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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Właściciel małego sklepu 522103

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•
•

Handlowiec.
Kupiec.
Sklepikarz.

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

5221 Shopkeepers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
• analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
• analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
• badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
• zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
•
•
•

Arkadiusz Aleksiejew – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Robert Będziński, Robert Będziński – Doradztwo Gospodarcze, Gdynia.
Arkadiusz Kopczyński – Sklep Arkadiusz Sp. j., Sopot.

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

Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:
•
•

Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Lublin.
Anna Lelo – sklep For You Anna Maria Lelo, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Klaudia Lipska – Polska Sieć Handlowa Lewiatan, Lewiatan Północ, Rumia.
Joanna Litwin – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Właściciel małego sklepu organizuje oraz prowadzi działalność własnego sklepu. Zajmuje się obsługą
klientów i sprzedaje towary, składające się na asortyment sklepu. Wybiera dostawców, zamawia
asortyment, przyjmuje dostawy i realizuje zwroty oraz reklamacje towaru. Zarządza małym zespołem
pracowników. Wykonuje rozliczenia finansowe z dostawcami i pracownikami. Dba o wizerunek
sklepu i prawidłową ekspozycję towaru. Analizuje konkurencję, planuje i realizuje działania
promocyjne i marketingowe.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Do obowiązków zawodowych właściciela małego sklepu należy wybieranie dostawców oraz towarów
dostosowanych do potrzeb klientów docelowych (grupy docelowej)3. Zajmuje się organizacją logistyki
dostaw oraz sposobu przechowywania i ekspozycji towarów. Praca wykonywana przez właściciela
małego sklepu wymaga obsługi klientów i sprzedaży towarów, prowadzenia działalności
marketingowej oraz promocji sklepu. W niektórych przypadkach właściciel małego sklepu zatrudnia
pracowników, organizuje im pracę i rozlicza z wyznaczonych zadań. Kontroluje finanse sklepu
i rozlicza się z dostawcami oraz prowadzi rozliczenia finansowe z instytucjami, np.: Urzędem
Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w określanych prawem terminach.
Sposoby wykonywania pracy
W sytuacji, gdy właściciel małego sklepu pracuje indywidualnie, wykonuje swoją pracę przede
wszystkim stacjonarnie – w sklepie. W pracy utrzymuje kontakt z przedstawicielami hurtowni,
producentów i dystrybutorów towarów, które sprzedaje. W zależności od branży często spotykanym
rozwiązaniem są wizyty przedstawicieli handlowych dostawców towarów w sklepie i dobór
asortymentu przez właściciela sklepu na podstawie prezentowanej oferty. Rzadziej spotykanym
rozwiązaniem są wizyty właściciela sklepu w hurtowniach, u producentów i dystrybutorów towaru,
w celach zaopatrzeniowych – sytuacja ta występuje przeważnie w przypadku bardzo małych sklepów
i tylko w niektórych branżach (np. w przypadku małych sklepów spożywczych lub wielobranżowych).
Jeśli właściciel małego sklepu prowadzi sklep franczyzowy16, najczęściej o zaopatrzeniu sklepu
decyduje franczyzodawca.
Niezależnie od przyjętego modelu prowadzenia sklepu – samodzielnie lub w sieci franczyzowej,
właściciel małego sklepu zajmuje się przyjmowaniem i rozkładaniem towaru. Ma bezpośredni kontakt
z klientami – zajmuje się doradzaniem klientom, sprzedażą towaru, przyjmowaniem zwrotów,
obsługą kasy fiskalnej i wystawianiem faktur.
Jeśli właściciel małego sklepu zatrudnia pracowników, wówczas dzieli się z nimi czynnościami
związanymi z przyjmowaniem i rozkładaniem towaru oraz z obsługą klienta i sprzedażą towaru.
W przypadku zatrudniania kilku pracowników koordynuje ich pracę, w tym ustala godziny pracy, jeśli
sklep jest otwarty ponad 8 godzin dziennie (decyduje o harmonogramie pracy, w ramach pracy
zmianowej). Właściciel małego sklepu najczęściej sam zajmuje się zatrudnianiem pracowników,
organizowaniem im pracy, ich motywowaniem i kontrolą.
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Do obowiązków właściciela małego sklepu należy także prowadzenie dokumentacji finansowej sklepu
oraz kadrowej pracowników. Znaczna część właścicieli małych sklepów korzysta z usług biur
rachunkowych, które prowadzą związaną z działalnością księgowość i sprawy kadrowe.
WAŻNE:
Sposób wykonywania pracy właściciela małego sklepu zależy od: branży, godzin otwarcia, wielkości obrotów,
liczby zatrudnionych pracowników oraz sposobu prowadzenia księgowości i spraw pracowniczych.
Małe sklepy prowadzone są najczęściej jako jednoosobowe działalności gospodarcze.
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
Właściciel małego sklepu może prowadzić swoją działalność we własnym lokalu handlowym7, jak
również w lokalu wynajmowanym.
Sklep może być:
− lokalem wolno stojącym,
− wydzielonym lokalem w budynku,
− wydzielonym lokalem w dużym obiekcie handlowym typu: centrum handlowe1, galeria
handlowa2, park handlowy9.
Najczęściej mały sklep składa się z zaplecza magazynowego, zaplecza socjalnego oraz z powierzchni
handlowej. W przypadku kiedy sklep znajduje się np. w dużym obiekcie handlowym, najczęściej
korzysta z ogólnodostępnego zaplecza sanitarnego tego obiektu.
W zależności od lokalizacji małego sklepu może on mieć dostęp do światła dziennego, jak również
korzystać wyłącznie z oświetlenia elektrycznego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Właściciel małego sklepu wykorzystuje przede wszystkim:
− kasę fiskalną,
− komputer/laptop,
− drukarkę,
− telefon/faks,
− terminal do kart płatniczych,
− pojazdy mechaniczne (samochody osobowe15 i/lub samochody ciężarowe14).
Poza tym, w zależności od specyfiki i charakteru prowadzonej działalności, w sklepie mogą znajdować
się m.in. następujące maszyny i urządzenia:
− lodówki oraz lady chłodnicze,
− krajalnice,
− zgrzewarki,
− elektronarzędzia,
− system monitoringu wideo.
Właściciel małego sklepu w swojej pracy korzysta również z oprogramowania komputerowego,
w tym m.in. z:
− edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego,
5
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−
−

systemu magazynowego,
systemu kasowo-księgowego.

Organizacja pracy
Właściciel małego sklepu w zależności od powierzchni sklepu, branży oraz wysokości obrotów, może
pracować indywidualnie lub zarządzać niewielkim zespołem pracowniczym. Z uwagi na lokalizację
sklepu oraz jego specjalizację praca może odbywać się w systemie jedno- lub wielozmianowym.
Godziny otwarcia sklepu są przeważnie ściśle określone i zależą od jego lokalizacji i specjalizacji.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie zawodu właściciela małego sklepu wymaga poruszania się pojazdem mechanicznym,
co stwarza zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi. Dodatkowo właściciel małego sklepu narażony
jest na:
− obciążenie wzroku w związku z długotrwałą pracą w pomieszczeniu ze sztucznym oświetleniem,
− obciążenie układu kostno-szkieletowego w związku z koniecznością podnoszenia i przenoszenia
towaru, jak również używania drabiny oraz długotrwałej pracy w pozycji stojącej (konieczność
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy),
− obciążenie układu oddechowego w związku z częstym używaniem klimatyzacji zarówno
w sklepie, jak również w pojeździe mechanicznym,
− zagrożenia wynikające z obsługi sprzętu i urządzeń technicznych, służących do bieżącej
konserwacji pomieszczeń sklepu,
− stres psychiczny, którego przyczyną są częste kontakty z ludźmi, w tym szczególnie z trudnymi
klientami,
− agresję ze strony złodziei.
Może to powodować:
− choroby układu oddechowego,
− choroby układu kostno-stawowego,
− choroby układu nerwowego,
− schorzenia układu naczyniowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód właściciela małego sklepu ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− ogólna sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie zadań, takich jak m.in. noszenie ciężkich
rzeczy czy wchodzenie na drabinę,
− sprawność narządu wzroku i słuchu,
− sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
− sprawność układu krążenia,
− sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− spostrzegawczość,
− zręczność rąk i palców,
− rozróżnianie barw,
− czucie dotykowe,
− zmysł równowagi;
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w kategorii sprawności i zdolności
− zdolności organizacyjne,
− podzielność uwagi,
− komunikatywność,
− koncentracja;
w kategorii cech osobowościowych
− łatwość i umiejętność nawiązywania kontaktów,
− empatia,
− miła aparycja,
− odpowiedzialność,
− dokładność,
− rzetelność,
− opanowanie,
− cierpliwość,
− stanowczość,
− dobra organizacja pracy własnej,
− otwartość na zmiany,
− odporność na stres,
− odporność emocjonalna.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Wykonywanie zawodu właściciel małego sklepu wymaga dobrego ogólnego stanu zdrowia,
a szczególnie ważne są: dobry słuch i wzrok oraz sprawność fizyczna.
Dysfunkcje organizmu wpływające na możliwość komunikacji mogą utrudniać wykonywanie tego
zawodu; dotyczy to np. wad wymowy, wzroku lub słuchu.
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
Pracę w zawodzie właściciel małego sklepu może wykonywać każda osoba, która ukończyła 18 rok
życia i założyła działalność gospodarczą. Preferowane jest posiadanie wykształcenia co najmniej
średniego o profilu handlowym lub ekonomicznym.
WAŻNE:
Nie ma w Polsce przepisów ograniczających dostęp do zawodu właściciel małego sklepu.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie właściciel małego sklepu nie są wymagane oficjalne tytuły zawodowe
i uprawnienia.
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Jednakże do wykonywania zawodu właściciel małego sklepu przydatne może być:
− potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie pokrewnym technik handlowiec lub technik ekonomista,
− udział w szkoleniach doskonalących kompetencje, np. dotyczących sprzedaży, marketingu,
reklamy, organizacji i zarządzania,
− posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
− posługiwanie się językami obcymi co najmniej w podstawowym zakresie.
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
W zawodzie właściciel małego sklepu istnieje możliwość:
− zwiększenia skali działalności poprzez zwiększenie powierzchni sklepu lub otwarcie kolejnych
sklepów, a co za tym idzie zwiększenie kompetencji w obszarze zarządzania i organizacji oraz
kierowania zespołem ludzkim,
− utworzenia wzorcowego sklepu/sklepów w danej kategorii, a następnie opisanie sposobu
funkcjonowania w celu uruchomienia koncepcji sklepów franczyzowych, co wpłynie na
samodoskonalenie w obszarze zarządzania własnym sklepem,
− prowadzenia w sklepie praktyk (np. w zawodzie szkolnym technik handlowiec),
− podwyższania i rozszerzania kompetencji poprzez kształcenie lub szkolenie w zawodach
pokrewnych,
− podejmowania studiów wyższych (dla osób posiadających maturę) na kierunkach związanych
z handlem, organizacją i zarządzaniem.
WAŻNE:
Właściciel małego sklepu prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i ryzyko. Jedynym
potwierdzeniem posiadanych kompetencji w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej dla właściciela
małego sklepu jest sukces finansowy.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie właściciel małego sklepu nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.
Właściciel małego sklepu poprzez kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osób
dorosłych może potwierdzić kwalifikacje przypisane dla zawodu pokrewnego:
− technik handlowiec: AU.20 Prowadzenie sprzedaży oraz AU.25 Prowadzenie działalności
handlowej,
− technik ekonomista: AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz AU.36
Prowadzenie rachunkowości.
Po zdaniu egzaminów, organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, kandydat uzyskuje
potwierdzenie kwalifikacji.
Istnieje również możliwość potwierdzania powyższych kwalifikacji w trybie egzaminów
eksternistycznych, jeżeli kandydat ukończył gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz co
najmniej dwa lata kształcił się lub pracował w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, którą zamierza
potwierdzić.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

8
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie właściciel małego sklepu może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierownik sklepu / supermarketu
Technik ekonomista
Sprzedawca na targowisku / bazarze
Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
Kioskarz
Kierownik stoiska w markecie
Sprzedawca
Sprzedawca w branży mięsnej
Sprzedawca w branży przemysłowej
Sprzedawca w branży spożywczej
Technik handlowiec

Kod zawodu
142004
331403
521101
521102
522102
522202
522301
522302
522303
522304
522305

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie właściciel małego sklepu wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Wybieranie dostawców towarów oraz utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami.
Z2 Organizowanie dostaw towaru.
Z3 Uczestniczenie w procesie przyjmowania i wykładania towaru w sklepie.
Z4 Zwracanie towaru i składanie reklamacji.
Z5 Przeprowadzanie remanentu i spisu towarów z natury.
Z6 Uczestniczenie w procesie sprzedaży towarów handlowych.
Z7 Prowadzenie działań promujących sklep.
Z8 Zatrudnianie pracowników.
Z9 Organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.
Z10 Analizowanie konkurencji na rynku.
Z11 Dokonywanie operacji finansowych, prowadzenie dokumentacji i analizowanie stanu gotówki.
Z12 Optymalizowanie kosztów funkcjonowania sklepu.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie bieżącej działalności handlowej sklepu
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie bieżącej działalności handlowej sklepu obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Wybieranie dostawców towarów oraz utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•

Źródła pozyskiwania wiedzy o dostawcach;
Zasady wyboru optymalnych, dostosowanych do
potrzeb klientów dostawców towarów;
Podstawy technik negocjacji z dostawcami;
Zasady i warunki współpracy z dostawcami.

•

9

Korzystać z różnych źródeł informacji
o potencjalnych dostawcach;
Porównywać towary i warunki współpracy
z różnymi dostawcami;
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•

•
•
•

Analizować potrzeby klientów w kontekście
pożądanej jakości towarów i możliwej do
osiągnięcia ceny;
Oceniać relacje jakości towarów do ich ceny;
Negocjować warunki i zasady współpracy
z dostawcami towarów;
Utrzymywać dobre relacje z dostawcami.

Z2 Organizowanie dostaw towaru
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•
•
•

•

•
•

Sposoby dostarczania towaru do sklepu;
Koszty dostawy towarów;
17
Pojęcie wskaźnika rotacji zapasów ;
Metody wyznaczenia optymalnej wielkości stanu
zapasów;
Wpływ wielkości stanu zapasów na płynność
10
finansową i obroty sklepu;
Terminy przydatności towarów do użytku.

•
•

Wybierać sposób dostarczania towaru do sklepu
dostosowany do wielkości i częstotliwości
dostaw;
Wyliczać i oceniać wpływ kosztów dostawy
towaru na jego ostateczną cenę detaliczną;
Dostosowywać wielkość dostaw towaru do
poziomu sprzedaży sklepu oraz możliwości jego
magazynowania.

Z3 Uczestniczenie w procesie przyjmowania i wykładania towaru w sklepie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Zasady bezpiecznego przyjmowania
i przechowywania towarów;
Oprogramowanie służące do ewidencji stanów
magazynowych sklepu;
8
Podstawy merchandisingu .

•
•

Organizować proces przyjęcia towaru i miejsca
jego składowania;
Wprowadzać przyjęty towar do ewidencji
stanów magazynowych sklepu;
Wykładać towar w sklepie, zgodnie
z podstawowymi zasadami merchandisingu.

Z4 Zwracanie towaru i składanie reklamacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

Procedury dostawców związane ze zwrotem
towaru i reklamacjami;
Metodę wycofania towaru ze stanu
magazynowego sklepu;
Przepisy prawa związane z możliwością
reklamowania towarów;
Zasady rozpatrywania reklamacji oraz
obowiązujące terminy.

•
•

Zwracać towar dostawcy zgodnie z przyjętymi
zasadami;
Przyjmować i rozpatrywać reklamacje;
Wycofywać towar ze stanu magazynowego
sklepu.

Z5 Przeprowadzanie remanentu i spisu towarów z natury
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•

•
•

Zasady remanentu towaru i spisu towarów
z natury;
Narzędzia informatyczne wspomagające proces
remanentu towaru;
Przepisy księgowe związane z odpisami,

10

Przeprowadzać proces remanentu towaru;
Sporządzać raport końcowy dla celów
księgowych z przeprowadzonego remanentu;
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w przypadku wykrycia braku towaru na skutek
kradzieży lub uszkodzenia czy przekroczenia
terminu przydatności.

•

Dokonywać korekty stanu sklepu w obszarze
towarów skradzionych, uszkodzonych lub
z przekroczonym terminem przydatności.

Z6 Uczestniczenie w procesie sprzedaży towarów handlowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Towar znajdujący się w ofercie sklepu oraz jego
podstawowe cechy;
Techniki sprzedaży towarów;
Zasady komunikacji z klientem;
Sposoby budowania pozytywnych relacji
z klientem;
Obsługę kasy fiskalnej i oprogramowania
służącego do wystawiania faktur VAT;
Obsługę terminalu płatniczego.

Przedstawiać klientowi ofertę sklepu;
Budować pozytywne relacje z klientami;
Dostosowywać techniki sprzedaży do klientów;
Przyjmować zapłatę za kupiony towar oraz
wystawiać dowody sprzedaży.

Z7 Prowadzenie działań promujących sklep
WIEDZA – zna i rozumie:
•

•
•
•
•

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
4

•

Kanały komunikacji marketingowej
dostosowanej do klienta docelowego (grupy
docelowej);
Narzędzia promocji;
Sposoby ustalenia wysokości budżetu na
działania promocyjne;
Metody analizy efektywności działań
promocyjnych;
Regulacje prawne związane z promocją
oferowanych towarów i występującymi
ograniczeniami (np. dla tytoniu czy alkoholu).

•
•
•

Wybierać najbardziej efektywne kanały
komunikacji marketingowej z punktu widzenia
kosztów dotarcia do klienta docelowego
i efektów działalności promocyjnej;
Oceniać, mierzyć skuteczność prowadzonych
działań promocyjnych;
Dostosowywać rodzaj działań promocyjnych
oraz przekaz marketingowy do obowiązujących
przepisów prawa;
Przeprowadzać zaplanowane działania
marketingowe samodzielnie lub przy współpracy
z zewnętrznymi podmiotami.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie pracy i kontrolowanie działalności sklepu
Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie pracy i kontrolowanie działalności sklepu obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z8 Zatrudnianie pracowników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•
•

•

•
•

Kryteria doboru pracowników;
Kanały pozyskiwania pracowników;
Zasady wynagradzania pracowników oraz ich
prawa i obowiązki;
Zasady zatrudniania pracowników;
Zasady szkolenia stanowiskowego zatrudnionych
pracowników.

11

•
•
•

Określać wymagania stawiane dla pracownika na
danym stanowisku;
Pozyskiwać pracowników przy wykorzystaniu
dostępnych kanałów;
Przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną
i wyłaniać najlepszych kandydatów na wolne
stanowisko pracy;
Organizować przyjęcie pracowników zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

INFORMACJA O ZAWODZIE – Właściciel małego sklepu 522103
•

Przeprowadzać lub nadzorować szkolenia
pracownika na danym stanowisku.

Z9 Organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Przepisy BHP i ppoż. związane z prowadzoną
działalnością;
Sposoby przeciwdziałania kradzieżom oraz
rabunkom w sklepie;
Zasady organizacji pracy sklepu zgodnie
z przyjętymi normami prawnymi;
Zakres prowadzonej dokumentacji związanej
z zatrudnionymi pracownikami, w tym:
ewidencję czasu pracy, urlopów i zwolnień
chorobowych, rozliczenia z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem
Skarbowym;
Sposoby wyznaczania pracownikom celów oraz
zadań;
Zasady oceny i rozliczania pracowników;
Metody łagodzenia konfliktów w małych
zespołach pracowniczych;
Metody motywowania pracowników.

•
•
•
•
•

Wyjaśniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujące w sklepie;
Organizować zabezpieczenie towaru w sklepie
przed kradzieżami i rabunkami;
Przygotowywać lub zlecać przygotowanie
comiesięcznego zestawienia listy płac;
Wyznaczać cele i zadania oraz planować godziny
pracy pracowników;
Oceniać pracowników i motywować ich do
efektywnej pracy;
Rozwiązywać zaistniałe konflikty pomiędzy
pracownikami.

Z10 Analizowanie konkurencji na rynku
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•

Metody analizy konkurencji;
Sposób wyboru podmiotów konkurencyjnych do
analizy;
Kryteria oceny konkurencji;
Źródła informacji na temat działalności
konkurencji.

•
•

Określać podmioty konkurencyjne działające na
obszarze docelowym funkcjonowania sklepu;
Pozyskiwać dane i przygotowywać analizę
wybranych kryteriów oceny konkurencji;
Wyciągać wnioski z analizy konkurencji
i wprowadzać w życie działania, poprawiające
sposób funkcjonowania sklepu.

Z11 Dokonywanie operacji finansowych, prowadzenie dokumentacji i analizowanie stanu gotówki
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

•
•
•
•

Operacje finansowe realizowane w ramach
prowadzenia małego sklepu;
Zasady rozliczania i obrotu gotówką w sklepie;
Dokumenty związane z prowadzeniem
działalności handlowej w małym sklepie, w tym
przede wszystkim: faktury, raporty kasowe itp.;
Zasady obsługi konta firmowego w banku;
Różnicę pomiędzy stanem gotówki
a zyskownością sklepu;
Sposoby zarządzania płynnością finansową
prowadzonej działalności;
Zasady przygotowania dokumentacji dla Urzędu
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

•
•

•

12

Dokonywać operacji gotówkowych
i bezgotówkowych w sklepie;
Gromadzić dokumentację finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
Rozliczać lub zlecać rozliczenie prowadzonej
działalności z Urzędem Skarbowym oraz
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
Obsługiwać konto firmowe i zarządzać
płynnością prowadzonej działalności.
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•

•

12

Zasady rozliczania podatku VAT oraz podatku
11
dochodowego od osób fizycznych i podatku od
zatrudnionych pracowników z Urzędem
Skarbowym;
Zasady rozliczania prowadzonej działalności
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Z12 Optymalizowanie kosztów funkcjonowania sklepu
WIEDZA – zna i rozumie:
•
•
•
•

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
5

•

Sposób podziału kosztów na stałe i koszty
6
zmienne ;
Metodę wyznaczania progu rentowności
13
(BEP );
Koszty funkcjonowania sklepu i ich zależność od
poziomu sprzedaży;
Zasady i źródła optymalizacji kosztów
funkcjonowania sklepu.

•
•
•

Analizować koszty funkcjonowania sklepu
i dzielić je na koszty stałe oraz zmienne;
Wyznaczać próg rentowności sklepu (BEP);
Przeprowadzać działania mające na celu
optymalizację działalności sklepu.
Negocjować warunki umów z dostawcami
materiałów i usług oraz podwykonawcami.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie właściciel małego sklepu powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
• Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań biznesowych wobec klientów
sklepu, kontrahentów oraz pracowników.
• Przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, zasad uczciwości oraz rzetelności
wobec klientów sklepu.
• Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy.
• Wykonywania pracy samodzielnie, jak i we współpracy z małym zespołem pracowniczym.
• Zarządzania małym zespołem pracowniczym, wyznaczania celów i rozdzielania zadań oraz
motywowania do ich realizacji, łagodzenia powstających konfliktów i budowania przyjaznej
atmosfery pracy.
• Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
• Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych oraz podległego personelu w zakresie
doskonalenia jakości usług sprzedaży.
• Dbania i utrzymywania trwałych relacji z klientami oraz partnerami handlowymi.

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
właściciela małego sklepu.

13
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
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5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu właściciel małego sklepu

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie właściciel małego sklepu 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
Z uwagi na specyfikę zawodu właściciel małego sklepu nie ma w Polsce żadnych ograniczeń co do
podjęcia pracy w zawodzie, ponieważ rozpoczęcie pracy wiąże się z samozatrudnieniem.
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.

14
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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
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.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie kształci się osób w zawodzie
właściciel małego sklepu.
Kandydat do zawodu właściciel małego sklepu ma możliwość uzyskania w systemie szkolnym
wykształcenia średniego w zawodach pokrewnych: technik handlowiec i/lub technik ekonomista oraz
potwierdzić kwalifikacje właściwe dla tych zawodów (po zdaniu egzaminów w Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej).
Osoby dorosłe mogą również podjąć kształcenie w powyższych zawodach w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych, które prowadzone są przez:
− publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
− niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
− publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
− instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
− podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Właściciel małego sklepu może również skorzystać z oferowanych przez uczelnie wyższe kierunków
studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, np.: handel, organizacja i zarządzanie czy
rachunkowość i finanse.
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Szkolenie
Właściciel małego sklepu może skorzystać z oferty instytucji edukacji ustawicznej, aby rozwijać
kompetencje menadżerskie zarówno w obszarze zarządzania, kierowania małym zespołem
pracowniczym, jak również analizy finansowej. Poza tym bardzo istotne są również szkolenia
produktowe (prowadzone przez producentów), związane z proponowaną w sklepie ofertą. Obecnie
na rynku występuje szeroki wybór szkoleń w wymienionych obszarach.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://mapa-zawodowe.men.gov.pl
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
Portal PLOTEUS – https://ec.europa.eu

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Aktualnie nie ma żadnego wiarygodnego źródła danych na temat zarobków w zawodzie właściciel
małego sklepu. Mały sklep może przynosić dla jego właściciela zarówno zyski w wysokości do
kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, jak również porównywalnej wysokości straty.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód właściciela małego sklepu uzależniony jest od:
−
−
−
−
−
−
−

wielkości obrotów i poziomu stosowanych marż,
poziomu kosztów działalności sklepu,
lokalizacji i wielkości sklepu,
rodzaju prowadzonej działalności,
działającej na rynku konkurencji,
aktualnej sytuacji gospodarczej,
zamożności obsługiwanych klientów.

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
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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
Pracę w zawodzie właściciel małego sklepu może wykonywać osoba niepełnosprawna.
Warunkiem niezbędnym jest jednak identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie środowiska
pracy (pod względem technicznym i organizacyjnym) do rodzaju niepełnosprawności do potrzeb
osób:
− z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po sklepie,
− z dysfunkcją niedużego stopnia kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy
przy komputerze i kasie,
− z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
− z niewielką dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada może być skorygowana
aparatem słuchowym,
− innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnomedycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European Skills/
Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne: Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 986).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 728).

Literatura branżowa:
•
•
•
•
•
•
•

Barszczewski A.W.: Sukces w relacjach międzyludzkich. Alex W. Barszczewski, Warszawa 2013.
Brian T.: Zjedz tę żabę. MT Biznes, Warszawa 2010.
Gut J., Haman W.: Szef to zawód. Psychologia szefa 1. Wyd. III. Helion, Gliwice 2015.
Vaynerchuk G.: Marketing małej firmy. Słowa i Myśli, Lublin 2015.
Wiktor J.W.: Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zachariasz K.: Jak założyć i rozwinąć własną firmę? Edgard, Warszawa 2013.
Zych R.: Gen sprzedawcy. Jak obudzić w sobie wrodzone umiejętności handlowe. Wydanie II
rozszerzone. Helion, Gliwice 2015.

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

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Jak otworzyć sklep spożywczy krok po kroku:
www.podatnik.info/publikacje/jak_otworzyc_sklep_spozywczy_krok_po_kroku,moja_firma,zakl
adam_firme,29511a
Jak założyć sklep - praktyczne wskazówki: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zalozyc-sklep
Jak założyć własną działalność? https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy
Pomysł na własny biznes: http://franchising.pl
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•

Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zawód

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

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

7.2.
Lp

Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Centrum handlowe

Duży obiekt handlowy, o nowoczesnej architekturze,
w którym prócz hipermarketu, supermarketu lub
delikatesów znajduje się duża liczba innych sklepów
detalicznych oraz lokali gastronomicznych
i rozrywkowych, które stanowią większość
powierzchni handlowej obiektu.

Portal komercyjne.pl
nieruchomości dla biznesu:
http://komercyjne.pl/slownik,C
entrum+handlowe
[dostęp: 10.07.2018]

2

Galeria handlowa

Część obiektu wielkopowierzchniowego
z przeznaczeniem na sklepy detaliczne zazwyczaj
2
nieprzekraczające powierzchni 2 tys. m oraz lokale
gastronomiczne i rozrywkowe.

3

Klient docelowy (grupa
docelowa)

Ang. target customer – osoba lub podmiot,
do którego dane przedsiębiorstwo kieruje swoją
ofertę.

4

Komunikacja
marketingowa

Stanowi instrument strategii marketingowej
i praktycznej realizacji celów rynkowych
przedsiębiorstwa. Obejmuje zespół środków
i działań, za pomocą których firma przekazuje na
rynek informacje charakteryzujące produkt lub
firmę, kształtuje potrzeby nabywców, ukierunkowuje
popyt i wpływa na elastyczność cenową.

Portal komercyjne.pl
nieruchomości dla biznesu:
http://komercyjne.pl/slownik,
Galeria+handlowa
[dostęp: 10.07.2018]
Cambridge Dictionary Online
https://dictionary.cambridge.o
rg/dictionary/english/targetcustomer
[dostęp: 10.07.2018]
Wiktor J.W.: Komunikacja
marketingowa. Modele,
struktury, formy przekazu,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013, s. 13.

5

Koszty stałe

Koszty, które są niezależnie od wielkości przychodów
i są ponoszone, nawet jeżeli sklep nic nie sprzedaje.
Przykładami kosztów stałych mogą być np. opłaty
czynszowe, pensje pracowników.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

6

Koszty zmienne

Koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości
wolumenu sprzedaży sklepu. Kosztami zmiennymi są
np. koszty materiałów eksploatacyjnych (benzyna,
papier itp.).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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7

Lokal handlowy
(użytkowy)

Wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku
izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt
ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem na
cele inne niż mieszkalne.

8

Merchandising

Ogół działań mających na celu zwiększenie
sprzedaży, podejmowanych zarówno przez
dostawcę, jak i detalistę. Takie skoordynowanie
działań daje znacznie lepsze rezultaty, związane
z zaspokojeniem oczekiwań klientów niż
indywidualny wysiłek. Merchandising promuje zatem
prowadzenie wspólnych działań przez partnerów
handlowych w celu zwiększenia poziomu obsługi
klienta i jego zadowolenia oraz poprawienia
efektywności sprzedaży. Jednym z jego narzędzi jest
visual merchandising, czyli dbanie o atrakcyjne
ułożenie towarów na półkach sklepowych. Efektem
jest osiągnięcie szybszych rezultatów sprzedażowych
mniejszymi nakładami finansowymi.

9

Park handlowy

Zespół głównie średnio- i wielkopowierzchniowych
obiektów specjalistycznych (galeria, superi hipermarkety) połączonych wspólnym parkingiem,
zlokalizowanych głównie na obrzeżach dużych
i średnich miast.

Portal komercyjne.pl
nieruchomości dla biznesu:
http://komercyjne.pl/slownik,P
ark+handlowy
[dostęp: 10.07.2018]

10

Płynność finansowa

Zdolność podmiotu do wywiązywania się (spłacania)
w terminie najbardziej wymagalnych
(krótkoterminowych) zobowiązań (np. związanych
z zapłatą kontrahentom za wyroby i usługi, wypłatą
wynagrodzeń, itp). Jest jednym z elementów oceny
finansowej przedsiębiorstwa, bowiem płynność
finansowa bezpośrednio wpływa na jego kondycję
finansową i standing finansowy.

Portal Edukacji Ekonomicznej
Narodowego Banku Polskiego:
https://www.nbportal.pl/slow
nik/pozycjeslownika/plynnosc-finansowa
[dostęp: 10.07.2018]

11

Podatek dochodowy od
osób fizycznych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej –
leksykon budżetowy:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/B
ASLeksykon.xsp?id=D60B927D
CAAC56A3C1257A590043A946
&litera=P
[dostęp: 10.07.2018]

12

Podatek VAT

Brak definicji formalnoprawnej podatku
dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten
można zdefiniować jako rodzaj daniny publicznej
obciążającej dochody osób fizycznych, w której
obowiązek podatkowy wynika z:
− ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
− ustawy z dnia 20 listopada 1998r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne.
Zwany podatkiem od wartości dodanej, jest
specyficznym typem pośredniego, powszechnego
podatku obrotowego, który obciąża ostatecznego
nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu.
VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych
to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli obciąża
przyrost wartości w każdej fazie obrotu
gospodarczego. Podatek ten nakłada się na każdą
transakcję sprzedaży w procesie produkcji
i dystrybucji. VAT jest szeroko rozpowszechniony
w krajach UE.
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Ustawa z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU19940850
388/U/D19940388Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Portal pgm-sercices.pl należący
do firmy konsultingowej:
https://pgmservices.pl/merchandising
[dostęp: 10.07.2018]

Portal mfiles.pl wszystko
o zarządzaniu:
https://mfiles.pl/pl/index.php/
Podatek_VAT
[dostęp: 10.07.2018]
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13

Próg rentowności BEP

Wskazuje, kiedy przychody ze sprzedaży pokrywają
się z poniesionymi kosztami stałymi i zmiennymi.
W punkcie rentowności firma nie generuje ani
zysków, ani strat, czyli wynik finansowy jest na
poziomie zero.
Próg rentowności wyznaczany jest przy założeniu
podziału wszystkich ponoszonych kosztów na koszty
stałe i zmienne.

Portal forsal.pl (biznes,
gospodarka, świat):
http://finansopedia.forsal.pl/e
ncyklopedia/finanse/hasla/911
554,prog-rentownosci.html
[dostęp: 10.07.2018]

14

Samochód ciężarowy

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu ładunków. Określenie to obejmuje
również samochód ciężarowo-osobowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków
i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą.

15

Samochód osobowy

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
oraz ich bagażu.

16

Sklep franczyzowy

To sklep, który działa w oparciu o umowę franczyzy.
Franczyza to rodzaj współpracy między niezależnymi
przedsiębiorcami. Franczyzodawca udostępnia swoje
„know-how” oraz markę, ale w zamian pobiera
opłatę od franczyzobiorcy, który może korzystać ze
sprawdzonego pomysłu na biznes.
Sam angielski termin „to franchise” oznacza
udzielenie przez jedną firmę innej firmie zezwolenia
na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na
określonym terytorium. W Europie i w Polsce stosuje
się węższe rozumienie pojęcia franczyzy. Franczyzą
nazywa się długookresową, stałą umowną
współpracę między niezależnymi przedsiębiorcami,
franczyzodawcą a franczyzobiorcą, podczas której
franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę
na temat prowadzenia firmy i użycza swojej marki.

Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260, z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU19970980
602/U/D19970602Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 2017 poz.
1260 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU19970980
602/U/D19970602Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

17

Wskaźnik rotacji
zapasów

Wskaźnik rotacji zapasów wskazuje, ile razy w ciągu
roku zapasy zostały sprzedane. Niska wartość
oznacza, że poziom zapasów jest zbyt wysoki i firma
niepotrzebnie ponosi koszty magazynowe.
Wzrost wskaźnika oznacza, że zapasy wystarczają na
coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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