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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Makler giełd towarowych 332401

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Makler rynku towarów giełdowych.
Makler towarowy.
Makler towarów giełdowych.
Makler-trader.

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


3324 Trade brokers.

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,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w listopadzie 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Kamil Górski – Komsta Group Spółka Jawna, Pyskowice.
Krystian Korus – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Tarnowskie Góry.
Magdalena Mrozkowiak – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Anna Będzińska – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Mateusz Kozieł – IBM Global Financing Polska sp. z o.o., Warszawa.
Piotr Wróbel – Uniwersytet Gdański, Sopot.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Eugeniusz Gostomski – Wyższa Szkoła Bankowa, Sopot.
Łukasz Lewicki – Energa Obrót S.A., Gdańsk.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Makler giełd towarowych zajmuje się gromadzeniem danych o towarach będących w obrocie i ich
cenach. Ustala ceny towarów będących w obrocie giełdy maklerskiej4 (np. energia, gaz, zboża,
uprawnienia do emisji CO2), pośredniczy w wyszukiwaniu ofert kupna i sprzedaży, zawiera transakcje
na giełdzie towarowej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Makler giełd towarowych jest zawodem obejmującym zadania związane ze sprawdzaniem
aktualnych informacji na giełdzie towarowej oraz pośrednictwem w obrocie towarami giełdowymi.
W oparciu o pozyskane informacje dotyczące cen dostępnych na rynku produktów oraz bieżących
preferencji klientów, obsługuje transakcje gotówkowe zakupu i sprzedaży towarów prowadzone
przez klientów, handluje instrumentami pochodnymi (opcje7, swap9), pertraktuje w sprawie
porozumień transakcyjnych (w tym zawiera umowy handlowe), obsługuje transakcje terminowe10,
sporządza analizy ekonomiczne i przygotowuje strategie operacji handlowych.
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy makler giełd towarowych wykorzystuje dostępne metody, techniki i narzędzia
służące m.in. do:
 wstępnej analizy informacji o giełdzie, poprzedzającej transakcje giełdowe:
 gromadzenie informacji o towarach będących w obrocie,
 zbieranie informacji na temat aktualnych cen i prognoz rynkowych w tym zakresie, w krótszej
i dłuższej perspektywie czasowej,
 ustalanie cen towarów będących w obrocie giełdy towarowej,
 bezpośredniej obsługi klienta w trakcie prac związanych z:
 przyjmowaniem i zbieraniem ofert od klientów,
 tworzeniem na zlecenie klienta ofert cenowych dotyczących określonych towarów i grup
towarów,
 przygotowywaniem rekomendacji dla klientów,
 prowadzeniem negocjacji handlowych,
 sporządzaniem umów kupna – sprzedaży,
 zakończenia transakcji z klientami w oparciu o przeprowadzone transakcje:
 prowadzenie archiwum dokumentacji przeprowadzonych transakcji maklerskich,
 przekazywanie informacji wymaganych przez organizatorów giełdy (ustalone prawem lub
wynikające z regulacji wewnętrznych giełdy) oraz informacji dla mediów (i innych firm
zgłaszających takie zapotrzebowanie) w zakresie obrotu towarów na giełdzie, kształtowania
się ich cen w określonym przedziale czasu itp.
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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
Makler giełd towarowych pracuje w wydzielonych przestrzeniach biurowych. W zależności od
wykonywanych zadań zawodowych, praca może przybierać formę pracy biurowej (prace
koncepcyjne, stosowanie matematyki finansowej, wykonywanie prezentacji dla zarządu giełdy,
opracowywanie dokumentacji formalno-prawnej) lub pracy w terenie (przemieszczanie się do
klientów i na umówione spotkania).
Przeważającą formą pracy jest jednak praca w pozycji siedzącej wymagająca obsługi nieraz kilku
monitorów (komputerów), w pomieszczeniach biurowych projektowanych zgodnie z powszechnymi
wymaganiami dotyczącymi organizacji stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Są to
najczęściej pomieszczenia klimatyzowane. Praca nie ma charakteru sezonowego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Makler giełd towarowych w działalności zawodowej wykorzystuje m. in.:
 komputer z dostępem do internetu,
 drukarkę,
 kopiarkę,
 oprogramowanie do obsługi transakcji giełd towarowych,
 telefon,
 skaner.
Organizacja pracy
Makler giełd towarowych pracuje samodzielnie lub w zespole współpracowników maklerów i ich
pomocników. Osoba na tym stanowisku może być zatrudniona w systemie podstawowego czasu
pracy (pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę) lub w systemie nienormowanym (np.
własna działalność gospodarcza).
Wykonując swoją pracę makler giełd towarowych może podlegać koordynatorowi zespołu maklerów
lub kierownikowi działu skupiającego grupę maklerów o określonej specjalności.
W większości przypadków jest to jednak praca w pełni samodzielna, podlegająca jedynie nadzorowi
wynikającemu z ogólnych przepisów dotyczących giełd towarowych.
Makler giełd towarowych realizując swoje działania wykorzystuje powszechne narzędzia
komunikowania się ze współpracownikami (np. członkami zespołu) oraz klientami, tzn. komunikatory
internetowe, telefony, pocztę elektroniczną itp.
Makler giełd towarowych może wykonywać swój zawód jako:
 pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji giełdy towarowej,
 samodzielny specjalista prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy,
 samodzielny specjalista zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie,
umowa o dzieło).
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Makler giełd towarowych może być narażony na zagrożenia:
 wynikające z długotrwałej pracy przy komputerze i siedzącego trybu pracy,
 wynikające z możliwych wypadków komunikacyjnych (w związku z koniecznością przemieszczania
się),
 psychiczne (związane z pracą w intensywnym stresie i pod stałą presją czasu w wyniku dużego
natężenia napływających w krótkim czasie informacji),
 wynikające z obsługi sprzętów i urządzeń (poparzenie, porażenie prądem, choroby narządu
wzroku).
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:
 choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 żylaki, związane z pracą w wymuszonej siedzącej pozycji ciała,
 choroby narządu wzroku,
 choroby neurologiczne (np. udar mózgu, klasterowy ból głowy), charakterystyczne dla pracy
w dużym stresie i dużym nasileniu informacji do przetworzenia w krótkim czasie.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód makler giełd towarowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 spostrzegawczość,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zręczność rąk i palców,
 spostrzegawczość,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność motywowania siebie,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność skutecznego przekonywania,
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zdolność skutecznego negocjowania,
zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami;

w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 samodzielność,
 samokontrola,
 komunikatywność,
 wysoka kultura osobista,
 kontrolowanie własnych emocji,
 asertywność,
 systematyczność,
 rzetelność i dokładność,
 dyspozycyjność,
 odporność na stres i działanie pod presją czasu,
 wytrwałość i cierpliwość,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 gotowość do wprowadzania zmian.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie makler giełd towarowych wymagane jest zachowanie ciągłej koncentracji na zmiennych
danych pojawiających się na monitorze komputera, dlatego w badaniach lekarskich dopuszczających
do pracy w tym zawodzie wyraźnie powinna być zaznaczona praca z komputerem.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są:
 choroby prowadzące do utraty świadomości (np. cukrzyca, epilepsja),
 znaczne zaburzenia widzenia (niedające się skorygować okularami) i zaburzenia równowagi,
 choroby psychiczne,
 poważne zaburzenia układu nerwowego.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie makler giełd towarowych wystarczające jest wykształcenie średnie,
chociaż po przeprowadzonej w 2013 r. deregulacji zawodów2 oraz zniesieniu licencji maklera giełd
towarowych6 w 2015 r., nadawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego5, ukończenie szkoły średniej
nie jest już koniecznym warunkiem formalnym do wykonywania zawodu makler giełd towarowych.
Pracodawcy preferują jednak absolwentów studiów wyższych na kierunkach matematycznych lub
ekonomicznych.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu maklera giełd towarowych są:
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w specjalistycznych kursach
organizowanych przez giełdy towarowe, takich jak kurs negocjacji, kurs psychologiczny
w wywieraniu wpływu na klienta, kurs raportowania danych transakcyjnych w świetle REMIT8,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających umiejętności w zakresie obsługi
odpowiedniego oprogramowania do obsługi transakcji giełdowych,
 uzyskanie Certyfikatu Maklera Giełdowego (np. poprzez zdanie egzaminu organizowanego przez
Towarową Giełdę Energii lub Komisję Nadzoru Finansowego), preferowanego po zniesieniu
licencji maklera giełd towarowych.
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
Makler giełd towarowych ma możliwość awansu zawodowego poprzez:
 pracę na stanowisku kierowniczym i nadzorowanie pracy zespołu maklerów,
 pełnienie roli członka zarządu giełdy towarowej lub zajmowanie stanowiska wyższej kadry
zarządzającej w przedsiębiorstwie, które jest klientem giełdy towarowej,
 zajmowanie stanowiska członka zarządu przedsiębiorstwa będącego klientem giełdy towarowej,
 awans poziomy do innych działów giełdy towarowej, np.: analizy ryzyka, strategii polityki
cenowej.
Makler giełd towarowych ma także możliwość rozwoju zawodowego poprzez:
 kontynuację edukacji w szkołach wyższych na kierunkach związanych z giełdami towarowymi, tj.:
handlem, ekonomią, marketingiem,
 kontynuację nauki w obszarach: analiza danych, data science1, zarządzanie ryzykiem,
 doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w branżowych szkoleniach, spotkaniach,
konferencjach, warsztatach tematycznych dotyczących funkcjonowania giełd towarowych
i handlu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
W chwili obecnej (2018 r.) w zawodzie makler giełd towarowych nie ma bezpośredniej możliwości
potwierdzania oraz legalizacji kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak
i pozaformalnej.
Pośrednio przydatne kompetencje potwierdzają dyplomy szkół wyższych (studia I i II stopnia),
szczególnie na kierunkach matematycznych lub ekonomicznych oraz studiów podyplomowych z tych
obszarów, a także Certyfikat Maklera Giełdowego uzyskany po zdaniu egzaminu organizowanego
przez Towarową Giełdę Energii lub 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 makler giełd towarowych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
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Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Doradca finansowy
Doradca inwestycyjny
Makler papierów wartościowych
Pośrednik finansowy
Makler morski

Kod zawodu
241202
241203
331102
331103
332402

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie makler giełd towarowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Gromadzenie informacji o towarach (cenach, ilości i jakości) na giełdach towarowych.
Z2 Umieszczanie zleceń z określoną ceną oraz wolumenem na giełdzie towarowej.
Z3 Przyjmowanie i zbieranie ofert i zleceń kupna i sprzedaży towarów.
Z4 Sporządzanie ofert kupna i sprzedaży towarów oraz informacji dla klientów.
Z5 Prowadzenie rozmów z klientami sprzedającymi lub kupującymi towary, ustalanie warunków
i sposobów przeprowadzania transakcji, ustalanie cen.
Z6 Sporządzanie umów pośrednictwa11 i umów transakcyjnych12.
Z7 Określanie warunków płatności, odbioru towarów i gwarancji na jakość towarów.
Z8 Prowadzenie dokumentacji związanej z giełdami towarowymi.
Z9 Przekazywanie klientom i mediom informacji na temat giełd towarowych wg zgłaszanych przez
nich potrzeb.
Z10 Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców zainteresowanych zawieraniem transakcji na giełdach
towarowych.
Z11 Przygotowywanie strategii handlowej i zawieranie transakcji giełdowych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie klienta w zakresie przyjmowania ofert,
zleceń, prowadzenia rozmów, negocjacji
Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie klienta w zakresie przyjmowania ofert, zleceń,
prowadzenia rozmów, negocjacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z5, Z7, Z9, Z10, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Przyjmowanie i zbieranie ofert i zleceń kupna i sprzedaży towarów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Techniki prezentacji produktów będących
w obrocie giełdy towarowej;
Zasady pozyskiwania klientów;
Zasady pozyskiwania, przechowywania
i udostępniania danych osobowych.
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Prezentować swoją ofertę produktów będących
w obrocie giełd towarowych w sposób
komunikatywny dla potencjalnych klientów;
Analizować potrzeby i preferencje klientów;
Udzielać informacji w sposób zrozumiały dla
klientów;
Pozyskiwać, przechowywać i udostępniać dane
osobowe;
Stosować przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
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Z5 Prowadzenie rozmów z klientami sprzedającymi lub kupującymi towary, ustalanie warunków
i sposobów przeprowadzania transakcji, ustalanie cen
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady prowadzenia rozmów z klientami
sprzedającymi lub kupującymi towary;
Zasady ustalania warunków i sposobów
przeprowadzania transakcji;
Zasady ustalania cen towarów;
Techniki negocjacji;
Techniki promocji i reklamy;
Zasady etyki wymagane w kontakcie z klientami.







Przeprowadzać rozmowy z klientami
sprzedającymi lub kupującymi towary;
Ustalać warunki i sposoby przeprowadzania
transakcji;
Ustalać ceny towarów;
Stosować techniki negocjacji;
Stosować narzędzia promocji i reklamy;
Przestrzegać zasad etyki zasad wymaganych
w kontakcie z klientami.

Z7 Określanie warunków płatności, odbioru towarów i gwarancji na jakość towarów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Mechanizmy i narzędzia związane
z dokonywaniem płatności za towary;
Zasady określania warunków płatności za
towary;
Sposoby określania zasad odbioru towarów
obowiązujące na giełdach towarowych;
Zasady i sposoby dostarczania klientom
zamówionych towarów;
Przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji w obrocie
towarowym.






Stosować w trakcie negocjacji dopuszczalne
prawem sposoby rozliczeń finansowych
z klientami i kontrahentami;
Określać warunki płatności za towary;
Określać zasady odbioru towarów;
Oferować klientowi propozycje dostarczenia
towaru do wskazanej lokalizacji;
Informować o zasadach dotyczących gwarancji
na jakość towarów.

Z9 Przekazywanie klientom i mediom informacji na temat giełd towarowych wg zgłaszanych
przez nich potrzeb
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy i instrukcje dotyczące zasad obiegu
informacji na giełdzie towarowej;
Zapotrzebowanie klientów na informacje
dotyczące określonych cen i transakcji;
Zasady prezentowania klientom i mediom
bieżących informacji na temat giełdy towarowej,
cen i zawartych transakcji;
Ograniczenia wynikające z obowiązku
zachowania tajemnicy transakcji i dobrej praktyki
kupca;
Zasady utrzymywania wysokich standardów
związanych z pracą na stanowiskach związanych
z transakcjami na giełdach.
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Stosować przepisy i instrukcje dotyczące zasad
obiegu informacji na giełdzie towarowej;
Prezentować klientom informacje dotyczące
określonych cen i transakcji;
Prezentować klientowi informacje na temat
giełd towarowych;
Formułować krótkie analizy zdarzeń giełdowych;
Prezentować mediom bieżące informacje na
temat giełdy towarowej, cen i zawartych
transakcji;
Stosować przepisy o zachowaniu tajemnicy
transakcji;
Utrzymywać wysokie standardy związane
z pracą na stanowiskach związanych
z transakcjami na giełdach.
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Z10 Prowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców zainteresowanych zawieraniem transakcji na
giełdach towarowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Techniki autoprezentacji;
Sposoby prowadzenia szkoleń dla określonych
grup odbiorców;
Procedury obowiązujące na giełdzie;
Przepisy prawa obowiązujące w transakcjach
giełd towarowych.




Stosować techniki autoprezentacji;
Dostosowywać sposoby prowadzenia szkolenia
dla określonej grupy odbiorców;
Przekazywać słuchaczom informacje dotyczące
obowiązujących na giełdach towarowych procedur;
Wyjaśniać znaczenie obowiązujących
w transakcjach giełdowych przepisów prawa
swoim słuchaczom.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Opracowywanie dokumentacji (sporządzanie informacji
o towarach, ich cenach, sporządzanie i rejestracja zleceń, umów, prowadzenie
archiwum dokumentacji)
Kompetencja zawodowa Kz2: Opracowywanie dokumentacji (sporządzanie informacji o towarach,
ich cenach, sporządzanie i rejestracja zleceń, umów, prowadzenie archiwum dokumentacji)
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z4, Z6, Z8, Z11, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Gromadzenie informacji o towarach (cenach, ilości i jakości) na giełdach towarowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

•
•
•

Przepisy, regulaminy i procedury stanowiące
podstawy funkcjonowania giełdy towarowej;
Tendencje rynkowe w zakresie oferowanych na
giełdzie towarowej produktów oraz preferencji
kupujących;
Ofertę kontrahentów i zapotrzebowanie
potencjalnych klientów;
Sposoby rozróżniania produktów, oceniania ich
jakości i parametrów;
Rodzaje produktów oferowanych na giełdzie
towarowej, ich jakość i parametry techniczne.

•

•
•

Stosować przepisy, regulaminy i procedury
stanowiące podstawy funkcjonowania giełdy
towarowej;
Analizować tendencje rynkowe w zakresie
oferowanych na giełdzie towarowej produktów
oraz preferencji kupujących;
Przedstawiać ofertę kontrahentów
i zapotrzebowanie potencjalnych klientów;
Rozróżniać produkty, oceniać ich jakość
i parametry.

Z2 Umieszczanie zleceń z określoną ceną oraz wolumenem na giełdach towarowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•



•
•
•
•
•
•

Zasady kalkulacji cen na podstawie informacji
o produkcie, popycie i podaży produktu;
Zasady składania zlecenia na giełdzie towarowej;
Zasady opracowywania informacji na temat
posiadanej oferty;
Zasady upowszechniania informacji o posiadanej
ofercie;
Mechanizmy umieszczania zleceń na giełdzie
towarowej;
Zasady modyfikacji zleceń;
Techniki prezentacji produktów będących
w obrocie giełdy towarowej.
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Ustalać ceny na podstawie informacji
o produkcie, popycie i podaży;
Składać zlecenia na giełdzie towarowej;
Stosować zasady opracowywania informacji
na temat posiadanej oferty;
Stosować zasady upowszechniania informacji
o posiadanej ofercie;
Modyfikować zlecenia;
Prezentować produkty będące w obrocie giełdy
towarowej.
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Z4 Sporządzanie ofert kupna i sprzedaży towarów oraz sporządzanie informacji dla klientów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•
•

•

Zasady sporządzania ofert;
Zasady sporządzania informacji o towarach
będących w obrocie giełd towarowych dla
klientów;
Zasady pozyskiwania, przechowywania
i udostępniania danych osobowych.

•

Przygotowywać propozycje ofert;
Przygotowywać na życzenie klientów informacje
poprzedzające ofertę;
Stosować obowiązujące przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.

Z6 Sporządzanie umów pośrednictwa i umów transakcyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

Zasady sporządzania umów transakcyjnych
(kupna, sprzedaży);
Zasady kompletowania dokumentacji dotyczącej
zawieranej umowy;
Zasady wypełniania dokumentów
umożliwiających realizację umowy;
Przepisy prawne związane z zawieraniem
i podpisywaniem umów kupna sprzedaży
oraz przepisy prawne związane z obowiązującym
systemem podatkowym.

•
•
•

•

Sporządzać umowy transakcyjne (kupna,
sprzedaży);
Kompletować dokumentację dotyczącą
zawieranej umowy;
Wypełniać dokumenty umożliwiające realizację
umowy;
Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
handlowego i podatkowego w zakresie
zawieranych umów;
Zatwierdzać dokumenty w ramach posiadanego
pełnomocnictwa, uprawnień i kompetencji.

Z8 Prowadzenie dokumentacji związanej z giełdami towarowymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

Zasady starannego prowadzenia dokumentacji
związanej z giełdami towarowymi;
Zasady przechowywania dokumentacji
z transakcji;
Zasady udostępniania dokumentacji organom
uprawnionym do jej kontrolowania;
Klasyfikację dokumentacji pod względem
obowiązkowego terminu jej przechowywania.

•
•

•

Prowadzić dokumentację związaną z giełdami
towarowymi;
Przechowywać w sposób uporządkowany
dokumentację z transakcji;
Udzielać wyjaśnień inspektorom
reprezentującym instytucje uprawnione do
kontroli dokumentów dotyczących działalności
maklera giełd towarowych;
Klasyfikować dokumentację pod względem
obowiązkowego terminu jej przechowywania.

Z11 Przygotowywanie strategii handlowej i zawieranie transakcji giełdowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•







Zasady funkcjonowania rynków towarowych;
Metody analizy rynków oraz zasady tworzenia
strategii handlowych;
Sposoby składania zleceń, zawierania
i dokumentowania transakcji;
Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji
o zawarciu transakcji;
Zasady prowadzenia dokumentacji transakcji
w rejestrach i systemach informatycznych.
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Odnosić swoje działania do zasad
funkcjonujących na rynkach towarowych;
Stosować metody analizy rynku oraz
wykorzystywać narzędzia tworzenia strategii
handlowych;
Tworzyć strategie handlowe;
Składać zlecenia na odpowiednich produktach,
określać cenę oraz wolumen;
Podejmować decyzję o zawarciu transakcji;
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Dokumentować transakcję w rejestrach
i systemach informatycznych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie makler giełd towarowych powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:









Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie prowadzonych działań z udziałem
klientów.
Przestrzegania zasad etyki zawodowej3 ze szczególnym uwzględnieniem praw obsługiwanych
klientów.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych
oraz dokonywania bieżącej i okresowej oceny podejmowanych działań własnych i wykonywanych
w zespole w ramach giełdy towarowej.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole pracowniczym.
Podejmowania samodzielnych decyzji w korelacji z potrzebami i oczekiwaniami klientów oraz
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tego działania.
Podejmowania samodzielnych decyzji transakcyjnych na rachunek własny podmiotu oraz
ponoszenia odpowiedzialności za zawarte transakcje.
Prowadzenia działań w sytuacjach konfliktowych w efektywny sposób oraz z poszanowaniem
klienta.
Pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych w systematyczny sposób.

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
makler giełd towarowych.

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

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu makler giełd towarowych
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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 maklera giełd towarowych w obecnym stanie
prawnym (2018 r.) nie mają odniesienia 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
Zatrudnienie w zawodzie makler giełd towarowych oferują między innymi:
 towarowe domy maklerskie działające jako pośrednicy,
 giełdy towarowe,
 Giełdowa Izba Rozrachunkowa,
 przedsiębiorstwa energetyczne działające na własny rachunek,
 towarowe domy maklerskie i przedsiębiorstwa energetyczne zatrudniające osoby prowadzące
działalność gospodarczą,
 towarowe domy maklerskie i przedsiębiorstwa energetyczne zatrudniające na podstawie 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: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
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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
Preferowane wykształcenie w zawodzie makler giełd towarowych można zdobyć w szkołach
wyższych I i II stopnia na takich m.in. kierunkach, jak:
 ekonomia,
 przedsiębiorczość i finanse,
 zarządzanie,
 finanse i rachunkowość,
 matematyka,
 informatyka i ekonometria.
Szkolenie
Kandydat do wykonywania zawodu makler giełd towarowych, z uwagi na wymagania rynku pracy,
jest zobowiązany zdobywać umiejętności (także w trakcie kształcenia) poprzez uczestnictwo
w różnego rodzaju warsztatach i praktykach zawodowych, organizowanych głównie przez
Stowarzyszenie Związku Maklerów i Doradców oraz giełdy. W zależności od podmiotu prowadzącego
giełdę towarową, pracodawcy sami podejmują się szkolenia lub korzystają z profesjonalnych usług
szkoleniowych na rynku firm szkoleniowych.
Kursy szkoleniowe w zakresie m.in. funkcjonowania giełd towarowych, użytkowania oprogramowania
do obsługi transakcji giełdy towarowej, prawnych aspektów funkcjonowania rynku towarowego
organizują:
 pracodawcy na własne potrzeby,
 związki branżowe, np. Związek Maklerów i Doradców,
 Towarowa Giełda Energii, która organizuje szkolenia dla osób przystępujących do egzaminu
w celu uzyskania Certyfikatu Maklera Giełdowego.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
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Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie makler giełd towarowych wynosi od 5000 zł
do 21 500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Średnia wynagrodzenia wynosi 8370 zł
brutto miesięcznie. Wielu pracodawców zapewnia pozapłacowe bonusy, takie jak: prywatna opieka
medyczna, ubezpieczenie na życie, zajęcia sportowe.
Poziom wynagrodzenia uzależniony jest m.in. od:
 stopnia doświadczenia i przygotowania zawodowego,
 zakresu obowiązków pracownika,
 lokalizacji miejsca pracy,
 wielkości podmiotu zatrudniającego,
 pełnionej funkcji w organizacji,
 sytuacji na rynku pracy.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie makler giełd towarowych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie, wymagane jest wówczas
wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne
udogodnienia,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności, wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabo słyszących (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz
właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod kątem możliwości percepcji
sygnałów alarmowych.
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WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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

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








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, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 622,
z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie trybu
postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową towarowych
domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji (Dz. U.
poz. 1505).
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:


Dul M., Jastrzębski R.: Giełdy towarowe. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
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Król J.: Giełdy towarowe – historia, zasady działania i rola we współczesnej gospodarce.
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Studia i prace wydziału nauk
ekonomicznych i zarządzania nr 37, t. 1, Szczecin 2014.
Wojcieszak Ł.: Towarowa giełda energii jako instrument liberalizacji rynku gazu w Polsce. Aspekty
instytucjonalno-prawne. Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:









Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Opis działalności warszawskiej giełdy towarowej: https://www.wgt.com.pl
Opis sylwetki maklera giełd towarowych: https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/opisystanowisk/makler-gield-towarowych-opis-stanowiska-zakres-obowiazkow-wynagrodzenie
Opis szkolenia maklera rynku towarowego: https://zmid.org.pl/szkolenie/makler-rynku-towarowgieldowych
Opis rynku energii: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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.
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Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

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.
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Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

1

Data science

Analiza danych nieuporządkowanych,
w szczególności big data.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Wojcieszak Ł.:
Towarowa giełda energii jako
instrument liberalizacji rynku
gazu w Polsce. Aspekty
instytucjonalno-prawne.
Fundacja na rzecz Czystej
Energii, Poznań 2017

2

Deregulacja
zawodów

Proces zmian prawnych w Polsce w okresie od 2013
do 2015 roku, którego celem było zniesienie
większości regulacji prawnych/barier prawnych
dotyczących dostępu osób fizycznych do
poszczególnych zawodów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Dul M., Jastrzębski
R.: Giełdy towarowe. Wolters
Kluwer Polska, Warszawa
2006
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3

Etyka
zawodowa

Zespół norm wyznaczających określone obowiązki
moralne związane z wykonywanym zawodem
i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka
lekarska, prawnicza).

https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/etykazawodowa;3898970.html
[dostęp: 31.10.2018]

4

Giełda maklerska

Miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna
sprzedaży między innymi towarów, instrumentów
finansowych, papierów wartościowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Król J.: Giełdy
towarowe – historia, zasady
działania i rola we
współczesnej gospodarce.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Studia i prace
wydziału nauk ekonomicznych
i zarządzania nr 37, t. 1,
Szczecin 2014

5

Komisja
Nadzoru
Finansowego

Komisja sprawująca nadzór nad sektorem
bankowym, rynkiem kapitałowym,
ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami
płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami
pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas
spółdzielczych.

https://www.knf.gov.pl/o_nas
/komisja
[dostęp: 31.10.2018]

6

Licencja
maklera giełd
towarowych

Uprawnienie do wykonywania zawodu maklera
giełd towarowych nadawane przez Komisję Nadzoru
Finansowego przed wejściem w życie deregulacji
zawodów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
Król J.: Giełdy towarowe –
historia, zasady działania i rola
we współczesnej gospodarce.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, Studia i prace
wydziału nauk ekonomicznych
i zarządzania nr 37, t. 1,
Szczecin 2014

7

Opcja

Instrument dający prawo zakupu lub sprzedaży
określonej ilości instrumentu bazowego
w określonym terminie w przyszłości po cenie
ustalonej w momencie zawarcia kontraktu
(tzw. cena wykonania opcji). Prawa tego nie trzeba
realizować. Po upływie terminu wygaśnięcia opcja
nie może zostać zrealizowana.

https://www.edufinanse.pl/m
oje-finanse/news-derywaty-wpigulce-swapy-i-opcje-czesciii,nId,2380625#utm_source=p
aste&utm_medium=paste&ut
m_campaign=chrome
[dostęp: 31.10.2018]

8

Regulation
on wholesale
Energy
Market
Integrity and
Transparency
(REMIT)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego rynku
energii nakłada na uczestników hurtowych rynków
energii elektrycznej i gazu ziemnego obowiązek
polegający na tym, że każdy uczestnik rynku przed
zawarciem pierwszego kontraktu podlegającego
zgłoszeniu jest zobowiązany do zarejestrowania się
w rejestrze uczestników rynku utworzonym przez
krajowy organ regulacyjny.

https://www.ure.gov.pl/pl/urz
ad/prawo/prawowspolnotowe/remit/6013,RE
MIT.htm
[dostęp: 31.10.2018]

9

Swap

Instrument pochodny, na mocy którego strony
zobowiązują się do dokonania w określonym czasie
płatności na rzecz drugiej strony. Wysokość zależy
od określonego parametru. Najczęściej spotykanymi
parametrami są kurs walutowy lub stopa
procentowa.

https://www.edufinanse.pl/m
oje-finanse/news-derywaty-wpigulce-swapy-i-opcje-czesciii,nId,2380625#utm_source=p
aste&utm_medium=paste&ut
m_campaign=chrome
[dostęp: 31.10.2018]
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10

Transakcja
terminowa

Umowa kupna lub sprzedaży uzgodnionej ilości
instrumentów (np. akcji, waluty, towarów), po
umówionej cenie, w ustalonym terminie
w przyszłości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Wojcieszak Ł.:
Towarowa giełda energii jako
instrument liberalizacji rynku
gazu w Polsce. Aspekty
instytucjonalno-prawne.
Fundacja na rzecz Czystej
Energii, Poznań 2017

11

Umowa
pośrednictwa

Pisemne porozumienie pomiędzy dwoma
podmiotami funkcjonującymi w obrocie
gospodarczym, które przewiduje, że jeden z nich
będzie reprezentowany przez drugi w zawieraniu
transakcji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Wojcieszak Ł.:
Towarowa giełda energii jako
instrument liberalizacji rynku
gazu w Polsce. Aspekty
instytucjonalno-prawne.
Fundacja na rzecz Czystej
Energii, Poznań 2017

12

Umowa
transakcyjna

Pisemne porozumienie pomiędzy dwoma
podmiotami funkcjonującymi w obrocie
gospodarczym, które przewiduje, że jeden z nich
zbywa dane dobro a drugi je nabywa za określoną
przez nich cenę i na określonych przez nich
warunkach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Dul M., Jastrzębski
R.: Giełdy towarowe. Wolters
Kluwer Polska, Warszawa
2006
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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