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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Agent ubezpieczeniowy 332101

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•
•
•
•
•
•

Ajent ubezpieczeniowy.
Akwizytor ubezpieczeniowy.
Broker ubezpieczeniowy.
Doradca ubezpieczeniowy.
Multiagent.
Pośrednik ubezpieczeniowy.
Ubezpieczyciel.

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

3321 Insurance representatives.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
• analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
• 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:
•
•
•

Anna Jawor-Joniewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Ewa Marcinkowska – PZU ŻYCIE S.A., Gdańsk.
Hanna Sławińska – Agent PZU S.A. Hanna Sławińska, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•
•
•

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

Recenzenci:
•
•

Małgorzata Szydłowska – PZU S.A., Gdańsk.
Jacek Górecki – Działalność ubezpieczeniowa „To Ma Sens”, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

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

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Agent ubezpieczeniowy1 zajmuje się pośredniczeniem w zawarciu umowy ubezpieczenia8 pomiędzy
ubezpieczycielem a ubezpieczającym, gdzie przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno życie
i zdrowie osoby, jak i mienie/majątek.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Agent ubezpieczeniowy oferuje oraz zawiera w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystwa
ubezpieczeniowego) umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Pracownik w tym
zawodzie znaczną część czasu spędzanego w pracy poświęca na identyfikację potencjalnych klientów
i dotarcie do nich. Samo podpisanie umowy ubezpieczeniowej jest aktem zwieńczającym szereg
pozostałych czynności, które poprzedzają przygotowanie i doręczenie klientowi polisy
ubezpieczeniowej3. Niezależnie od tego, czy agent ubezpieczeniowy zajmuje się pośredniczeniem
w sprzedaży ubezpieczeń osobowych czy majątkowych, wykonywane zadania zawodowe mają
podobny charakter. Zmieniają się jedynie wymagania dotyczące obszarów wiedzy fachowej,
związanej bezpośrednio z oferowanymi rodzajami ubezpieczeń. Ważne jest, że pełnienie roli
pośrednika – opartej o nadane przez ubezpieczyciela pełnomocnictwo – wymaga od agenta
ubezpieczeniowego, poza doskonałym przygotowaniem merytorycznym w obszarze ubezpieczeń,
wysokich zdolności interpersonalnych, konsekwencji w działaniu, samodzielności oraz inicjatywy.
Agent ubezpieczeniowy potrafi udzielić wyczerpujących informacji dotyczących różnych form
i rodzajów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Pomaga klientom w wyborze
odpowiedniego ubezpieczenia, analizując wspólnie z klientem jego oczekiwania i potrzeby w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej, mając jednocześnie na względzie jego możliwości finansowe.
Niejednokrotnie zajmuje się propagowaniem idei ubezpieczenia i uświadamia klientowi potrzebę
posiadania ubezpieczenia czy to osobowego, czy też majątkowego. Agent ubezpieczeniowy prowadzi
systematyczną analizę potrzeb ubezpieczenia swoich klientów. Kieruje się przy tym aktualną sytuacją
życiową klienta oraz jego zdolnościami finansowymi, które mogą ulegać zmianom w czasie trwania
ubezpieczenia.
Agent ubezpieczeniowy ma umiejętność słuchania rozmówcy, analizowania przedstawianych faktów
oraz obiektywnego, wzbudzającego zaufanie rozmówcy prezentowania oferty ubezpieczeniowej. Jest
dostępny dla swoich klientów zarówno w czasie, gdy nie występują żadne zdarzenia objęte umową
ubezpieczenia, jak również w tych sytuacjach, kiedy tego typu zdarzenia mają miejsce. W tym
momencie informuje klienta o niezbędnych czynnościach, jakie powinien lub jest zobowiązany
wykonać zgodnie z zawartą umową. Pomaga klientowi w kontaktach z ubezpieczycielem bądź też
usprawnia działanie na linii ubezpieczyciel–ubezpieczający w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową.
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W swoich działaniach w sposób rzetelny rozlicza się z zakładem ubezpieczeniowym z pobranych
druków ścisłego zarachowania oraz zainkasowanych od klientów składek7. Obszar działania agenta
ubezpieczeniowego nie ma ograniczeń terytorialnych, co wymaga od niego samodyscypliny
w planowaniu i organizowaniu pracy.
Od agenta ubezpieczeniowego wymaga się dojrzałości emocjonalnej w kontaktach z ludźmi o bardzo
różnych temperamentach i osobowościach. Poza koniecznością umiejętnego dopasowania stylu
komunikowania się do rozmówcy, agent ubezpieczeniowy musi być odporny na odmowę klientów,
której skutkiem jest brak możliwości zaprezentowania oferty ubezpieczyciela i podpisania umowy.
Agent ubezpieczeniowy musi być świadomy odpowiedzialności związanej z jakością oferowanych
przez siebie usług, dlatego powinien systematycznie doskonalić swoje umiejętności, biorąc udział
w szkoleniach organizowanych przez ubezpieczyciela, dla którego świadczy usługi.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie agent ubezpieczeniowy wykonuje pracę polegającą na:
− opracowywaniu i przedstawianiu klientom ofert ubezpieczenia,
− przyjmowanie od klientów zapytań i wniosków o ubezpieczenie, ich obsługa oraz udzielanie
odpowiedzi na zapytania.
− dokonywaniu oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia,
− obliczaniu i ustalaniu wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie,
− zawieraniu umów ubezpieczenia, opracowywaniu i dostarczaniu dokumentów klientom,
− pobieraniu wpłat z tytułu należnych ubezpieczycielowi składek z tytułu zawartych umów
ubezpieczenia,
− sporządzaniu i dostarczaniu ubezpieczycielowi ustalonych przez niego informacji, dokumentów
i sprawozdań,
− udzielaniu klientom niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego
ubezpieczeniem,
− monitoringu wygasających polis,
− przypominaniu klientom o płatnościach składek i rat,
− obsłudze posprzedażowej, np.: nanoszeniu zmian na polisach w trakcie trwania polisy,
przyjmowaniu reklamacji itp.,
− wykonywaniu innych zadań przydzielonych przez ubezpieczyciela, a związanych z zawartymi
przez niego umowami ubezpieczenia, zwłaszcza z zakresu ustalania zasadności roszczeń
i przysługujących odszkodowań,
− logistycznej organizacji pracy zapewniającej najwyższą jakość obsługi klientów.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca agenta ubezpieczeniowego opiera się na bezpośrednich i zdalnych kontaktach z potencjalnymi
klientami, a także osobami dotychczas korzystającymi z oferty danego ubezpieczyciela. Agent
ubezpieczeniowy umawia się na spotkania i podpisuje z klientami umowy, których warunki uprzednio
negocjuje. Jakkolwiek stanowisko agenta ubezpieczeniowego funkcjonuje w strukturach zakładów
ubezpieczeniowych, to rzadko zatrudniają one agentów na umowę o pracę.
Osoby, które zdecydują się na wykonywanie tego zawodu, muszą z reguły liczyć się z koniecznością
założenia własnej działalności gospodarczej. Wówczas współpraca z towarzystwem ubezpieczeń
oparta jest o umowę agencyjną. Agent, mimo że nie jest związany z firmą ubezpieczeniową umową
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o pracę, znajduje się w jej strukturach, w związku z tym należy do zespołu i ma kierownika, który
rozlicza go z pracy oraz nałożonych na niego planów sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Ponadto
zobowiązany jest do udziału w spotkaniach z kierownikiem, zebraniach zespołu oraz szkoleniach.
Agent ubezpieczeniowy współpracujący z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi pełni funkcję
multiagenta. Multiagent posiada szerszą ofertę dla klientów, ale jednocześnie ma więcej wymagań
do spełnienia, wynikających z warunków współpracy określonych przez różne towarzystwa
ubezpieczeniowe.
Agent ubezpieczeniowy prowadzący własną działalność gospodarczą posiada najczęściej biuro i jest
zobowiązany do zakupu polisy obowiązkowego OC agenta. Praca agenta wymaga ciągłego uczenia
się, nadążania za zmianami w ogólnych warunkach ubezpieczeń, procedurach firm
ubezpieczeniowych oraz przepisach.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Agent ubezpieczeniowy w procesie realizacji zadań zawodowych wykorzystuje m.in.:
− komputer/laptop/tablet z typowym oprogramowaniem biurowym, z dostępem do internetu,
służący do obsługi dedykowanej platformy internetowej ubezpieczyciela, pozwalającej na
przeliczanie ofert, wystawianie polis i zapis danych klienta oraz obsługę posprzedażową,
− telefon z dostępem do internetu, do mobilnych aplikacji, np. do robienia zdjęć
i natychmiastowego przesyłania ich do ubezpieczyciela, do nawigacji itp.,
− typowe urządzenia biurowe, takie jak: drukarka (coraz częściej przenośna), skaner,
kserokopiarka, niszczarka do dokumentów itp.,
− samochód – umożliwiający szybki dojazd do klientów, zwłaszcza przy prowadzeniu działalności na
rozległym terenie, słabo wyposażonym w środki komunikacji publicznej,
− piśmiennicze materiały biurowe.
Organizacja pracy
Agenci ubezpieczeniowi mają nienormowany czas pracy – właściwie całą dobę muszą być gotowi
stawić się na wezwanie potencjalnego klienta, z reguły jednak spotkania z nimi odbywają się
wieczorami lub w weekendy. Praca wykonywana jest w różnych miejscach, w tym w prywatnych
mieszkaniach klientów.
Agenci ubezpieczeniowi pracują indywidualnie, samodzielnie planują swoją pracę i rozliczani są
z efektów pracy, a nie nakładu czasu. W zależności od rodzaju współpracy z firmą ubezpieczeniową
agent może pracować samodzielnie lub być zobowiązanym do czasowej pracy w biurze. Godziny
pracy agentów w zakresie pracy wykonywanej w biurze są na ogół stałe i wynoszą średnio do
6 godzin dziennie, resztę czasu agent przeznacza na spotkania z klientami. Tutaj godziny bywają
w znacznym stopniu ruchome, ponieważ agent musi dostosować się do dziennego grafiku klientów.
Agent lub multiagent posiadający własne biuro przyjmuje klientów w stałych godzinach pracy, rzadko
jeździ do klientów po godzinach pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W zawodzie agent ubezpieczeniowy czynniki szkodliwe wiążą się z faktem intensywnych kontaktów
z ludźmi oraz dużą konkurencją w branży. Można tutaj wymienić ryzyko sytuacji konfliktowych oraz
stres związany z koniecznością nadążania za wymaganiami rynku, pozyskiwania nowych klientów
i rozliczania się z nałożonych planów sprzedażowych.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód agent ubezpieczeniowy ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− sprawność układu kostno-stawowego,
− sprawność narządu wzroku,
− sprawność narządu wzroku i słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− ostrość wzroku,
− ostrość słuchu,
− rozróżnianie barw,
− spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
− uzdolnienia rachunkowe,
− zdolność koncentracji uwagi,
− podzielność uwagi,
− rozumowanie logiczne,
− dobra pamięć,
− zdolność współdziałania,
− zdolność przekonywania,
− zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
− łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;
w kategorii cech osobowościowych
− samodzielność,
− inicjatywność,
− odporność emocjonalna,
− wytrwałość,
− samokontrola,
− dokładność,
− cierpliwość,
− łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
− dążenie do osiągania celów oraz ustawicznego rozwoju zawodowego.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca agenta ubezpieczeniowego jest zaliczana do prac lekkich i nie wymaga dużego wysiłku
fizycznego. Z uwagi na konieczność stałego przemieszczania się wskazana jest jednak ogólna dobra
sprawność fizyczna.
Nie ma istotnych przeszkód, aby ten zawód wykonywany był przez osoby z niepełnosprawnością,
z wyłączeniem niepełnosprawności wykluczającej możliwość kontaktów zdalnych oraz
niepełnosprawności intelektualnej, która może być przeszkodą do wykonywania pracy zgodnie
z oczekiwaniami klientów.
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Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie agent ubezpieczeniowy jest znaczna dysfunkcja narządu
wzroku oraz słuchu, z racji znacznego ograniczenia możliwości swobodnego kontaktu osób z tego
rodzaju dysfunkcją z potencjalnymi klientami, zainteresowanymi ubezpieczeniami.
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
Od agentów ubezpieczeniowych wymaga się wykształcenia minimum średniego. Przed rozpoczęciem
pracy agent odbywa szkolenie, które kończy się egzaminem państwowym. Od tego momentu może
samodzielnie podjąć działalność ubezpieczeniową, przy stałym wsparciu osób z towarzystwa
ubezpieczeniowego, z którym nawiązał współpracę. Wiedzę produktową i doświadczenie zawodowe
zdobywa dzięki szkoleniom organizowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz przez
współpracę z bardziej doświadczonymi agentami ze swojego zespołu.
Pracodawcy preferują wykształcenie wyższe na kierunku związanym z ubezpieczeniami
i doświadczenie zdobyte w pracy na podobnym stanowisku oraz kompetencje społeczne, pozwalające
na efektywne realizowanie powierzonych obowiązków.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Wymagania dla osób, chcących zostać agentami ubezpieczeniowymi, reguluje ustawa
o pośrednictwie ubezpieczeniowym4. Do wykonywania zawodu niezbędne jest zdobycie stosownego
zezwolenia. Aby je uzyskać, należy:
− mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
− mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
− być osobą niekaraną,
− ukończyć zorganizowane przez dany zakład ubezpieczeniowy kursy i szkolenia.
Pozwolenie na wykonywanie pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego wydawane jest przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Organ ten wystawia dokument na wniosek towarzystwa, do którego
zgłosiła się osoba chcąca zostać agentem.
Wśród wymagań stawianych przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze agenta
ubezpieczeniowego najważniejsza pozostaje kwestia wykształcenia – preferowane są osoby
legitymujące się dyplomem ukończenia szkoły wyższej o profilu ekonomicznym.
Oprócz tego od kandydatów wymaga się:
− kilkuletniego doświadczenia zdobytego w branży ubezpieczeniowej,
− udokumentowanych umiejętności negocjacyjnych i znajomości technik perswazyjnych,
− założenia własnej działalności gospodarczej.
WAŻNE:
Jednym z warunków, które musi spełnić osoba fizyczna, aby wykonywać czynności agencyjne, jest zdanie
egzaminu prowadzonego przez zakład ubezpieczeń.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Możliwości rozwoju agenta ubezpieczeniowego są dosyć duże, a końcowy efekt zależy od
determinacji i włożonego wysiłku w realizację zadań zawodowych.
Agent ubezpieczeniowy (broker ubezpieczeniowy2) wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego
i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może rozwijać się, tworząc agencję ubezpieczeniową wraz
z podległymi sobie pracownikami, wykonującymi czynności agencyjne lub uzyskać uprawnienia
brokerskie, co związane jest ze zdaniem egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru
Finansowego i posiadaniem wyższego wykształcenia.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Wymagania, które należy spełnić, by pracować w zawodzie agent ubezpieczeniowy są określone
w przepisach dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego. Kandydat powinien mieć co najmniej
średnie wykształcenie. Konieczne jest także zaświadczenie o niekaralności i pełna zdolność do
wykonywania czynności prawnych. Przyszły pracownik musi przystąpić do egzaminu organizowanego
przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu może uzyskać licencję wydaną przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
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 agent ubezpieczeniowy może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Broker ubezpieczeniowy
Broker reasekuracyjny
Pracownik do spraw ubezpieczeń

Kod zawodu
241307
332104
332103
431202

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie agent ubezpieczeniowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Poszukiwanie, nawiązywanie kontaktów, organizowanie i odbywanie spotkań handlowych
z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniem.
Z2 Badanie indywidualnych potrzeb klientów w zakresie ubezpieczenia.
Z3 Dokonywanie oględzin i ocena ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia, kierowanie na badania lub
oględziny przedmiotu ubezpieczenia.
Z4 Udzielanie klientom informacji o warunkach i rodzajach oferowanych usług ubezpieczeniowych
oraz opracowywanie i przedstawianie im ofert ubezpieczenia.
Z5 Zawieranie z klientami umów ubezpieczeniowych.
Z6 Obliczanie i inkasowanie od klientów składek należnych ubezpieczycielowi.
Z7 Utrzymywanie kontaktu z klientami oraz udzielanie im niezbędnych informacji i pomocy w razie
zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
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Z8 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniem oraz
archiwizowanie druków, informacji i dokumentów dotyczących klientów i umów zgodnie
z procedurami ubezpieczyciela.
Z9 Planowanie działań sprzedażowych ubezpieczeń.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia
pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym
Kompetencja zawodowa Kz1: Pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy
ubezpieczycielem a ubezpieczającym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7,
Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Poszukiwanie, nawiązywanie kontaktów, organizowanie i odbywanie spotkań handlowych
z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•
•

Zasady organizacji pracy własnej i zarządzania
czasem;
Zasady planowania i organizowania wyjazdów
do klientów;
Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
z potencjalnymi klientami;
Zasady przygotowania i prowadzenia prezentacji
dla klientów;
Przepisy prawa w zakresie ochrony danych
6
osobowych wynikające z RODO ;
Zasady segmentowania rynku potencjalnych
klientów ubezpieczeniowych;
Zasady gromadzenia danych
i informacji o ubezpieczeniach i klientach.

•
•
•
•
•
•

Planować działania własne w określonych
terminach i według ustalonej kolejności
kontaktów z klientami ubezpieczeniowymi;
Planować i organizować wyjazdy do klientów
ubezpieczeniowych;
Prowadzić rozmowy telefoniczne
z potencjalnymi klientami;
Przygotowywać i prowadzić prezentacje dla
klientów
Gromadzić dane kontaktowe klientów zgodnie
z zasadami RODO;
Segmentować rynek potencjalnych klientów
ubezpieczeniowych;
Posługiwać się narzędziami tradycyjnymi bądź
elektronicznymi dla gromadzenia danych
i informacji o ubezpieczeniach i klientach.

Z2 Badanie indywidualnych potrzeb klientów w zakresie ubezpieczenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Metody identyfikacji potrzeb klientów;
Ofertę handlową w zakresie ubezpieczeń
oferowanych przez ubezpieczyciela/li, na rzecz
których działa agent (np.: życiowe, majątkowe,
grupowe itp.);
Zasady marketingu i wywierania wpływu;
Zasady komunikacji interpersonalnej;
Zasady przeprowadzania rozmowy handlowej;
Zasady podtrzymywania kontaktów i budowania
relacji z klientami;
Metody docierania do poszczególnych grup
klientów;
Zasady tworzenia listy potencjalnych klientów.

•
•
•
•

•
•
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Identyfikować i analizować potrzeby klientów
w zakresie ochrony ubezpieczeniowej;
Dopasowywać ofertę ubezpieczeniową do
potrzeb klientów;
Przekonywać klientów do wyboru jednej
z prezentowanych ofert lub wariantów oferty
ubezpieczenia;
Komunikować się w formie pośredniej
i bezpośredniej;
Przeprowadzać rozmowę handlową mającą na
celu określenie potrzeb potencjalnych klientów
w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz
przedstawienie im oferty;
Podtrzymywać kontakty i budować długotrwałe
relacje z klientami;
Wybierać sposób dotarcia do poszczególnych
klientów ubezpieczeniowych;
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•

Opracowywać listy potencjalnych klientów
ubezpieczeniowych.

Z3 Dokonywanie oględzin i ocena ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia, kierowanie na badania
lub oględziny przedmiotu ubezpieczenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

Zasady dotyczące podjęcia konkretnych
czynności w związku ze zdarzeniem objętym
ochroną zgodnie z zawartymi przez klientów
umowami;
Zasady, według których agent dokonuje oględzin
przedmiotu ubezpieczenia;
Zasady kierowania przedmiotu ubezpieczenia na
badania lub oględziny dodatkowe;
Zasady, według których wybrane ryzyka
9
przekazywane są do oceny underwritera ;
Procedury przekazywania dokumentacji
z oględzin do ubezpieczyciela.

•
•
•
•

Procedury regulujące obsługę zdarzeń objętych
ochroną ubezpieczeniową;
Dokonywać oględzin przedmiotu ubezpieczenia
i przygotowywać dokumentację z oględzin;
Kierować w razie konieczności przedmiot
ubezpieczenia na badania lub oględziny
dodatkowe;
Przekazywać wybrane ryzyka do oceny
underwritera;
Przekazywać dokumentację z oględzin za
pośrednictwem aplikacji mobilnych,
dedykowanych platform internetowych czy
drogą pocztową (poczta tradycyjna,
elektroniczna) do ubezpieczyciela.

Z4 Udzielanie klientom informacji o warunkach i rodzajach oferowanych usług
ubezpieczeniowych oraz opracowywanie i przedstawianie im ofert ubezpieczenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•
•
•

Ofertę ubezpieczeniową;
Wysokości ponoszonych opłat w relacji do
wybranych przez klientów opcji ubezpieczenia;
Zasady planowania pracy własnej dotyczącej
działań sprzedażowych u dotychczasowych
i nowych klientów;
Zalety poszczególnych ofert ubezpieczenia;
Zasady wnioskowania pozwalającego na
dokładne sprecyzowanie oczekiwań klientów
w zakresie ochrony ubezpieczeniowej;
Zapisy zawarte w ogólnych warunkach
ubezpieczenia (OWU).

•

•
•

•
•
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Wskazywać alternatywne rozwiązania
w zakresie możliwości zawarcia przez klientów
umów ubezpieczeniowych w dopuszczalnych
przez ubezpieczyciela wariantach;
Tłumaczyć i wyjaśniać wątpliwości klientów
dotyczące celowości zawierania umowy
ubezpieczeniowej oraz wysokości ponoszonych
opłat w relacji do wybranych przez klientów
opcji ubezpieczenia;
Gospodarować czasem – planować pracę własną
dotyczącą działań sprzedażowych
u dotychczasowych i nowych klientów;
Argumentować w sposób logiczny zalety
poszczególnych prezentowanych ofert
ubezpieczenia, obrazować przykładami
potencjalne zdarzenia;
Słuchać i wyciągać wnioski pozwalające na
dokładne sprecyzowanie oczekiwań klientów
w zakresie ochrony ubezpieczeniowej;
Tłumaczyć klientom w przystępny sposób zapisy
zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia
(OWU).
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Z5 Zawieranie z klientami umów ubezpieczeniowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Zasady określone przez ubezpieczyciela
dotyczące wypełniania wniosków i polis;
Procedury dotyczące zawierania umów
ubezpieczeniowych;
Procedury dotyczące dostarczania umów.

•
•

Wypełniać karty klientów, z którymi zawarto
umowę ubezpieczenia lub spisano wniosek
o ubezpieczenie;
Wypełniać dokumenty dotyczące zawartej
umowy ubezpieczenia lub wypisanego wniosku
o ubezpieczenie;
Dostarczać umowy zgodnie z przyjętymi przez
ubezpieczyciela zasadami.

Z6 Obliczanie i inkasowanie od klientów składek należnych ubezpieczycielowi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

•

Zasady określone przez ubezpieczyciela
wyliczania należnej składki tytułem zawarcia
umowy lub złożenia wniosku;
Zasady, według których agent dokonuje
pobrania składki i jej przekazania
ubezpieczycielowi;
Zasady wypełniania dokumentów finansowych
związanyche z ubezpieczeniami takich jak:
potwierdzenie przyjęcia gotówki, druk przelewu,
wpłata na rachunek bankowy;
Oprogramowanie komputerowe dostarczone
przez ubezpieczyciela niezbędne do wyliczania
składek.

•
•

•

Wyliczać należną, hipotetyczną składkę
w zależności od rozważanych przez klientów
wariantów ubezpieczenia;
Wyliczać należną składkę z tytułu zawarcia
umowy lub złożenia wniosku o ubezpieczenie;
Wypełniać niezbędne dokumenty finansowe
związane z ubezpieczeniami takie jak:
potwierdzenie przyjęcia gotówki, druk przelewu,
wpłata na rachunek bankowy;
Obsługiwać komputerowe programy
ubezpieczeniowe w zakresie niezbędnym do
wyliczenia składki ubezpieczeniowej.

Z7 Utrzymywanie kontaktu z klientami oraz udzielanie im niezbędnych informacji i pomocy
w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•

Zasady pozyskiwania rekomendacji i kontaktów
od klientów ubezpieczeniowych;
Metody analizowania raportów i zestawień
dotyczących zawartych i posiadanych
w obsłudze umów ubezpieczeniowych;
Zasady przygotowywania dokumentacji
ubezpieczeniowej;
Zasady analizowania i przetwarzania informacji;
Terminologię branżową;
Obowiązki klienta wynikające z umowy
ubezpieczeniowej (w tym w zakresie zgłaszania
szkody).

•
•
•
•
•
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Zdobywać rekomendacje i kontakty od klientów
ubezpieczeniowych;
Analizować otrzymywane raporty i zestawienia
dotyczące zawartych i posiadanych w obsłudze
umów ubezpieczeniowych;
Udzielać informacji na temat przygotowania
i przedłożenia niezbędnej dokumentacji
ubezpieczeniowej;
Analizować i przetwarzać informacje;
Wyjaśniać i tłumaczyć klientom skomplikowane
terminy branżowe i kryjące się za nimi
znaczenia;
Udzielać klientom informacji o niezbędnych
czynnościach, jakie winni wykonać, wskazując
jednocześnie miejsca, sposoby i terminy
dokonania konkretnych zgłoszeń.
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Z8 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniem oraz
archiwizowanie druków, informacji i dokumentów dotyczących klientów i umów zgodnie
z procedurami ubezpieczyciela
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•

Zasady wypełniania druków firmowych takich
jak: wniosek ubezpieczeniowy, polisa
ubezpieczeniowa;
Terminy przekazywania dokumentów do biura
lub do centrali firmy ubezpieczeniowej;
Zasady obsługi komputera i podstawowego
oprogramowania biurowego;
Metody poszukiwania klientów i tworzenia listy
potencjalnych klientów;
Metody analizowania portfela klientów.
Zasady przechowywania danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO.

•
•
•
•
•

Posługiwać się drukami firmowymi takimi jak:
wniosek ubezpieczeniowy, polisa
ubezpieczeniowa;
Dochowywać obowiązujących terminów
przekazywania dokumentów do biura lub do
centrali firmy ubezpieczeniowej;
Posługiwać się komputerem i podstawowym
oprogramowaniem biurowym;
Poszukiwać klientów i tworzyć listy
potencjalnych klientów;
Analizować swój portfel klientów;
Przechowywać dane osobowe zgodnie
z przepisami RODO.

Z9 Planowanie działań sprzedażowych ubezpieczeń
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•

•
•

Metody planowania pracy własnej;
Zasady prezentowania oferty ubezpieczyciela
klientom;
Oferowane klientom produkty ubezpieczeniowe;
Zasady analizowania i weryfikowania informacji
otrzymywanych z centrali oraz od przełożonych,
dotyczących klientów, których agent obsługuje
lub stara się pozyskać;
Zasady komunikacji interpersonalnej ze
współpracownikami;
Metody określania celów doskonalenia
zawodowego i ich realizowania.

•
•
•

•

•

Planować własne działania związane
z pozyskiwaniem klientów ubezpieczeniowych;
Prezentować ofertę ubezpieczyciela klientom;
Opracowywać kilka wariantów propozycji ofert
ubezpieczeniowych;
Analizować i weryfikować informacje
otrzymywane z centrali oraz od przełożonych,
dotyczące klientów, których agent obsługuje lub
stara się pozyskać;
Przekazywać wiedzę innym agentom
ubezpieczeniowym i dzielić się z nimi swoimi
doświadczeniami zdobytymi podczas kontaktów
z klientami;
Formułować cele doskonalenia zawodowego
i je realizować.

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

Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań i oferowanych usług
ubezpieczeniowych.
Uwzględniania potrzeb klienta.
Współpracy z innymi osobami podczas opracowywania, zawierania i realizowania umów
ubezpieczeniowych.
Budowania długotrwałych relacji z klientami.
Przestrzegania tajemnicy zawodowej obejmującej wszelkie informacje, jakie zostały pozyskane
w związku z realizacją zadań zawodowych.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Działania zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu gospodarczego.
Dystansowania się od własnych przyzwyczajeń i schematów działania, w tym od prowadzenia
z klientami dialogu na temat wartości, przekonań, wizji i reguł współpracy i światopoglądu.
Przyjmowania odpowiedzialności za rolę społeczną, jaką pełni, w szczególności w kontekście
wpływu na ostateczne decyzje klientów.
Otwartości i łatwości nawiązywania kontaktów.
Oceniania i korygowania własnych postaw i zachowań.
Budowania pozytywnego wizerunku firmy ubezpieczeniowej.
Zachowania spokoju i kontrolowania emocji w trudnych sytuacjach.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

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

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu agent ubezpieczeniowy

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 agent ubezpieczeniowy 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/
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Osoby wykonujące zawód agent ubezpieczeniowy zazwyczaj robią to w ramach prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej. Aby świadczyć usługi na własny rachunek, muszą uzyskać wpis do
rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, po uprzednim zdaniu wymaganych
egzaminów.
Agenci ubezpieczeniowi w ramach prowadzonej działalności ściśle współpracują z towarzystwami
ubezpieczeniowymi na mocy zawartych z nimi umów agencyjnych. Zdarza się, choć obecnie (2018 r.)
nie jest to częsta praktyka, że towarzystwo ubezpieczeniowe zatrudnia agenta ubezpieczeniowego
w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
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.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
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia formalnego w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie agent ubezpieczeniowy.
Natomiast na mocy przepisów dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego od osób zatrudnionych
w tym zawodzie wymaga się wykształcenia minimum średniego. Przed rozpoczęciem pracy agent
odbywa szkolenie, które kończy się egzaminem. Agent ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru
pośredników ubezpieczeniowych5.
Kandydat do zawodu może kształcić się w szkołach wyższych, na studiach I i II stopnia oraz na
studiach podyplomowych, na kierunkach związanych z ubezpieczeniami.
Szkolenie
Droga do wykonywania zawodu agent ubezpieczeniowy prowadzi też przez szkolenia i kursy
z zakresu ubezpieczeń, oferowane przez firmy szkoleniowe, organizacje zawodowe i profesjonalne
oraz szkoły wyższe. Szkolenie organizują również zakłady ubezpieczeniowe.
W zawodzie agent ubezpieczeniowy bardzo ważne jest również doświadczenie zawodowe oraz
kompetencje zdobywane w trakcie szkoleń wewnętrznych, organizowanych przez pracodawcę.
Osoba pracująca w tym zawodzie może także doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
dokształcając się indywidualnie, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach
dotyczących tematyki ubezpieczeń.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego oparte jest w głównym stopniu na prowizjach, dlatego
im więcej sprzedaje polis ubezpieczeniowych, tym wyższy osiąga zarobek.
Obecnie (2018 r.) agent ubezpieczeniowy może liczyć na całkowite wynagrodzenie na poziomie od
2500 zł do 4700 zł brutto miesięcznie. Możliwe jest też otrzymywanie zarobków wyższych niż 4700 zł
brutto; taki poziom wynagrodzeń osiąga co czwarty pracownik w tym zawodzie. Agent
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ubezpieczeniowy posiadający rozbudowaną sieć sprzedaży może uzyskać dochód w wysokości
kilkunastu tysięcy zł brutto miesięcznie.
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 agent ubezpieczeniowy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem
technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia
osób:
− z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego
przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
− z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
− z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), dającą się korygować indywidualnymi aparatami słuchowymi
zapewniającymi ostrość słuchu, pozwalającą na swobodny kontakt z innymi ludźmi.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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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.
•

•
•
•
•

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119
z 4.05.2016, s. 1).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
|z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:
•
•

Staniszewski A.: Aktywna sprzedaż ubezpieczeń. Helion, Gliwice 2016.
Sułkowska W., Cycoń M. (red.): Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych. Poltext,
Warszawa 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:
•
•
•
•
•

•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informacje na temat poziomu wynagrodzeń agenta ubezpieczeniowego:
https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-agent-doradca-ubezpieczeniowy
Informacje na temat poziomu wynagrodzeń agenta ubezpieczeniowego:
https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/ubezpieczenia/agent-ubezpieczeniowy
Informacje praktyczne na temat zawodu agenta ubezpieczeniowego
http://www.praca.egospodarka.pl/121101,Agent-ubezpieczeniowy,1,114,1.html
Informacje praktyczne na temat zawodu agenta ubezpieczeniowego oraz jego wynagrodzeń:
https://www.zawodowe.com/kategorie/finanse_i_bankowosc/agent_ubezpieczeniowy/opis_i_za
robki
Informacje praktyczne na temat zawodu agenta ubezpieczeniowego:
http://www.postawnaswoim.pl/kariera/jak-zostac-agentem-ubezpieczeniowym
Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31400269
281444034650304&html_tresc_root_id=300003565&html_tresc_id=300003567&html_klucz=30
0003565&html_klucz_spis
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•
•
•
•

Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników:
http://www.diagnozowaniekompetencji.pl/?mod=ankieta&id=87&flag=on
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.
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Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005048
0447/U/D20050447Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005048
0447/U/D20050447Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
https://rf.gov.pl/vademecumubezpieczonego/encyklopediaubezpieczen
[dostęp: 10.07.2018]

1

Agent
ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na
podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem
ubezpieczeń i jest wpisany do rejestru agentów
ubezpieczeniowych.

2

Broker
ubezpieczeniowy

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

3

Polisa
ubezpieczeniowa

Dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia. Jest wystawiana przez zakład
ubezpieczeń. W ubezpieczeniach dowolnych
rozróżnia się następujące rodzaje polis:
− jednostkowe – w ubezpieczeniu określonego
mienia, odpowiedzialności cywilnej lub osoby;
− obrotowe – występują m.in. w ubezpieczeniach
transportowych;
− zbiorowe i grupowe – w ubezpieczeniach
osobowych i oc;
− blokowe – obsługiwane w uproszczonej formie
przeważnie przez pośredników
ubezpieczeniowych.
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4

Pośrednictwo
ubezpieczeniowe

5

Rejestr pośredników
ubezpieczeniowych

6

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679, to nowe ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii
Europejskiej (UE). Reguluje przetwarzanie przez
osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje
danych osobowych dotyczących osób fizycznych
w UE.

7

Składka
ubezpieczeniowa

8

Ubezpieczenie

9

Underwriter

Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za
udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.
Z punktu widzenia ekonomicznego składka
ubezpieczeniowa bywa traktowana jako opłata
(cena) za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.
Instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie
potrzeb majątkowych, które mogą powstać
w przyszłości wskutek występujących z określoną
statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych;
ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą
składek na wiele osób, którym zagrażają takie same
zdarzenia losowe.
Głównym zadaniem underwritera jest ocena ryzyka
związanego z klientem lub grupą klientów
i wyliczenie, jaką cenę powinien on zapłacić za
polisę. Każda z firm ubezpieczeniowych ma własne
wytyczne dotyczące tolerancji ryzyka, ale wszystkie
opierają się na podobnych modelach. Zmienne,
jakie są brane pod uwagę przy obliczeniach, jakie
wykonuje underwriter, zależą od produktu
ubezpieczeniowego i specyfiki klienta lub grupy
klientów. W przypadku dużych klientów
i nietypowych transakcji wyceny przygotowywane
są indywidualnie.

Polega na wykonywaniu przez pośrednika za
wynagrodzeniem czynności faktycznych lub
czynności prawnych związanych z zawieraniem lub
wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednictwo
ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez
agentów ubezpieczeniowych lub brokerów
ubezpieczeniowych. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie reasekuracji jest wykonywane wyłącznie
przez brokerów ubezpieczeniowych posiadających
zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
w zakresie reasekuracji (brokerów reasekuracyjnych).
Składa się z: rejestru agentów ubezpieczeniowych
oraz rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Jest
jawny i dostępny dla osób trzecich. Rejestr
prowadzony jest przez organ nadzoru w systemie
informatycznym.
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Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005048
0447/U/D20050447Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005048
0447/U/D20050447Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie
danych)
https://rf.gov.pl/vademecumubezpieczonego/encyklopediaubezpieczen
[dostęp: 10.07.2018]
https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/ubezpieczenie;3990705.html
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.karierawfinansach
.pl/baza-wiedzy/opisystanowisk/underwriter-opisstanowiska-zakres-obowiazkowwynagrodzenie
[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 [327]

