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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista do spraw reklamy 243107

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Specjalista do spraw reklamy i marketingu.
Specjalista do spraw reklamy i PR.

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


2431 Advertising and marketing professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

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 październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Adam Gajda – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
Joanna Wawrzonkoska – JW Eco-Solutions, Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Robert Będziński – Doradztwo Gospodarcze, Gdynia.
Monika Kidyba – Alexandrite Group Monika Kidyba, Gliwice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Ewa Jachura – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Częstochowa.
Ewa Jasińska – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Radom.
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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
Specjalista do spraw reklamy30 zajmuje się planowaniem, tworzeniem oraz koordynacją działań
reklamowych9, które mają na celu przekonanie potencjalnego kupującego do nabycia reklamowanych
produktów, usług, dóbr inwestycyjnych, surowców w celu zwiększenia zysków klienta.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista do spraw reklamy wykonuje następujące obowiązki:
 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z klientem w celu reklamy produktów lub usług,
zapoznawania się z produktem, który ma być przedmiotem reklamy,
 opracowywanie całościowych kampanii reklamowych13 produktów, usług na zlecenie klienta,
 ustalanie budżetu kampanii reklamowej na podstawie wyników analiz,
 dobieranie treści reklamowych: tworzenie haseł i sloganów reklamowych32, tekstów reklam,
scenariuszy ich wersji telewizyjnych lub radiowych, projektów graficznych plakatów, folderów
reklamowych10 celem dokonania wyboru optymalnych form i kierunków prowadzonej reklamy,
 opracowywanie sposobu prezentacji treści reklamowych,
 wybieranie mediów (środków przekazu) do przenoszenia treści reklam,
 dokonywanie zakupu czasu antenowego lub miejsca na łamach gazet i czasopism,
 monitorowanie procesu realizacji kampanii,
 zlecanie badania skuteczności przekazu reklamowego28,
 analizowanie wyników i sporządzanie raportu dla zlecających kampanię reklamową.
Sposoby wykonywania pracy
Specjalista do spraw reklamy stosuje następujące metody, procedury i sposoby działania polegające
m.in. na:
 przedstawianiu koncepcji reklamowej,
 gromadzeniu informacji na temat produktu, usługi oraz strategii marketingowej33,
 sporządzaniu planu finansowego przedsięwzięcia,
 opracowaniu sloganów, haseł reklamowych, scenariuszy telewizyjnych i radiowych,
 kontrolowaniu pracy osób zaangażowanych w działania związane z reklamą (grafików11,
plastyków, copywriterów7, reżyserów filmowych, analityków rynku).
Specjalista do spraw reklamy dokonuje także analizy realizacji założonych celów kampanii,
obejmującej:
 testowanie i optymalizację kampanii pod kątem maksymalizacji efektów,
 kontakt z klientami bezpośrednimi,
 koordynację współpracy z agencjami PR1, agencjami reklamowymi, domami mediowymi8,
 współpracę z drukarniami (foldery reklamowe, materiały POS21) i producentami reklam (filmy,
reklamy głosowe, internetowe).
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specjalista do spraw reklamy może pracować w biurze oraz poza nim, np. uczestnicząc w spotkaniach
z potencjalnymi nabywcami, agencjami reklamowymi, domami mediowymi, drukarniami.
Specjalista do spraw reklamy może pracować np. w agencjach lub biurach reklamy, ale może także
wykonywać usługi w ramach jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej i współpracować
z agencjami reklamowymi w zakresie różnych elementów działań reklamowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista do spraw reklamy w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 telefon komórkowy,
 komputer z dostępem do internetu,
 urządzenia peryferyjne (np. urządzenie wielofunkcyjne, skaner, ploter, drukarka i inne),
 odpowiednie oprogramowanie, np. graficzne, stosowane do wycen poszczególnych elementów
kampanii reklamowej, zarządzania projektami, dotyczące technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (TIK)34.
Organizacja pracy
Czas pracy specjalisty do spraw reklamy zazwyczaj jest nienormowany. W zależności od miejsca
pracy, wykonywanych zadań i liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, może on
wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole. Pracownik podczas wykonywania pracy samodzielnie
jest nadzorowany przez przełożonego. W pracy kontaktuje się najczęściej z grafikami, plastykami oraz
klientami zewnętrznymi, dla których przygotowuje, przeprowadza i rozlicza kampanię reklamową.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W zawodzie specjalista do spraw reklamy występują uciążliwe warunki pracy, np.: długotrwała praca
przy komputerze, praca pod presją czasu i w nienormowanym wymiarze czasu pracy, duże natężenie
kontaktów z ludźmi. Może to powodować obciążenie dla wzroku, kręgosłupa oraz nadgarstków, jak
również stres. Dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy zostało zorganizowane zgodnie z zasadami
i przepisami BHP, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw reklamy ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 rozróżnianie barw,
 ostrość wzroku,
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ostrość słuchu,
widzenie stereoskopowe (widzenie głębni umożliwiające ocenę odległości),
koordynacja wzrokowo-ruchowa,
zręczność rąk,
zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia artystyczne,
 uzdolnienia analityczne,
 uzdolnienia organizacyjne,
 dobra pamięć,
 wyobraźnia przestrzenna,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność skutecznego negocjowania,
 zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność improwizacji,
 podzielność uwagi;
w kategorii cech osobowościowych
 zainteresowania artystyczne,
 samodzielność,
 samokontrola,
 wysoki poziom inteligencji emocjonalnej,
 gotowość do pracy pod presją czasu,
 operatywność i skuteczność,
 niezależność,
 wytrwałość,
 cierpliwość,
 wrażliwość estetyczna,
 kreatywność,
 wychodzenie z własną inicjatywą,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 otwartość na innowacje,
 dokładność i konsekwencja w działaniu,
 radzenie sobie ze stresem,
 odpowiedzialność za powierzone zadania,
 gotowość do ustawicznego uczenia się.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu specjalista do spraw reklamy są: schorzenia wzroku,
wady słuchu, wady wymowy, zniekształcenia ciała oraz problemy z wyglądem. Funkcjonowanie
w warunkach ciągłego stresu, pod presją czasu, utrudnia pracę osobom z chorobami układu krążenia
i układu nerwowego. Konieczność częstego przemieszczania się uniemożliwia wykonywanie zadań
zawodowych przez osoby niepełnosprawne ruchowo.
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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
Specjalista do spraw reklamy powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie
technik organizacji reklamy, w zakresie kwalifikacji cząstkowych AU.29 Sprzedaż produktów i usług
reklamowych oraz AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
Jednakże preferowane jest wykształcenie wyższe na kierunkach: związanych z reklamą,
ekonomicznych, nauk społecznych (socjologia, psychologia, dziennikarstwo). Formalna edukacja
przeznaczona jest dla osób, które chcą doskonalić umiejętności planowania kampanii reklamowych,
przy wykorzystaniu najefektywniejszych rozwiązań w tym względzie: pozycjonowanie stron25
w wyszukiwarkach, prowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych23, nawiązanie
kontaktu za pośrednictwem komunikacji mailingowej.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Specjalista do spraw reklamy powinien posiadać doświadczenie w branży reklamowej lub
marketingowej17.
Do wykonywania zawodu specjalista do spraw reklamy preferowana jest:
 certyfikowana znajomość języka obcego (np. języka angielskiego) na poziomie umożliwiającym
sprawne komunikowanie się bezpośrednie i pośrednie,
 certyfikowana znajomość obsługi komputera i wykorzystywania pakietu oprogramowania
biurowego, systemów CMS, narzędzi do monitorowania działań w mediach społecznościowych,
 certyfikowana znajomość branży reklamowej lub marketingowej (doświadczenie w prowadzeniu
akcji marketingowych),
 certyfikowana znajomość segmentów oraz możliwości wykorzystania internetu (zasób treści,
użytkownicy, wydatki reklamowe).
Ponadto w przypadku posiadania przez pracownika wykształcenia wyższego lub podyplomowego
powinien on legitymować się właściwym dyplomem ukończenia studiów.
Konieczność pracy poza biurem często wymaga posiadania prawa jazdy i doświadczenia w kierowaniu
samochodem.
Charakter pracy wymaga również znajomości psychologii społecznej29 oraz diagnozowania
i zrozumienia potrzeb klienta wewnętrznego14, jak i klienta zewnętrznego15.
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 specjalista do spraw reklamy możliwy jest awans zarówno pionowy, jak i poziomy.
W zależności od struktury organizacyjnej firmy specjalista może awansować na menadżera zespołu,
kierownika działu reklamy, kierownika lub dyrektora agencji reklamowej. Specjalista do spraw
reklamy, zdobywając doświadczenie i uczestnicząc w szkoleniach i kursach, staje się coraz bardziej
cenionym pracownikiem, co ma duże znaczenie np. przy poszukiwaniu nowej pracy lub zleceń,
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a także daje możliwość założenia własnej agencji, tym samym realizowania własnych aspiracji
zawodowych. Osoba na tym stanowisku, z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach
informacyjnych i komunikacyjnych, powinna ustawicznie rozwijać swoje kompetencje zawodowe
poprzez samokształcenie, uczestnictwo w kursach dokształcających. W szczególności powinna brać
udział w specjalistycznych szkoleniach, studiach podyplomowych dotyczących reklamy lub
marketingu. Ponadto specjalista w tym zawodzie powinien brać udział w seminariach i konferencjach
branżowych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
W zawodzie specjalista do spraw reklamy formą możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych jest uzyskanie dyplomów ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych oraz
świadectw i certyfikatów ukończenia kursów i szkoleń, w tym dotyczących języków obcych.
Specjalista do spraw reklamy, po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji formalnych, może pracować
w zawodach pokrewnych, takich jak np. specjalista do spraw marketingu i handlu, specjalista do
spraw mediów interaktywnych, analityk trendów rynkowych (cool hunter), specjalista analizy
i rozwoju rynku, a także rozwijać się naukowo w szkołach wyższych w zakresie promocji, marketingu,
reklamy.
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 specjalista do spraw reklamy może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
Menedżer produktu (product manager)
Menedżer marki (brand manager)
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Specjalista do spraw mediów interaktywnych
Specjalista sprzedaży internetowej
S
Technik organizacji reklamy

Kod zawodu
243101
243102
243103
243104
243105
243106
243108
243109
333906

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw reklamy wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Badanie potrzeb klienta w zakresie reklamy.
Z2 Opracowywanie kompleksowej kampanii reklamowej oraz jej budżetu.
Z3 Podejmowanie decyzji o formach i kierunkach prowadzonej kampanii reklamowej.
Z4 Dobieranie właściwych treści reklamowych do rynku docelowego31.
Z5 Ustalanie metod prezentacji treści reklamowych.
Z6 Współpracowanie z twórcami treści reklamowych.
Z7 Dokonywanie wyboru najbardziej efektywnych mediów do przekazywania treści reklamowej.

8
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Z8 Negocjowanie warunków współpracy z domami mediowymi
z przedstawicielami poszczególnych mediów.
Z9 Monitorowanie realizacji i skuteczności kampanii reklamowej.

lub

bezpośrednio

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie kampanii reklamowej
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie kampanii reklamowej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Badanie potrzeb klienta w zakresie reklamy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Sposoby analizy potrzeb klienta w kontekście
reklamy konkretnych produktów, usług czy
posiadanych marek;
Metody oceny obecnej sytuacji rynkowej oraz
wizerunku produktów, usług czy marek klienta;
Źródła danych na temat obecnej działalności
klienta;
Specyfikę działania klienta oraz rynek docelowy
dla produktów i usług klienta;
Produkty i usługi oferowane przez klienta oraz
metody klasyfikacji tych produktów i usług
27
w kontekście strategii promocji i reklamy.









Badać i analizować potrzeby potencjalnych
klientów w kontekście potrzeb reklamowych;
Dokonywać analizy obecnej sytuacji rynkowej
klienta i jego konkurentów w kontekście
planowanej kampanii reklamowej;
Efektywnie wykorzystywać źródła danych na
temat potencjalnych klientów np. oferty, rynku
docelowego, działalności konkurencyjnych firm;
Charakteryzować produkty i usługi oferowane
przez klienta oraz metody klasyfikacji tych
produktów i usług w kontekście strategii
promocji i reklamy;
Prezentować klientowi sposób pracy i tworzenia
kampanii reklamowej.

Z2 Opracowywanie kompleksowej kampanii reklamowej oraz jej budżetu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Metody analizy zachowań konsumentów, do
których skierowana będzie kampania
reklamowa;
Sposoby funkcjonowania konkurencji
w określonej dziedzinie oraz stosowanych przez
nią metod reklamy;
5
Sposoby przygotowania briefu reklamowego ;
Metody przygotowania koncepcji kompleksowej
kampanii reklamowej;
Techniki wyznaczenia celów biznesowych
w obszarze kampanii reklamowej produktów,
usług czy marek;
Sposób określenia ogólnego budżetu kampanii
reklamowej;
Metody tworzenia budżetu kampanii
reklamowej wraz ze wszystkimi składowymi;
Przepisy prawa związane z możliwością
reklamowania danego produktu czy usługi, np.
używek, leków na receptę.









9

2

Zlecać badania marketingowe i wyciągać
wnioski w obszarze postrzegania produktów,
usług czy marek klienta;
Zlecać badania marketingowe i wyciągać
wnioski ze sposobu zachowań konsumentów
będących grupą docelową kampanii
reklamowej, dotyczących np. motywów
zakupowych, upodobań;
Przygotowywać brief reklamowy;
Przygotowywać koncepcję kampanii
reklamowej;
Wyznaczać cele biznesowe kampanii
reklamowej;
Ustalać budżet kampanii reklamowej wraz ze
wszystkimi składowymi;
Dostosowywać koncepcję kampanii reklamowej
do obowiązujących przepisów prawa.
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Z3 Podejmowanie decyzji o formach i kierunkach prowadzonej kampanii reklamowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Formy reklamy, w tym takie jak: reklama
telewizyjna, reklama radiowa, reklama prasowa,
4
3
reklama zewnętrzna (billboardy , banery ,
tablice reklamowe, reklama na samochodach
6
i środkach komunikacji miejskiej, citylighty ,
neony itp.), reklama wydawnicza (ulotki,
prospekty, katalogi, listy reklamowe, gazety
handlowe), reklama internetowa (banery
statyczne bądź animowane), pozycjonowanie
w katalogach i wyszukiwarkach, ogłoszenia na
portalach informacyjnych (ogłoszeniowych,
20
społecznościowych), marketing szeptany itp.;
Metody i narzędzia stosowane do oceny
efektywności różnych form reklamy;
Narzędzia do budowania kampanii reklamowej
spójnej z jednolitym komunikatem
16
marketingowym ;
Metody doboru form reklamy do rynku
docelowego klienta kampanii reklamowej.




Wybierać dostępne formy reklamy do potrzeb
przeprowadzenia kompleksowej kampanii
reklamowej;
Dostosowywać formę i nośniki reklamowe do
specyfiki docelowej grupy klientów;
Oceniać efektywność poszczególnych form
reklamy.

Z4 Dobieranie właściwych treści reklamowych dla rynku docelowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Metody analizy rynku docelowego (odbiorcy
treści reklamowych) w celu pozyskania informacji
na temat: co interesujący nas odbiorcy reklamy
czytają, czego słuchają, gdzie szukają informacji,
gdzie bywają, jakie są ich zainteresowania itp.;
Sposoby przygotowania skutecznego
i zrozumiałego dla rynku docelowego przekazu
reklamowego;
Techniki tworzenia treści, haseł i sloganów
reklamowych dostosowanych do rynku
docelowego;
Techniki pisania scenariuszy reklam
telewizyjnych i radiowych;
Sposoby tworzenia wytycznych do przygotowania
projektów graficznych, folderów itp.






Wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań
marketingowych w kontekście budowania
właściwego przekazu reklamowego;
Tworzyć spójny, skuteczny i zrozumiały dla
rynku docelowego przekaz reklamowy;
Tworzyć treści, hasła i slogany reklamowe;
Pisać scenariusze reklam telewizyjnych
i radiowych;
Tworzyć wytyczne dla projektantów, plastyków,
grafików itp.

Z5 Ustalanie metod prezentacji treści reklamowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Techniki prezentacji treści reklamowych, w tym
demonstracja, rekomendacja, styl życia, fantazja,
scenka rodzajowa, dowód naukowy, humor,
animacja, gra słów itp.;
Rolę poszczególnych technik i metod
w budowaniu spójnego i skutecznego przekazu
reklamowego;
Specyfikę działania klienta oraz jego

10




Dostosowywać metodę prezentacji do grupy
docelowej oraz oferty klienta;
Wybierać optymalną metodę prezentacji treści
reklamowych;
Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
w kontekście doboru metody prezentacji treści
reklamowych.
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konkurentów w kontekście doboru
odpowiedniej techniki prezentacji;
Przepisy prawa związane z możliwością wyboru
metody prezentacji treści reklamowych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie oraz rozliczanie przygotowanej
kampanii reklamowej
Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie oraz rozliczanie przygotowanej kampanii
reklamowej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Współpracowanie z twórcami treści reklamowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Sposób funkcjonowania rynku twórców reklamy;
Możliwy zakres współpracy z twórcami reklamy
oraz formę przekazywania niezbędnych
informacji;
Metody kontroli pracy twórców reklamy;
26
Przepisy prawa związane z prawami autorskimi
w kontekście tworzenia przekazu reklamowego.




Dostarczać twórcom reklamy niezbędne
wytyczne do stworzenia przekazu reklamowego;
Monitorować realizację zlecenia powierzonego
twórcom reklamy;
Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
w kontekście praw autorskich.

Z7 Dokonywanie wyboru najbardziej efektywnych mediów do przekazywania treści reklamowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Rodzaje występujących mediów (środków
przekazu) oraz specyfikę ich działania;
Cele, przewidywany czas i budżet kampanii
reklamowej;
Podstawowe kryteria doboru nośników
reklamowych, w tym: zasięg oddziaływania
37
środka reklamowego , zasięg oddziaływania
36
reklamy , intensywność oddziaływania środka
12
reklamy , strategię przekazu reklamowego,
zakładane cele działań reklamowych, koszt
dotarcia do odbiorcy docelowego;
Metody oceny nośników reklamy pod względem
ich skuteczności i cech fizycznych (trwałości,
selektywności, zasięgu oddziaływania, prestiżu
nośnika reklamy, sposobu korzystania z danego
nośnika).




Dokonywać wstępnego wyboru nośników
reklamy na podstawie przyjętych kryteriów;
Oceniać nośniki reklamy na podstawie
przyjętych kryteriów;
Dokonywać wyboru najbardziej efektywnych
środków przekazu komunikatu reklamowego
zgodnie z celami, czasem i posiadanym
budżetem.

Z8 Negocjowanie warunków współpracy z domami mediowymi lub bezpośrednio
z przedstawicielami poszczególnych mediów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady zamawiania czasu antenowego lub
miejsca na łamach gazet i czasopism
bezpośrednio u przedstawicieli mediów;
Zasady oraz warunki współpracy z domami




11

Zamawiać czas antenowy w mediach, miejsce na
łamach gazet i czasopism;
Współpracować z domami mediowymi;
Negocjować warunki handlowe
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mediowymi;
Zakres i warunki brzegowe do negocjacji;
Techniki negocjacji warunków handlowych;
Zasady rozliczenia i kontroli wykonania
założonych warunków handlowych.



z przedstawicielami mediów oraz domów
mediowych;
Rozliczać i kontrolować wykonanie założonych
warunków handlowych.

Z9 Monitorowanie realizacji i skuteczności kampanii reklamowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metody pomiaru skuteczności kampanii
reklamowej w mediach;
Mierniki skuteczności kampanii reklamowej;
Narzędzia służące do pomiaru wyników
kampanii reklamowej;
Sposoby sporządzania dla klienta raportów
z efektów kampanii reklamowej.






Wykorzystywać dostępne narzędzia do pomiaru
wyników działalności reklamowej;
Zlecać badanie skuteczności przekazu
reklamowego;
Analizować wyniki skuteczności kampanii
reklamowej;
Oceniać efektywność działań reklamowych na
podstawie przyjętych kryteriów;
Sporządzać raporty z efektów działań
reklamowych dla zlecających przeprowadzenie
kampanii.

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










Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań.
Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz
poufności.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole pracowniczym.
Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy
i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
Komunikowania się z partnerami i klientami usług reklamowych.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności.

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
specjalista do spraw reklamy.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw reklamy.

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 specjalista do spraw reklamy nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał
informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu 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
Specjalista do spraw reklamy może być zatrudniony w przedsiębiorstwach z różnych branż
gospodarki (pracując w działach marketingu i sprzedaży). Specjalistów w tym zawodzie poszukują też
firmy z branży reklamowej i medialnej oraz instytucje takie jak urzędy, które coraz częściej promują
swoją działalność.
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.
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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
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 kształcenia zawodowego w Polsce nie prowadzi się
przygotowania kandydatów do pracy w zawodzie specjalista do spraw reklamy w formach szkolnych.
Kształcenie w tym kierunku prowadzą uczelnie wyższe (politechniki, uniwersytety) w ramach studiów
I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Podstawy wykonywania zawodu można uzyskać kształcąc
się w technikum w zawodzie pokrewnym – technik organizacji reklamy.
Szkolenie
Specjalista do spraw reklamy może rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe poprzez udział
w kursach lub specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez placówki edukacyjne, wyższe
uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, ośrodki naukowo-dydaktyczne krajowe
i zagraniczne. Specjalista do spraw reklamy powinien poszerzać i doskonalić posiadane kompetencje
zawodowe, szczególnie poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, dotyczących np.:
 planu marketingowego w przedsiębiorstwie – cele, strategie i wdrażanie,
 znaczenia ceny w kreowaniu strategii marketingowej,
 dystrybucji jako elementu marketingu-mix18,
 produktu w ujęciu marketingowym,
 badań marketingowych w przedsiębiorstwie,
 promocji i reklamy w działalności przedsiębiorstwa – narzędzia i działania marketingowe,
 marketingu personalnego19 w przedsiębiorstwie,
 działań marketingowych w internecie,
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wizerunku i tożsamości firmy,
promocji marki,
kontroli efektywności działań marketingowych,
tworzenia strategii reklamowych,
pozycjonowania marki w mediach offline22 i online,
interpretacji wyników badań,
wskaźników mediowych35,
planowania mediów24 i prowadzenia w nich kampanii reklamowych,
przygotowywania podstaw kreacji reklamowej,
określania i oceny skuteczności oraz efektywności kampanii reklamowych,
współpracy z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi, agencjami reklamowymi
i innymi klientami ważnymi na rynku reklamowym,
stosowania programów komputerowych.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
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
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 specjalista do spraw reklamy kształtuje się
najczęściej w granicach od 3500 zł dla osób mniej doświadczonych do 7000 zł brutto miesięcznie dla
osób o dużym doświadczeniu w zawodzie. Pracownicy mogą także liczyć na kwoty bliskie górnej
wartości podanego przedziału wynagrodzenia, jeśli obsługują kampanie reklamowe o dużych
budżetach lub zostali zatrudnieni przez pracodawców oferujących ponadprzeciętne wynagrodzenia.
Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od:
 miejsca pracy (wielkość firmy i usytuowanie geograficzne),
 poziomu wykształcenia, posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego,
 rodzaju (kapitału) firmy – krajowa, zagraniczna.
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.
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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 specjalista do spraw reklamy możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, 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 pielęgnacyjno-medycznych (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: 31.10.2018 r.











Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 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 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1414,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie (Dz. U. poz. 1663).
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).

Literatura branżowa:














Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2001.
Chodak G., Ropuszyńska-Surma E.: Prognozowanie popytu w sklepie internetowym-wybrane
aspekty oraz wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Warszawa 2008.
Filar D.: Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. UMCS, Lublin 2012.
Gierczak B.: Ocena wykorzystania źródeł wiedzy w procesie benchmarkingu przez pracowników
PLL LOT a poprawa jakości usług turystycznych. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2014.
Kotler P.: Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Rebis, Poznań 2004.
Kotler P.: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
Maciejowski T.: Narzędzia skutecznej promocji w internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE,
Warszawa 2003.
Michalski E.: Marketing, podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2004.
Milic-Czerniak R. (red.): Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania. Difin, Warszawa
2005.
Rogala P., Borys T.: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. Uniwersytet Ekonomiczny,
Wrocław 2011.
Walery Pisarek (red.): Słownik terminologii medialnej. Universitas, Kraków 2006.
Zawierucha L.: Rynek reklamy w Polsce. Promotor. Warszawa 2005.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:














Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula2017/informatory/informatory-2
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Dlahandlu.pl: http://www.dlahandlu.pl
Portal Marketingprzykawie.pl: https://marketingprzykawie.pl
Portal o mediach, reklamie, Internecie, PR, telekomunikacji WirtualneMedia.pl:
https://www.wirtualnemedia.pl
Portal profesjonalistów rynku handlowego, hurtowego i branży FMCG w Polsce i na świecie
Wiadomoscihandlowe.pl: https://www.wiadomoscihandlowe.pl
Serwis Internetstnadard.pl: https://www.internetstandard.pl
Serwis Kluczdokariery.pl: http://www.kluczdokariery.pl
Serwis Nowoczesna Firma: http://nf.pl
Skuteczny proces sprzedaży. Praktyczny poradnik o zarządzaniu sprzedażą, Akademia LiveSpace:
https://www.livespace.io/publikacje/ebook-proces-sprzedazy.pdf
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

Agencja PR

Agencja public relations – przedsiębiorstwo
wyspecjalizowane w budowaniu korzystnego
wizerunku publicznego określonej osoby działającej
na forum publicznym lub określonej organizacji.

https://encenc.pl/agencjapublic-relations
[dostęp: 31.10.2018]

2

Badania marketingowe

Zespół różnorodnych technik i reguł ciągłego
zbierania, zapisywania, analizowania i przetwarzania
informacji, dzięki którym proces podejmowania
decyzji marketingowych jest znacznie łatwiejszy.

Dietl J.: Marketing - wybrane
zagadnienia. PWE, Warszawa
1977

3

Baner

Plik graficzny o określonym rozmiarze, który jest
elektroniczną wersją reklamy. Musi mieć określony
rozmiar i niewielką „wagę”, aby strony internetowe
nie były przeciążone wyświetlaniem plików
graficznych o bardzo dużej rozdzielczości.

https://www.eactive.pl/googl
e-adwords/reklamabanerowa-w-google-adwords
[dostęp: 31.10.2018]
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4

Billboard

Dużych rozmiarów tablica umieszczana na ścianach
domów i specjalnych konstrukcjach w miejscach
dużego ruchu przechodniów i samochodów.

http://prawopodatkowe.pl/dzialalnosc/gos
podarcza/tablica-reklamowabillboard
[dostęp: 31.10.2018]

5

Brief reklamowy

Dokument, który pomaga określić oczekiwania
klienta, dotyczy działań promocyjnych, czasu ich
trwania, sposobu reklamowania i szczegółów, co do
reklamowanego produktu lub usług.

https://inbmarketing.pl/bbrief-reklamowy
[dostęp: 31.10.2018]

6

Citylight

Podświetlana tablica, na której publikowany jest
plakat reklamowy.

http://mojareklama.pl/citylight
[dostęp: 31.10.2018]

7

Copywriter (tekściarz)

Osoba odpowiedzialna za tworzenie
i przygotowywanie tekstów wykorzystywanych
w reklamach prasowych, telewizyjnych, radiowych
oraz pozostałych materiałach promocyjnych (np.
billboardy, ulotki, katalogi, broszury).

http://copywriterzy.com/klucz
owe-definicje
[dostęp: 31.10.2018]

8

Dom mediowy

Dom medialny, agencja mediowa – firma usługowa,
organizacja marketingowa wyspecjalizowana
w planowaniu oraz zakupie kampanii reklamowych
w mediach masowych.

Gierczak B.: Ocena
wykorzystania źródeł wiedzy
w procesie benchmarkingu
przez pracowników PLL LOT
a poprawa jakości usług
turystycznych. UE, Poznań
2014

9

Działanie reklamowe

Ogół czynności, które mają na celu promowanie
oferty reklamodawców (zaistnienie marki
w świadomości klientów, skłonienie ich do
dokonania zakupu produktów lub skorzystania

https://www.systempartnersk
i.pl/slownik/pojecie/Dzialaniareklamowe-25
[dostęp: 31.10.2018]

z dostępnych usług).
10

Folder reklamowy

Druk reklamowy o starannej formie graficznej,
zwykle z przewagą materiału ilustracyjnego,
w formie książeczki lub harmonijki (tzw. leporello).

Walery Pisarek (red.): Słownik
terminologii medialnej.
Universitas, Kraków 2006

11

Grafik

Artysta wykonujący prace z dziedziny grafiki
artystycznej lub użytkowej.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/Gr
afik.html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Intensywność
oddziaływania środka
reklamy

Liczba i częstotliwość, z jaką reklama dociera do
odbiorcy. Im częściej odbiorca reklamy ma z nią
kontakt, tym zawarty w niej przekaz staje się
skuteczniejszy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kotler P.:
Marketing od A do Z. PWE,
Warszawa 2004

13

Kampania reklamowa

Zespół skoordynowanych i zorganizowanych działań
reklamowych, wykorzystujących jeden lub szereg
różnych, powiązanych ze sobą środków przekazu,
które występują w określonej kolejności
i w odpowiednio ustalonych terminach.

Chodak G., Ropuszyńska-Surma E.: Prognozowanie
popytu w sklepie
internetowym-wybrane
aspekty oraz wyniki badań.
Gospodarka Materiałowa
i Logistyka, Warszawa 2008

14

Klient wewnętrzny

Klient, który działa wewnątrz organizacji.

Rogala P., Borys T.: Orientacja
na klienta jako kryterium
doskonałości. Uniwersytet
Ekonomiczny, Wrocław 2011

15

Klient zewnętrzny

Klient, który działa poza organizacją.

Rogala P., Borys T.: Orientacja
na klienta jako kryterium
doskonałości. Uniwersytet
Ekonomiczny, Wrocław 2011
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16

Komunikat
marketingowy

Proces integracji i koordynacji narzędzi
wykorzystywanych w komunikowaniu firmy
z otoczeniem, kanałów komunikacyjnych w celu
przekazania jasnych i konkretnych informacji o firmie
lub oferowanych przez nią produktach czy usługach.

Kotler P.: Philip Kotler
odpowiada na pytania na
temat marketingu. Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań
2004

17

Marketing

Nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania
produktów posiadających wartość dla klienta w celu
zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa,
które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może
najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje
produkty i usługi.

Kotler P.: Philip Kotler
odpowiada na pytania na
temat marketingu. Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań
2004

18

Marketing-mix

Tzw. kompozycja marketingowa, stanowi obszerną
kategorię wzajemnie ze sobą powiązanych
elementów (działań, procesów, metod i technik),
wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i tworzących
wspólnie zintegrowany system oddziaływania na
otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa (klientów,
konkurentów).

https://mfiles.pl/pl/index.php
/Marketing_mix
[dostęp: 31.10.2018]

19

Marketing personalny

Całokształt działań wewnętrznych i zewnętrznych
przedsiębiorstwa, związanych z zarządzaniem jego
społecznym potencjałem (pracownikami).

http://www.naukowiec.org/wi
edza/ekonomia/marketingpersonalny_2412.html
[dostęp: 31.10.2018]

20

Marketing szeptany

Forma marketingu internetowego. Pisanie
pozytywnych opinii i uwag, tworzenie dyskusji,
pisanie na forach internetowych ważnych dla klienta
pozytywnych treści na temat ich produktów, usług
i marek handlowych w odpowiedzi na już istniejące
negatywne opinie.

https://arison.pl/?gclid=EAIaI
QobChMI3tX1xen93AIVEKmaC
h3K_w1WEAAYASAAEgLGt_D_
BwE
[dostęp: 31.10.2018]

21

Materiały POS

Point of Sale (POS) lub POP (Point of Purchase) –
materiały reklamowe i narzędzia wspierające
sprzedaż itp.: stojaki na ulotki, wobblery (reklama
„przyczepiona” do półki na elastycznym, sprężystym
pasku), naklejki, vlepki, makiety, standy, infokioski.

https://slownik.intensys.pl/de
finicja/pos
[dostęp: 31.10.2018]

22

Media offline

Prasa, magazyny, radio, kino, outdoor (reklamy
zewnętrzne).

http://www.wz.uw.edu.pl/pra
cownicyFiles/id15277PM7%20%20Media%20Offline-v2.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

23

Media społecznościowe

Technologie internetowe i mobilne umożliwiające
kontakt pomiędzy użytkownikami poprzez wymianę
informacji, opinii i wiedzy.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/m
edia%20spo%C5%82eczno%C
5%9Bciowe.html
[dostęp: 31.10.2018]

24

Planowanie mediów

Cykl działań mających na celu optymalne
zaplanowanie (w ramach budżetu medialnego)
emisji reklam w mediach.

http://mediowyekspert.pl/wpcontent/uploads/2014/12/PLA
NOWANIE-MEDI%C3%93Wknow-how.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

25

Pozycjonowanie stron

Optymalizacja stron internetowych pod kątem
wyszukiwarek internetowych, co przekłada się na
poprawę widoczności witryny w rezultatach
wyszukiwania.

https://marketingwsieci.pl/slo
wnik-e-marketingu/seo
[dostęp: 31.10.2018]
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26

Prawa autorskie

Zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych
dziedzin prawa własności intelektualnej.
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania
(utwór).

http://legalnakultura.pl/pl/pra
wo-w-kulturze/b-przewodnikb-po-prawieautorskim/prawa_autorskie
[dostęp: 31.10.2018]

27

Promocja

Zbiór środków, za pomocą których przedsiębiorstwo
lub sprzedawca komunikuje się z rynkiem, czyli
przekazuje informacje o swojej działalności lub
konkretnych produktach i usługach.

https://www.findict.pl/slowni
k/promocja
[dostęp: 31.10.2018]

28

Przekaz reklamowy

Przekaz wyrażający ideę reklamy, czyli treść, która
ma być przekazana odbiorcy.

https://prezi.com/pjjtmobd8rj
5/przekaz-reklamowy-i-jegocechy
[dostęp: 31.10.2018]

29

Psychologia społeczna

Dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii,
badająca, w jaki sposób obecność innych ludzi i ich
działania wpływają na psychikę jednostki.

https://www.szkolnictwo.pl/sz
ukaj,Psychologia_spo%C5%82
eczna
[dostęp: 31.10.2018]

30

Reklama

Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych
klientów do zakupu konkretnych towarów lub do
skorzystania z określonych usług; plakat, napis,
ogłoszenie, krótki film itp. służące temu celowi.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/re
klama.html
[dostęp: 31.10.2018]

31

Rynek docelowy

1. Jeden lub kilka segmentów obsługiwanych przez
dane przedsiębiorstwo, które tak kształtuje
instrumenty marketingowe, by zdobyć nowego
klienta lub utrzymać przy sobie obecnych
nabywców.

Filar D.: Współczesny
marketing. Skuteczna
komunikacja i promocja.
UMCS, Lublin 2012

2. Zbiór klientów posiadających określone potrzeby,
które dane przedsiębiorstwo decyduje się
zaspokoić.
3. Grupa (lub grupy) nabywców o podobnych
potrzebach czy cechach, a więc grupa w miarę
homogeniczna (jednorodna), stanowiąca
przedmiot aktualnego lub przyszłego
zainteresowania przedsiębiorstwa.
32

Slogan reklamowy

Pojedynczy wyraz, zwrot lub zdanie oddające
charakter firmy, organizacji lub akcji promocyjnej.

https://slownik.intensys.pl/de
finicja/slogan-reklamowy
[dostęp: 31.10.2018]

33

Strategia
marketingowa

Zespół jasno określonych działań i zasad
postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić,
aby efektywnie prowadzić swoją działalność
i osiągnąć maksymalizację zysku.

Altkorn J.: Podstawy
marketingu. Instytut
Marketingu, Kraków 2001

34

Technologie
informacyjne
i komunikacyjne (TIK)

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne,
techniki informacyjne lub teleinformatyczne –
rodzina technologii przetwarzających, gromadzących
i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

http://konferencje.frse.org.pl/
TIK/article/Definicje/lang:pl

Wskaźniki mediowe

Wskaźniki stosowane do oceny skuteczności
kampanii: Zasięg Kampanii (Reach), Zasięg Efektywny
(Effective Reach), Częstotliwość (Frequency),
Częstotliwość Efektywna (Effective Frequency), GRP
(Gross Raiting Point), CPP (Cost Per Point), CPT (Cost
Per Thousand), Affinity Index (Wskaźnik
Dopasowania), SOS ( Skrót Share Of Spendings).

https://marketerplus.pl/teksty
/cykle/planowanie-kampaniiwskazniki-mediowe-czesc-1telewizja
[dostęp: 31.10.2018]
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36

Zasięg oddziaływania
reklamy

Zasięg, w obrębie którego do odbiorcy dociera
komunikat reklamowy. Decydując o zasięgu
oddziaływania reklamy należy brać pod uwagę,
m.in.: oglądalność - liczba odbiorców poszczególnych
mediów, wiedza na temat audytorium, nakład prasy
ukazujący się na rynku, poziom czytelnictwa
dotyczący konkretnej gazety.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Walery Pisarek
(red.): Słownik terminologii
medialnej. Universitas,
Kraków 2006

37

Zasięg oddziaływania
środka reklamowego

Obszar, na którym działa środek reklamowy.
W zależności od wielkości rynku zbytu produktu/
usługi, angażowane są media ogólnokrajowe lub
lokalne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Walery Pisarek
(red.): Słownik terminologii
medialnej. Universitas,
Kraków 2006

24

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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