębiorstwa oraz bierze udział w planowaniu, realizacji oraz kontroli budżetu firmy. Ocenia on
również perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, aby maksymalizować potencjalne zyski, a także
analizuje źródła ryzyka w celu minimalizowania ewentualnych strat. Analityk finansowy buduje,
testuje, wprowadza i utrzymuje odpowiednie narzędzia analityczne dostosowane do danego
przedsiębiorstwa, które mają służyć realizacji wyżej opisanych zadań. Ponadto pośredniczy
w .prawnym i efektywnym przepływie informacji między różnymi działami w firmie.
Sposoby wykonywania pracy
Analityk finansowy wykonuje pracę z wykorzystaniem:
 technik analizy planowanych przedsięwzięć, oceny ryzyka ekonomicznego i finansowego20 oraz
oceny wpływu danych finansowych na przedsiębiorstwo na podstawie wskaźników, parametrów
i modeli finansowych,
 metod tworzenia i weryfikacji prognoz ekonomicznych,
 technik badania rentowności poszczególnych produktów i jednostek organizacyjnych firmy,
 sposobów przygotowywania prognozy popytu i sprzedaży (realizowanych we współpracy
z komórkami marketingowymi, sprzedaży itp.) oraz narzędzi oceniania efektywności projektów
inwestycyjnych,
 sposobów planowania oraz kontroli realizacji budżetu kosztowego i przychodowego (tworzenie
krótko- i długoterminowych planów finansowych, planowanie i kontrola realizacji budżetu
kosztowego i przychodowego, utrzymywanie, przeliczanie i rozwój modeli finansowych), które
są częścią procesu budżetowania, czyli tworzenia kompleksowej prognozy i sprawozdań
finansowych,
 technik sporządzania i monitorowania prognoz przepływów pieniężnych oraz dbania
o bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy analityka finansowego jest biuro mieszczące się zazwyczaj w głównej siedzibie firmy.
Analityk finansowy indywidualnie tworzy raporty finansowe, natomiast dane potrzebne do tych
raportów dostarczają mu pracownicy z różnych działów firmy. Dlatego też praca analityka wymaga
efektywnej współpracy z innymi ludźmi.
Analityk finansowy wykonuje szereg czynności biurowych, ze współpracownikami kontaktuje się:
 osobiście,
 za pośrednictwem telefonu,
 poprzez systemy komunikacji elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu e-maili.
Analityk finansowy pracuje najczęściej w pozycji siedzącej, przed ekranem komputera, zazwyczaj
w pomieszczeniach klimatyzowanych, dobrze oświetlonych oraz wyposażonych w sprzęt biurowy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

5

INFORMACJA O ZAWODZIE – Analityk finansowy 241306

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Analityk finansowy w działalności zawodowej wykorzystuje różne urządzenia i narzędzia, w tym:
 komputer z typowym oprogramowaniem biurowym i dedykowanym oprogramowaniem
specjalistycznym,
 oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty
elektronicznej,
 komunikatory umożliwiające prowadzenie spotkań on-line,
 telefon, drukarkę, skaner, rzutnik multimedialny oraz inne typowe urządzenia biurowe.
Organizacja pracy
Czas pracy analityka finansowego wynosi przeciętnie 8 godzin dziennie. W okresach rozliczeniowych
(koniec miesiąca, koniec roku), a szczególnie w okresie sporządzania sprawozdania finansowego,
wymagana jest zwiększona dyspozycyjność.
W przypadku firm świadczących usługi i doradztwo w zakresie analiz finansowych od analityków
finansowych wymaga się niejednokrotnie dopasowania czasu pracy do lokalnego czasu organizacji,
dla których świadczone są usługi, co może na przykład oznaczać pracę w godzinach nocnych.
Jest to zawód, w ramach którego z reguły pracodawcy nie wymagają przemieszczania się do innych
miejscowości. Wyjątek stanowi wielooddziałowa organizacja danego podmiotu gospodarczego.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy w zawodzie analityk finansowy nie wiąże się z występowaniem specyficznych
zagrożeń dla zdrowia. Praca w zamkniętych pomieszczeniach, przed ekranem komputera może
powodować znużenie, bóle głowy, problemy ze wzrokiem. Niezbyt korzystne dla zdrowia jest również
pozostawanie w pozycji siedzącej przez długi czas, co może powodować dolegliwości ortopedyczne
i bóle kręgosłupa.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód analityk finansowy ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 ostrość wzroku i słuchu,
 rozróżnianie barw,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia rachunkowe i analityczne,
 rozumowanie logiczne,
 podzielność uwagi,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność przekonywania,
 zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
 zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
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zdolność do nawiązywania kontaktu z ludźmi,
wyobraźnia i myślenie twórcze,
łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych
 dokładność,
 samodzielność,
 komunikatywność,
 odporność emocjonalna,
 samokontrola,
 odporność na stres,
 kreatywność,
 systematyczność
 odporność emocjonalna i na stres.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Z wykonywaniem pracy w zawodzie analityk finansowy nie wiążą się szczególne wymagania
zdrowotne. Nie ma istotnych przeszkód, żeby ten zawód wykonywany był przez osoby
z niepełnosprawnością, z wyłączeniem niepełnosprawności wykluczającej możliwość kontaktów
z innymi ludźmi, to znaczy dysfunkcje wzroku oraz słuchu, które nie mogą zostać skorygowane oraz
wszelkie dysfunkcje wpływające na możliwość swobodnego porozumiewania się.
Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie jest również niepełnosprawność intelektualna, która
może być przeszkodą do wykonywania pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy oraz klientów.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie analityk finansowy preferowane jest wykształcenie wyższe, najlepiej
kierunkowe (ekonomia, finanse i bankowość, rachunkowość, ekonometria i statystyka).
Ponadto wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie można uzyskać na studiach
podyplomowych z zakresu finansów, znajomości procesów i zagadnień zarządzania
przedsiębiorstwem oraz zagadnień gospodarczych (np. na kierunku analiza finansowa) oraz
na studiach doktoranckich. Dla pracodawców większe znaczenie niż wykształcenie formalne mają
jednak kwalifikacje specjalistyczne z zakresu zarządzania finansami.
Do najbardziej cenionych kwalifikacji zalicza się ACCA1, CFA5, CIA6. Pracodawcy zwracają również
uwagę na doświadczenie kandydatów pozyskane w pracy w podobnym zawodzie oraz na
kompetencje społeczne, pozwalające na efektywne realizowanie powierzonych obowiązków.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie analityk finansowy nie istnieją formalne uprawnienia zawodowe, jednak na rynku pracy
bardzo dużą wartość mają certyfikaty nadawane przez organizacje branżowe. Do najważniejszych
z nich można zaliczyć:
 kwalifikację ACCA (nadawaną przez Association of Chartered Certified Accountants),
 kwalifikację CFA (Chartered Financial Analyst) – nadawaną przez CFA Institute,
 kwalifikację CIA (Certified Internal Auditor) – certyfikat audytora wewnętrznego nadawany przez
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Ponadto od osób wykonujących ten zawód pracodawcy z reguły oczekują znajomości:
 regulacji prawnych mających zastosowanie w obszarze zarządzania finansami,
 specjalistycznego oprogramowania stosowanego w zarządzaniu finansami i rachunkowości oraz
pakietu oprogramowania biurowego,
 języków obcych na poziomie zaawansowanym (np. angielski, niemiecki),
 sytuacji na rynkach finansowych oraz sytuacji geopolitycznej, która ją kształtuje,
 otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.
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
Analityk finansowy może budować swoją karierę w kierunku eksperckim i/lub menadżerskim.
W przypadku wyboru ścieżki eksperckiej analityk finansowy może awansować na stanowisko:
 starszego analityka finansowego,
 kontrolera finansowego czy np. ekonomisty (w banku w dziale skarbu).
Może też zmienić specjalizację, aplikując na stanowisko audytora lub księgowego.
Zmianę specjalizacji i awans zdecydowanie ułatwiają dodatkowe kwalifikacje międzynarodowe, takie
jak ACCA, CFA lub CIA.
Analityk finansowy pracujący na stanowisku kontrolera finansowego może również zmienić
specjalizację, aplikując na stanowisko audytora wewnętrznego, audytora zewnętrznego lub
samodzielnego księgowego.
W przypadku ukierunkowania kariery zawodowej na awans menedżerski analityk finansowy może
zostać kierownikiem działu analiz finansowych, dyrektorem działu analiz strategicznych lub
dyrektorem ds. finansowych. W tym wypadku jednak analityk finansowy musi rozwijać swoje
kompetencje zawodowe w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, technik motywowania,
organizacji pracy itp.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Na rynku pracy potwierdzanie kompetencji w zawodzie analityk finansowy związane jest
z certyfikatami ACCA, CFA oraz CIA, które są uznawane na świecie. Są to:
 Kwalifikacja ACCA przyznawana przez Association of Chartered Certified Accountants. Egzaminy
ACCA są przeprowadzane w formie pisemnej w języku angielskim i odbywają się w dwóch sesjach
w ciągu roku: na początku czerwca i grudnia w 160 centrach egzaminacyjnych na całym świecie.
Kwalifikacje ACCA w Polsce można uzyskać, korzystając z ofert firm szkoleniowych
przygotowujących do egzaminów ACCA.
 Kwalifikacja CFA (skrót od Chartered Financial Analyst). Prawo do posługiwania się tytułem CFA
uzyskują osoby, które pomyślnie zaliczą egzaminy na trzech następujących po sobie poziomach
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(Level 1, Level 2 oraz Level 3) oraz wykażą się czteroletnim doświadczeniem w pracy związanej
z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Weryfikacja wiedzy odbywa się stopniowo, poprzez
trzy kolejne etapy egzaminacyjne. Kandydat może przystąpić w ciągu roku kalendarzowego
wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Egzaminy odbywają się w wybranych centrach
egzaminacyjnych na całym świecie.
Kwalifikacje CIA (skrót od Certified Internal Auditor) – egzaminy odbywają się przez cały rok
w ponad 200 miejscach na świecie, również w Polsce. Zdaje się je w formie testów
komputerowych (CBE – Computer Based Exams). Egzaminy można zdawać w języku polskim. Po
uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co
wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin szkoleniowych (40
CPE Continuing Professional Education) do 31 grudnia każdego roku.

Wyżej wymienione kwalifikacje uznawane są we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Popularne
są również w Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Australii. Organizacja Narodów
Zjednoczonych przyjęła kwalifikację ACCA za globalny wzorzec międzynarodowego programu
rachunkowości.
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 analityk finansowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierownik agencji doradztwa finansowego
Kierownik działu operacji finansowych
Kontroler finansowy
Doradca finansowy
Doradca inwestycyjny
Analityk giełdowy
Analityk kredytowy
Projektant pakietów usług finansowych
Analityk inwestycyjny

Kod zawodu
134601
134603
241107
241202
241203
241301
241302
241303
241311

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie analityk finansowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Sporządzanie, interpretowanie i prezentowanie analiz finansowych.
Z2 Analizowanie planowanych przedsięwzięć poprzez ocenianie ich ryzyka ekonomicznego
i finansowego.
Z3 Badanie rentowności poszczególnych produktów i jednostek organizacyjnych firmy.
Z4 Monitorowanie transakcji dokonywanych w firmie.
Z5 Przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych oraz monitorowanie na tej podstawie
bezpieczeństwa finansowego jednostki.
Z6 Zapewnianie przepływu informacji pomiędzy działem analiz a jednostkami organizacyjnymi11
przedsiębiorstwa.
Z7 Rozwijanie narzędzi służących do raportowania.
Z8 Planowanie i kontrolowanie budżetu kosztowego i przychodowego.

9
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Z9 Uczestniczenie w tworzeniu długo- i krótkoterminowych strategii finansowych oraz tworzenie
i weryfikowanie prognoz ekonomicznych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przeprowadzanie analizy finansowej
Kompetencja zawodowa Kz1: Przeprowadzanie analizy finansowej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Sporządzanie, interpretowanie i prezentowanie analiz finansowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Sprawozdawczość finansową;
18
19
Rachunkowość finansową i zarządczą ;
Analizę finansową;
Przepisy prawa, w tym ustawę o rachunkowości
i o ordynacji podatkowej;
Przepisy dotyczące terminów i odbiorców
sprawozdań finansowych;
Wymagania informacyjne dotyczące spółek
giełdowych;
Powiązania pomiędzy elementami sprawozdań
finansowych.






Interpretować sprawozdania finansowe;
Stosować narzędzia analizy finansowej
2
(np. analizę przyczynowo-skutkową , analizę
3
wskaźnikową ) w ocenie kondycji finansowej
przedsiębiorstwa;
Wykorzystywać narzędzia analityczne, narzędzia
do tworzenia prezentacji;
Obsługiwać arkusze kalkulacyjne i programy
do tworzenia prezentacji;
Prezentować dane liczbowe (zestawienia, tabele,
wykresy);
Stosować wiedzę na temat powiązań pomiędzy
elementami sprawozdań finansowych w arkuszu
kalkulacyjnym.

Z2 Analizowanie planowanych przedsięwzięć poprzez ocenianie ich ryzyka ekonomicznego
i finansowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Metody analizy rynku;
Przepisy prawa polskiego, w tym prawo
gospodarcze, podatkowe, bankowe
(w zależności oraz rodzaju instytucji, w której
jest zatrudniony);
Metody ilościowe (statystykę i ekonometrię), jak
również oprogramowanie specjalistyczne
z zakresu analizy statystycznej, symulacji,
prognozowania, budżetowania;
Narzędzia analityczne służące do prowadzenia
analizy finansowej;
Standardy, procedury i produkty instytucji,
w której jest zatrudniony;
Modele oceny ryzyka;
Specyfikę i brzegowe parametry biznesowe
danej branży.








Tworzyć kosztorysy inwestycyjne;
Wykorzystywać arkusze kalkulacyjne w stopniu
zaawansowanym;
Przewidywać potencjalne źródła wystąpienia
ryzyka;
Identyfikować ryzyka, które mogą się
zmaterializować w instytucji, w której pracuje;
Obsługiwać narzędzia analityczne oraz
21
bazy/hurtownie danych, takie jak np. SQL ;
Przygotowywać raporty, sprawozdania
finansowe;
Tworzyć i interpretować biznesplany;
Tworzyć modele liczbowe przedsięwzięcia
inwestycyjnego.

Z3 Badanie rentowności poszczególnych produktów i jednostek organizacyjnych firmy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady tworzenia modeli rachunku kosztów
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i metody kalkulacji kosztów;
Sprawozdawczość menadżerską;
Strukturę organizacyjną firmy;
Ofertę produktową firmy;
Rachunkowość finansową oraz plan kont;
Procesy zachodzące wewnątrz firmy;
Systemy i bazy danych wykorzystywane w firmie.






z pracownikami;
Obsługiwać arkusze kalkulacyjne;
Obsługiwać systemy wspierania decyzji;
Opracowywać modele rachunku kosztów
i kalkulować koszty;
Wyciągać wnioski z danych ilościowych
i prezentować je kadrze zarządzającej.

Z4 Monitorowanie transakcji dokonywanych w firmie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Rodzaje umów stosowanych w obrocie
gospodarczym;
Dokumentację, prawo, wymogi podatkowe
wymagane przy rejestrowaniu transakcji
gospodarczych;
Przepisy regulujące działalność handlową
w danej branży;
Przepisy dotyczące podatku VAT;
Rejestry handlowe i sądowe.

Obsługiwać systemy księgowe;
Interpretować dane i raporty;
4
12
Weryfikować kontrahenta w BIK i KRS ;
23
Wykorzystywać wywiadownie gospodarcze ;
Analizować dane i identyfikować odchylenia od
przeciętnych parametrów transakcji.

Z5 Przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych oraz monitorowanie na tej podstawie
bezpieczeństwa finansowego jednostki
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy prawa, w tym ustawę o rachunkowości
i o ordynacji podatkowej;
Strukturę i wzory sprawozdań finansowych;
Przepisy raportowania spółek giełdowych;
Języki obsługi baz danych (np. SQL);
17
Plan kont ;
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości
finansowej i ordynacji podatkowej.



Obsługiwać oprogramowanie biurowe;
Obsługiwać oprogramowanie specjalistyczne;
Kompletować, uzupełniać, agregować
i prezentować dane;
Wykorzystywać bazy danych i narzędzia
raportowe.

Z6 Zapewnianie przepływu informacji pomiędzy działem analiz a jednostkami biznesowymi
przedsiębiorstwa
WIEDZA – zna i rozumie:






UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


Procesy zachodzące w instytucji, w której
pracuje;
Procesy składające się na zarządzanie
projektami;
Zasady skutecznej komunikacji;
Techniki wspomagające wypracowywanie
innowacyjnych rozwiązań;
Techniki negocjacyjne.





Dzielić się wiedzą i wypracowywać innowacyjne
rozwiązania;
Udzielać informacji zwrotnej oraz przyjmować
informację zwrotną;
Przygotowywać prezentacje;
Organizować i prowadzić spotkania.

Z7 Rozwijanie narzędzi służących do raportowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Systemy i bazy danych wykorzystywane w firmie;
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Wykorzystywać dostępne narzędzia analityczne;
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Przepisy prawa, w tym ustawę o rachunkowości
i o ordynacji podatkowej oraz regulacje
dotyczące branży, w której jest zatrudniony;
Procesy zachodzące wewnątrz firmy;
Strukturę i wzory sprawozdań finansowych;
Metody ilościowe (statystykę i ekonometrię), jak
również oprogramowanie specjalistyczne
z zakresu analizy statystycznej, symulacji,
prognozowania, budżetowania;
Narzędzia analityczne służące do prowadzenia
analizy finansowej.






Biegle posługiwać się pakietem MS Office;
Kompletować, uzupełniać, agregować
i prezentować dane;
Wyszukiwać i eliminować „wąskie gardła”
w procesach raportowania;
14
Tworzyć dokumentację dla narzędzi EUC
(ang. End-user computing);
Upraszczać i automatyzować procesy
raportowania;
Nadawać priorytet procesom raportowania
wymagającym usprawnień.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Planowanie budżetu i strategii finansowej
Kompetencja zawodowa Kz2: Planowanie budżetu i strategii finansowej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z8 Planowanie i kontrolowanie budżetu kosztowego i przychodowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Metody ilościowe (statystykę oraz ekonometrię),
jak również oprogramowanie specjalistyczne
z zakresu analizy statystycznej, symulacji,
prognozowania, budżetowania;
Przepisy prawa polskiego, w tym prawo
gospodarcze, podatkowe, bankowe
(w zależności oraz rodzaju instytucji, w której
jest zatrudniony);
Zasady ustalania cen i prowizji dla produktów
instytucji, w której jest zatrudniony;
Standardy, procedury i produkty instytucji,
w której jest zatrudniony;
Rynek dostawców i odbiorców, ich oferty
i warunki cenowe;
Metody budżetowania oraz analizy odchyleń
wykonania budżetu (lub narzędzia
rachunkowości zarządczej w zakresie
budżetowania).
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Korzystać z baz i hurtowni danych ;
Posługiwać się narzędziami informatycznymi
służącymi do prognozowania;
Opracowywać niezbędne zestawienia w celu
uchwycenia trendu w branżach i sektorach
gospodarki;
Analizować dane niezbędne do przygotowania
planów i prognoz oraz przeprowadzać analizy
statystyczne oraz ekonometryczne;
Prezentować dane oraz wyniki analiz, w tym
planów i prognoz;
Przygotowywać raporty i sprawozdania
finansowe;
Tworzyć modele biznesowe;
Przygotowywać i prowadzić spotkania;
Prezentować wnioski kadrze zarządzającej.

Z9 Uczestniczenie w tworzeniu długo- i krótkoterminowych strategii finansowych oraz tworzenie
i weryfikowanie prognoz ekonomicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Rynek i ofertę konkurencji;
Makroekonomię;
Instrumenty finansowe;
Prawo i dokumentację dotyczące rynków
finansowych;
Metody ilościowe (statystykę i ekonometrię),
jak również oprogramowanie specjalistyczne
z zakresu analizy statystycznej, symulacji,
prognozowania, budżetowania.
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Pozyskiwać informacje nt. gospodarki krajowej,
rynków finansowych oraz rynków importowych
i eksportowych;
Tworzyć budżet;
Tworzyć harmonogramy finansowe;
Wykorzystywać ogólnodostępne bazy danych
9
15
7
8
(np. GUS , NBP , Eurostat , GPW );
Przygotowywać prezentacje i zestawienia;
Redagować memoranda informacyjne;
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Oceniać efektywność projektów inwestycyjnych.

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

Przyjmowania odpowiedzialności za efekty swojej pracy.
Przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności w realizacji usług, określonych
w standardach etycznych i normach zawodowych.
Wykazywania empatii i asertywności w relacjach z członkami zespołu (współpracownikami) oraz
partnerami.
Współpracowania z innymi osobami przy realizacji zadań, w tym zabiegania o informację zwrotną
od współpracowników.
Komunikowania się w sposób klarowny i cierpliwy z uwzględnieniem punktów widzenia swoich
interlokutorów.
Oceniania i zmieniania własnych postaw i zachowań zgodnie potrzebami i oczekiwaniami
klientów.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania
i podwyższania swoich kompetencji i kwalifikacji.

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

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 analityk finansowy

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk finansowy 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
Analityk finansowy może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczna jest analiza finansowa,
kontrola obrotów czy prognozowanie finansowe. Analityków finansowych poszukują banki, jednostki
administracyjne, firmy oferujące produkty czy usługi, firmy działające w obrocie nieruchomościami,
duże międzynarodowe korporacje oraz centra usług finansowych, wykonujące analizy finansowe
w ramach outsourcingu. Analityk finansowy może pracować m.in. w:
 firmach sektora finansowego,
 firmach produkcyjno-dystrybucyjnych,
 sieciach handlowych,
 firmach usługowych,
 jednostkach sektora publicznego (np. urzędy skarbowe, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru
Finansowego itp.),
 dużych organizacjach non-profit.
Obecnie (2018 r.) na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na analityków finansowych, co przekłada
się na dużą liczbę ofert pracy (w tym pracy za granicą) oraz rosnące wynagrodzenia, oferowane przez
pracodawców.
Analityk finansowy może prowadzić własną działalność gospodarczą, pracując samodzielnie lub
zatrudniając pracowników.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
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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 (2018 r.) analityków finansowych kształci się w szkołach wyższych na różnych kierunkach
związanych z zarządzaniem finansami (np. ekonomia, finanse i bankowość, rachunkowość,
ekonometria i statystyka), jednak nie jest to warunek konieczny do podjęcia pracy. W celu
pogłębienia wiedzy z obszaru finansowego, znajomości procesów i zagadnień zarządzania
przedsiębiorstwem oraz zagadnień gospodarczych analitycy finansowi mogą odbyć studia
podyplomowe i/lub studia doktoranckie.
Szkolenie
Analityk finansowy może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach
organizowanych przez:
 firmy szkoleniowe, organizacje zawodowe oraz szkoły wyższe (prywatne i publiczne);
 instytucje, w których pracują analitycy finansowi (np. szkolenia stanowiskowe, szkolenia
z zakresu finansów: zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej, znajomość zasad
kontrolingu, szkolenia z zakresu aspektów makro- i mikroekonomicznych, jak również szkolenia
z organizacji czasu pracy, komunikacji czy szkolenia menedżerskie, w ramach rozwoju ścieżek
kariery.
Potwierdzeniem specjalistycznych kwalifikacji z zakresu zarządzania finansami są, cenione przez
pracodawców polskich i zagranicznych, certyfikaty: ACCA, CFA oraz CIA.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
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Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) analityk finansowy może liczyć na ogół na całkowite wynagrodzenie miesięczne na
poziomie od 4500 zł do 8000 zł brutto. W dużych międzynarodowych korporacjach możliwe jest
otrzymywanie zarobków nawet dwu-, trzykrotnie wyższych od podanej górnej granicy przedziału.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód analityk finansowy uzależniony jest od:
 wielkości firmy,
 posiadanych certyfikatów zawodowych,
 rodzaju pracodawcy (publiczny, prywatny),
 sektora gospodarki,
 kapitału firmy,
 stażu pracy,
 regionu zatrudnienia.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie analityk finansowy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem
niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem technicznym
i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją kończyn dolnych oraz górnych (05-R), które nie wykluczają możliwości obsługi
komputera,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabosłyszących (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz
właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod kątem komunikacji
ze współpracownikami.
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 (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.












Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/WE („Dyrektywa MiFID II”) (Dz. U. UE L 173 z 12.06.2014, s. 349).
Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów
finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania
produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń,
prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych („Dyrektywa delegowana”) (Dz. U.
UE L 87 z 31.03.2017, s. 500).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
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 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 621,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1480, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1768, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
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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).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 676).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 277).

Literatura branżowa:











Dębski D.: Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość. WSiP, Warszawa 2013.
Gołębiowski G., Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Difin, Warszawa 2009.
Kurtys E.: Analiza ekonomiczna a rachunek ekonomiczny, kontrola gospodarcza i controlling, [w:]
M. Hamrol (red.): Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstw.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
Miesięcznik „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Wydawnictwo Explanator, Poznań.
Sawicki K.: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo,
Wrocław 2008.
Walińska E. (red.): Meritum rachunkowości. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Wermut J.: Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów. ODDK, Gdańsk 2013.
Wersty B. (red.): Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Wyd. A.E., Wrocław 1996.
Yescombe E.R.: Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego. Oficyna
Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Zaleska M.: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2002.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:










ACCA (Association of Chartered Certified Accountants): http://www.accapolska.pl
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
CFA (Chartered Financial Analyst): https://www.cfainstitute.org
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants): https://www.cimaglobal.com
Instytut Audytorów Wewnętrznych, IIA Polska: https://www.iia.org.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: https://www.skp-ow.com.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

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

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

ACCA (Association of
Chartered Certified
Accountants)

Kwalifikacja ACCA przyznawana przez Association of
Chartered Certified Accountants – międzynarodową
organizację zawodową z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

2

Analiza przyczynowo-skutkowa

Polega na poznaniu mechanizmów funkcjonowania
badanej całości, zmian, jakie w niej zachodzą,
identyfikacji czynników oddziałujących na tę całość
oraz kierunku natężenia wpływu poszczególnych
czynników na stwierdzone zmiany.

3

Analiza wskaźnikowa

Rodzaj analizy ekonomicznej, która odnosi się do
badania zjawisk i procesów gospodarczych dających
się skwantyfikować i opisać za pomocą liczb.

4

BIK

Biuro Informacji Kredytowej. Organizacja założona
przez Związek Banków Polskich i prywatne banki,
której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie
i udostępnianie danych dotyczących historii
kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz
pozabankowych firm pożyczkowych.

5

CFA (Chartered
Financial Analyst)

Kwalifikacja CFA to prestiżowy, globalny tytuł
zawodowy, przyznawany w branży finansów
inwestycyjnych. Tytuł nadawany jest przez
amerykański CFA Institute.

6

CIA (Certified Internal
Auditor)

Kwalifikacja CIA: najbardziej znana kwalifikacja dla
audytorów wewnętrznych. Tytuł CIA jest nadawany
przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The
Institute of Internal Auditors) i jest uznawany na
całym świecie.

https://www.iia.org.pl/certyfi
kacja/certyfikat-cia
[dostęp 10.07.2018]

7

Eurostat

Europejski Urząd Statystyczny zajmujący się
zbieraniem, analizą i udostępnianiem informacji
statystycznych na temat większości dziedzin życia
głównie publicznego w krajach UE.

http://ec.europa.eu/eurostat
[dostęp 10.07.2018]

21

ACCA (Association of
Chartered Certified
Accountants),
http://www.accapolska.pl
[dostęp 10.07.2018]
Wersty B. (red.):
Analiza ekonomiczna
w przedsiębiorstwie.
Wyd. A.E., Wrocław 1996
Wersty B. (red.):
Analiza ekonomiczna
w przedsiębiorstwie.
Wyd. A.E., Wrocław 1996
https://www.bik.pl/pobierzraportbik?utm_source=google&utm
_medium=cpc&utm_campaig
n=search&utm_term=formula
rz&gclid=EAIaIQobChMI4PDIv
4Tk2wIVTdwZCh0fpADVEAAY
ASAAEgK0JPD_BwE&gclsrc=a
w.ds [dostęp 10.07.2018]
https://www.cfainstitute.org
[dostęp 10.07.2018]
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8

GPW

Giełda Papierów Wartościowych, największa giełda
instrumentów finansowych w regionie Europy
Środkowej i Wschodniej. Jej misją jest rozwijanie
efektywnych mechanizmów przepływu kapitału
i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych
jakościowo i cenowo usług giełdowych
i rozliczeniowych, spełniających potrzeby
i oczekiwania klientów – przedsiębiorstw,
inwestorów oraz pośredników obrotu.

https://www.gpw.pl
[dostęp 10.07.2018]

9

GUS

Główny Urząd Statystyczny, organ administracji
rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów
zajmujący się zbieraniem, analizą i udostępnianiem
informacji statystycznych na temat większości
dziedzin życia.

http://stat.gov.pl
[dostęp 10.07.2018]

10

Hurtownia danych

Hurtownia danych to zbiór zintegrowanych,
zorientowanych tematycznie baz danych
zaprojektowanych dla celów wspomagania decyzji,
przy czym wszystkie dane zawarte w tych bazach
odnoszą się do określonego momentu w czasie.
Hurtownia danych jest więc nie tyle technologią, co
raczej modelem udostępniania danych analitycznych
dla końcowych użytkowników.

http://www.bipro.pl/wykorzystaniehurtowni-danych-wcontrollingu.html?gclid=EAIaI
QobChMIgbeKloij3AIVR7UYCh
3qDQOgEAAYASAAEgLpwfD_B
wE [dostęp 10.07.2018]

11

Jednostka
organizacyjna

To całość techniczno-społeczna zdolna do względnie
samodzielnego działania w strukturze. Tworzy się je
w celu spełniania funkcji organizacyjnych
przedsiębiorstwa. W dynamicznym aspekcie
strukturalnym, jednostki gospodarcze rozpatrywane
są jako układy wejścia–wyjścia. Przykładowo
w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
produkcyjnego występuje uporządkowanie
hierarchiczne jednostek organizacyjnych.

https://mfiles.pl/pl/index.php
/Jednostka_organizacyjna
[dostęp 10.07.2018]

12

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy: użyteczny katalog firm
(i innych podmiotów), dzięki któremu z łatwością
można uzyskać podstawowe informacje na ich
temat. Prowadzony jest przez wybrane sądy
rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestr
zawiera między innymi dane teleadresowe
i określenie formy prawnej organizacji – informacje
niezbędne przy podejmowaniu współpracy.

http://www.krs-online.com.pl
[dostęp 10.07.2018]

13

Model finansowy

Model finansowy stanowi kluczowe narzędzie oceny
projektu. Jest stosowany: na etapie przed terminem
uruchomienia kredytu, do wstępnej oceny aspektów
finansowych projektu i oszacowania stopy zwrotu
dla sponsorów w fazie przygotowania, przy
dobieraniu finansowania z jednoczesną oceną
wpływu różnych wariantów finansowania na
przepływy skierowane do sponsorów, w badaniu
projektu przez potencjalnych kredytodawców, do
określenia kluczowych punktów w negocjacjach
warunków finansowania, do stworzenia modelu
bazowego.

Yescombe E.Y.: Project
finance. Wybrane elementy
finansowania strukturalnego.
Oficyna Wolters Kluwer
Business, Kraków 2007, s. 282

14

Narzędzia EUC

Ang. End-user computing – aplikacje tworzone przez
użytkowników, którzy nie są programistami. EUC ma
na celu lepszą integrację użytkowników końcowych
ze środowiskiem programistycznym. Narzędzia EUC
bardzo różnią się od siebie pod względem złożoności
i stopnia skomplikowania I bardzo zależą od
zaawansowania użytkownika, który je tworzy oraz
dostępnych platform narzędziowo-bazodanowych.

https://www.techopedia.com
[dostęp 10.07.2018]
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15

NBP

Narodowy Bank Polski – bank centralny
Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania
określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym
Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Akty
prawne gwarantują niezależność NBP od innych
organów państwa.

http://www.nbp.pl
[dostęp 10.07.2018]

16

Organizacja non-profit

Organizacja nienastawiona na zysk, uzyskuje ona
niezbędne środki finansowe z różnych budżetów
publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych.
Najczęściej jest to stowarzyszenie – dobrowolne,
trwałe i samorządne zrzeszenie o celach
niezarobkowych.

https://mfiles.pl/pl/index.php
/Organizacja_non-profit
[dostęp 10.07.2018]

17

Plan kont

Część składowa systemu rachunkowości, która jest
niezbędnym narzędziem dostarczającym informacje
do zarządzania organizacją i dokonywania rozliczeń
finansowych.

Sawicki K.: Rachunkowość
finansowa przedsiębiorstw.
Ekspert Wydawnictwo
i Doradztwo, Wrocław 2008

18

Rachunkowość
finansowa

Systemem gromadzenia i przetwarzania informacji
o stanach i procesach, które kształtują
przedsiębiorstwa. Wykorzystuje specyficzne metody,
formy, rozwiązania organizacyjne i techniczne
umożliwiające rejestrację zmian i stanu majątku
jednostki, źródeł jego finansowania, dokonanych
operacji gospodarczych oraz procesów
kształtujących wyniki finansowe.

Sawicki K.: Rachunkowość
finansowa przedsiębiorstw.
Ekspert Wydawnictwo
i Doradztwo, Wrocław 2008

19

Rachunkowość
zarządcza

Inaczej menadżerska – pozyskiwanie, przetwarzanie
oraz analiza informacji gospodarczych w celu
usprawnienia procesu podejmowania decyzji
zarządczych oraz kontroli ich realizacji. Służy przede
wszystkim wewnętrznym celom przedsiębiorstwa.
W odróżnieniu od rachunkowości finansowej
cechuje się dużą dowolnością doboru metod
i technik w celu zaspokojenia bieżących potrzeb
przedsiębiorstwa.

Wermut J.: Rachunkowość
zarządcza. Podręcznik ze
zbiorem przykładów. ODDK,
Gdańsk 2013

20

Ryzyko ekonomiczno-finansowe

Element analizy ekonomiczno–finansowej, która
pokazuje kwestie finansowe związane z realizacją
i eksploatacją, a także ryzykiem projektu oraz jego
przyszłym oddziaływaniem na szeroko pojęte
otoczenie.

https://pl.plsk.eu/c/document
_library/get_file?uuid=a19c34
98-981b-4364-a170c503e280cf7f&groupId=19504
[dostęp 10.07.2018]

21

SQL

https://www.w3schools.com/
sql
[dostęp 10.07.2018]

22

Wskaźniki finansowe

Ang. Structured Query Language – strukturalny język
zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz
danych oraz do umieszczania i pobierania danych
z baz danych.
Przedstawiają obraz powiązań oraz relacji, jakie
występują pomiędzy wielkościami wynikającymi ze
sprawozdań finansowych. W tym przypadku
podstawowym źródłem informacji są: bilans oraz
rachunek zysków i strat. Zarówno według
teoretyków, jak i praktyków w dziedzinie
rachunkowości, te dwa elementy sprawozdania
finansowego zawierają najwięcej istotnych
informacji potrzebnych do analizy sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa.

23

https://poradnikprzedsiebiorc
y.pl/-analiza-wskaznikowaprzedsiebiorstwa-wskaznikirentownosci
[dostęp 10.07.2018]
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23

Wywiadownia
gospodarcza

Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się odpłatnym
pozyskiwaniem informacji na temat sytuacji
przedsiębiorstw. Wywiadownie gospodarcze tworzą
dla swoich klientów raporty handlowe, które mają
na celu minimalizację ryzyka związanego ze
współpracą z danym podmiotem. Korzystają one
z ogólnodostępnych źródeł takich jak KRS, biuro
informacji gospodarczej, publikacje branżowe, prasa
czy też Internet.

24

http://www.wiph.pl
[dostęp 10.07.2018]

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.

ISBN 978-83-7789-495-8 [101]

