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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Asystent do spraw statystyki 331401

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Asystent do spraw analiz statystycznych.
Asystent do spraw badań ankietowych.
Asystent do spraw badań statystycznych.
Młodszy analityk danych.
Młodszy badacz.

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


3314 Statistical, mathematical and related associate 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:





Joanna Dosz-Szczepańska – Inside the Insight, Gdańsk.
Katarzyna Mirkowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.
Piotr Zawrzykraj – Alior Bank SA, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Wiesława Makać – ekspert niezależny, były pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Dorota Wójcik – Komenda Wojewódzka Policji, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Grażyna Mrozińska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin.
Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Asystent do spraw statystyki17 bierze udział w realizacji badań statystycznych3 prowadzonych na
zlecenie zatrudniającej go jednostki (organizacji), odpowiedzialnej za badania.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Asystent do spraw statystyki wykonuje przeważnie badania pod nadzorem bardziej doświadczonego
samodzielnego pracownika, np. specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych lub statystyka.
Każde badanie statystyczne jest realizowane w następujących po sobie etapach, którymi są:
planowanie badania, gromadzenie danych, opracowanie materiału i analiza. Asystent do spraw
statystyki jako członek zespołu bierze udział w realizacji badań statystycznych, angażując się w pełen
proces lub wybrane jego etapy:
 planowanie badania statystycznego, w tym:
 opracowywanie metodologii badania,
 identyfikowanie badanej populacji i określenie wielkości próby14,
 identyfikowanie źródeł danych (dane pierwotne6: gromadzenie informacji o osobach lub
instytucjach mogących udzielić interesujących i potrzebnych informacji lub dane wtórne7:
wyszukiwanie i selekcjonowanie do analiz wcześniej zebranych danych),
 budowanie narzędzia do gromadzenia danych (ankieta, formularz, sprawozdanie itp.),
 obserwacja statystyczna11, w tym:
 ujednolicanie i agregacja źródeł dla danych wtórnych,
 realizowanie wywiadów ankietowych (wywiady bezpośrednie20, wywiady telefoniczne22,
wywiady wspierane komputerowo23, wywiady grupowe21, ankiety audytoryjne2 itp.),
 rozsyłanie w odpowiednim czasie obowiązujących formularzy, sprawozdań i ankiet
statystycznych do jednostek, których dotyczy obowiązek sprawozdawczy,
 kontrola zgromadzonego materiału statystycznego10, w tym:
 sprawdzanie kompletności formularzy pod względem formalnym i merytorycznym,
 weryfikowanie zestawień, sum kontrolnych itp.,
 opracowanie i analiza zgromadzonego materiału statystycznego, w tym:
 klasyfikowanie9 i/lub grupowanie danych8,
 opracowywanie opisu statystycznego12,
 wnioskowanie statystyczne19,
 prezentacja wyników w formie opisowej i/lub w formie graficznej, obejmująca opis danych
statystycznych, wizualizację danych i przeprowadzonych analiz oraz wnioski z przeprowadzonych
badań; prezentacje wyników przygotowywane są w postaci raportów, publikacji, zestawień,
roczników statystycznych itp.
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Asystent do spraw statystyki w zależności od charakteru organizacji, w której jest zatrudniony,
uczestniczy w gromadzeniu materiału z wykorzystaniem ankiet dobrowolnych (np. badania
marketingowe) i/lub uczestniczy w gromadzeniu danych wynikających z obowiązku
sprawozdawczego (np. Urząd Statystyczny).
WAŻNE:
18
Praca asystenta do spraw statystyki wymaga bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej
obejmującej dane o osobach i podmiotach, z którymi zrealizowano wywiady. Obowiązek ten nakłada ustawy
o statystyce publicznej. Praca ta wymaga także przestrzegania zasad dotyczących poufności realizowanych
badań i ochrony danych osobowych.

Sposoby wykonywania pracy
Asystent do spraw statystyki wykonuje pracę, która w znacznej części jest ściśle określona przez
metodologię badań statystycznych. Jest to praca głównie o charakterze biurowym – asystent
uczestniczy w procesie gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych.
W sytuacji realizacji badań techniką bezpośrednią (wywiady bezpośrednie indywidualne, wywiady
grupowe, ankiety audytoryjne itp.) asystent do spraw statystyki może wykonywać pracę w terenie,
zarówno w przestrzeni otwartej (np. zbieranie danych od respondentów w trakcie imprez masowych,
czy też w centrach handlowych itp.), jak i zamkniętej (np. urzędy i inne instytucje publiczne, sklepy,
punkty usługowe, banki, hotele itp.).
Kontakty z ludźmi w tym zawodzie są intensywne. Kanały komunikacji obejmują kontakty
bezpośrednie, telefoniczne, drogą elektroniczną (mail, serwisy i platformy internetowe itp.).
Ponadto asystent do spraw statystyki utrzymuje bieżące relacje z bardziej doświadczonym
pracownikiem, pod którego nadzorem wykonuje zadania, np. ze specjalistą do spraw badań
społeczno-ekonomicznych lub statystykiem.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy asystenta do spraw statystyki jest zwykle biuro. Pomieszczenia, gdzie wykonywana
jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje wentylacyjne i/lub
klimatyzacyjne. W szczególnych przypadkach osoba na tym stanowisku pracuje także w terenie,
podczas realizacji terenowych badań ankietowych.
Zakres samodzielności w wykonywaniu zadań zależy od doświadczenia i stażu pracy asystenta do
spraw statystyki.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Asystent do spraw statystyki w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z typowym oprogramowaniem biurowym, umożliwiającym przygotowanie formularzy,
ankiet oraz kontakt z jednostkami zewnętrznymi, zaangażowanymi w proces gromadzenia
i analizy danych,
 narzędzia do zbierania danych i realizacji wywiadów (np. tablet, dyktafon itp.),
 oprogramowanie statystyczne ułatwiające gromadzenie, kontrolę, agregację, klasyfikację, analizę
oraz wizualizację danych,
5
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telefon w celu kontaktu z zewnętrznymi jednostkami, mogącymi udzielić potrzebnych informacji
lub zaangażowanymi w proces gromadzenia danych statystycznych,
drukarkę, skaner oraz inne typowe urządzenia biurowe.

Wsparciem w pracy mogą być również wydawnictwa książkowe (np. opracowania dotyczące analiz
statystycznych) oraz materiały dedykowane do poszczególnych badań w wersji papierowej.
Organizacja pracy
Funkcje powierzone asystentowi do spraw statystyki oraz stopień samodzielności w tym zawodzie
zależne są od miejsca pracy, stażu pracy i doświadczenia. Asystent do spraw statystyki, w zależności
od wielkości zlecenia, może je wykonywać samodzielnie lub w zespole kilkuosobowym. Praca jest
najczęściej realizowana w systemie jedno- lub dwuzmianowym, zawsze pod nadzorem bardziej
doświadczonego samodzielnego pracownika.
Zazwyczaj godziny pracy asystenta do spraw statystyki są stałe, a praca odbywa się tylko w dzień.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Asystent do spraw statystyki może być narażony m.in. na zagrożenia związane z:
 długotrwałą pracą przy komputerze – nieprawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe
lub niewłaściwy sposób jego użytkowania mogą wywołać dolegliwości zdrowotne:
 mięśniowo-szkieletowe, np. bóle ramion, pleców, dłoni, palców,
 związane z obciążeniem psychicznym, np. bóle głowy, zaburzenia wzroku, brak efektywnego
radzenia sobie ze stresem, uczucie napięcia psychicznego,
 psychosomatyczne, np. alergie, bezsenność, pobudzenie, nerwowość,
 konfliktami interpersonalnymi – intensywne kontakty z ludźmi niosą za sobą ryzyko powstawania
konfliktów,
 agresywnym zachowaniem respondentów – w przypadku realizacji badań ankietowych asystent
do spraw statystyki może być narażony na agresję ze strony ankietowanych, którzy nie zawsze są
przychylnie nastawieni do ankietera.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód asystent do spraw statystyki ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-szkieletowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
6
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w kategorii sprawności i zdolności
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 uzdolnienia organizacyjne,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 zdolność skutecznego negocjowania,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 asertywność,
 ciekawość poznawcza,
 dbałość o jakość pracy,
 rzetelność,
 dokładność,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 systematyczność,
 tolerancyjność,
 zainteresowania naukowe,
 samodzielność,
 samodyscyplina,
 samokontrola,
 sumienność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 komunikatywność,
 kultura osobista.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie asystent do spraw statystyki ze względu na wydatek energetyczny zaliczana jest
do prac lekkich. Duże znaczenie ma wysoka sprawność narządu wzroku i słuchu. Praca w tym
zawodzie wiąże się również z obciążeniem umysłowym, związanym np. z analizowaniem,
rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem decyzji.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są m.in.:
 wady wzroku, które wykluczają pracę przy komputerze,
 dysfunkcje kręgosłupa uniemożliwiające długą pracę w pozycji siedzącej przy komputerze.
W przypadku przeprowadzania ankiet w terenie przeciwskazaniem są również ograniczenia
w samodzielnym poruszaniu się, związane z dysfunkcjami kończyn dolnych.
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.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie asystent do spraw statystyki wystarczające jest
wykształcenie średnie.
Pracodawcy preferują kandydatów będących w trakcie studiów wyższych lub absolwentów studiów
wyższych (minimum I stopnia) np. na kierunkach socjologia, matematyka, psychologia, marketing lub
innym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie asystent do spraw statystyki ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym pokrewnym technik ekonomista,
 świadectwa potwierdzające kwalifikacje: AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności
w organizacji oraz AU.36 Prowadzenie rachunkowości, w zawodzie szkolnym (pokrewnym)
technik ekonomista,
 dyplom ukończenia studiów I i II stopnia na kierunku np. badania i analizy społeczne, statystyka
lub matematyka i posiadanie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie asystent do spraw statystyki są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim),
wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia
studiów,
 certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabycie uprawnień do stosowania narzędzi i metod
związanych ze statystyczną obróbką danych,
 certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (preferowany jest język angielski na poziomie
B2),
 prawo jazdy kategorii B.
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
Możliwości awansu asystenta do spraw statystyki są ograniczone. Droga awansu najczęściej odbywa
się wewnątrz firmy specjalizującej się w badaniach statystycznych. Pracownik w tym zawodzie wraz
ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego może otrzymać większy zakres kompetencji lub
bardziej odpowiedzialne zadania związane z kluczowymi, strategicznymi dla organizacji badaniami
statystycznymi.
Po uzupełnieniu brakujących kwalifikacji, asystent do spraw statystyki ma możliwość poszerzania
wiedzy i kompetencji zawodowych w zawodach pokrewnych, np. statystyk, specjalista do spraw
badań społeczno-ekonomicznych, ekonometryk.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie asystent do spraw statystyki nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
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Kompetencje przydatne do wykonywania tego zawodu można potwierdzić w Okręgowych Komisjach
Egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik
ekonomista.
Uczelnie wyższe potwierdzają nabycie kompetencji zawodowych na poziomie licencjata lub magistra
po zakończeniu kształcenia na studiach I i/lub II stopnia (np. na kierunku badania i analizy społeczne,
socjologia, statystyka lub matematyka) oraz studiach podyplomowych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu asystent do spraw statystyki potwierdzają również
organizacje branżowe i ośrodki szkoleniowe, np. w zakresie analizy statystycznej, wizualizacji danych.
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 asystent do spraw statystyki może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Statystyk
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Ekonometryk
Ekonomista
S
Technik ekonomista
Asystent przetwarzania danych
Pracownik do spraw statystyki

Kod zawodu
212004
242218
243105
263101
263102
331403
331404
431201

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie asystent do spraw statystyki wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Asystowanie przy opracowywaniu metodologii badania.
Z2 Identyfikowanie źródeł danych.
Z3 Obsługiwać program do gromadzenia danych.
Z4 Gromadzenie i agregowanie danych wtórnych.
Z5 Realizowanie wywiadów ankietowych.
Z6 Kontrolowanie materiału statystycznego.
Z7 Klasyfikowanie i grupowanie materiału statystycznego.
Z8 Opracowywanie materiału statystycznego.
Z9 Wnioskowanie statystyczne.
Z10 Opracowywanie prezentacji wyników w formie graficznej.
Z11 Opracowywanie prezentacji wyników w formie opisowej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie badania statystycznego
Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie badania statystycznego obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Asystowanie przy opracowywaniu metodologii badania
WIEDZA – zna i rozumie:







UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Pojęcia związane z programowaniem badania
statystycznego;
Metody badania statystycznego;
Wytyczne dotyczące poszczególnych technik
realizacji wywiadów ankietowych;
Metody kalkulacji wielkości próby;
15
Zasady określania przedmiotu i zakresu
24
badań ;
Zasady dotyczące poufności realizowanych
badań i ochrony danych osobowych, tajemnicy
statystycznej.







Posługiwać się terminologią badań
statystycznych;
Dobierać odpowiednie metody badania
statystycznego;
Stosować techniki realizacji wywiadów
ankietowych;
Określać wielkość próby przy założonym
maksymalnym błędzie szacunku;
Określać przedmiot i zakres badania,
w zależności od jego celów;
Stosować zasady dotyczące poufności
realizowanych badań i ochrony danych
osobowych, tajemnicy statystycznej.

Z2 Identyfikowanie źródeł danych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Katalogi i bazy danych statystycznych;
Reguły i wytyczne przeszukiwania dostępnych
zbiorów danych;
Zasady dotyczące poufności i ochrony danych
osobowych.





Wyszukiwać informacje w katalogach, bazach
danych i innych dostępnych źródłach informacji;
Charakteryzować i kategoryzować szukane,
potrzebne dane statystyczne;
Wyszukiwać nowe źródła danych;
Stosować zasady dotyczące poufności i ochrony
danych osobowych.

Z3 Obsługiwać program do gromadzenia danych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Instrukcję obsługi oprogramowania do
tworzenia narzędzi badawczych;
Wytyczne dotyczące „dobrych praktyk”
budowania kwestionariuszy;
Reguły dotyczące wyświetlania, losowania
bloków pytań, pytań i/lub odpowiedzi;
Wytyczne i techniki realizowania testów
poprawności budowanego narzędzia.





Obsługiwać oprogramowanie do tworzenia
narzędzi badawczych;
Stosować „dobre praktyki” budowania
kwestionariuszy;
Definiować reguły dotyczące wyświetlania,
losowania bloków pytań, pytań i/lub
odpowiedzi;
Testować i weryfikować poprawność
opracowywanego narzędzia.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie obserwacji statystycznej
Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie obserwacji statystycznej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Gromadzenie i agregowanie danych wtórnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Katalogi, bazy danych statystycznych;
Zasady określania przydatności danych
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Obsługiwać katalogi, bazy danych
statystycznych;
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z materiału wtórnego;
Instrukcję obsługi programów umożliwiających
gromadzenie i zapis danych statystycznych.




Określać przydatność danych z materiału
wtórnego;
Obsługiwać program umożliwiający gromadzenie
i zapis danych statystycznych.

Z5 Realizowanie wywiadów ankietowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Wytyczne i zasady realizacji wywiadów
ankietowych;
Instrukcje dotyczące realizacji wywiadów
ankietowych;
Wytyczne dotyczące realizacji terenowej
badania;
Procedury odnoszące się do koordynacji prac,
polegających na gromadzeniu danych
ankietowych.




Realizować wywiady ankietowe według
wytycznych ogólnych oraz wytycznych i instrukcji
przekazanych w materiałach do badania podczas
szkoleń;
Realizować badania terenowe;
Koordynować postępy prac polegających
na gromadzeniu danych ankietowych.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Kontrolowanie i analizowanie danych statystycznych
Kompetencja zawodowa Kz3: Kontrolowanie i analizowanie danych statystycznych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z6 Kontrolowanie materiału statystycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Wytyczne i zasady realizacji kontroli wywiadów
ankietowych;
Instrukcje i wytyczne dotyczące wymaganej
jakości zebranego materiału;
Zasady sporządzania raportu z przeprowadzonej
kontroli.




Kontrolować poprawność realizacji wywiadów
ankietowych;
Oceniać jakość zebranego materiału, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na błędy
systematyczne;
Sporządzać raport z przeprowadzonej kontroli,
ze wskazaniem materiału wymagającego
poprawy (o ile jest to konieczne).

Z7 Klasyfikowanie i grupowanie materiału statystycznego
WIEDZA – zna i rozumie:





UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
5

Zasady klasyfikacji cech jakościowych ;
4
Zasady klasyfikacji cech ilościowych ;
Zasady grupowania statystycznego według
jednej lub kilku cech ilościowych;
Zasady grupowania statystycznego według
jednej lub kilku cech jakościowych.
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Klasyfikować cechy jakościowe w zebranym
materiale statystycznym;
Klasyfikować cechy ilościowe w zebranym
materiale statystycznym;
Grupować zbiorowość statystyczną według cech
ilościowych;
Grupować zbiorowość statystyczną według cech
jakościowych.
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Z8 Opracowywanie materiału statystycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Rodzaje miar i reguły ich wykorzystania
w analizie struktury zbiorowości;
Zasady budowania tabel wynikowych;
Instrukcję obsługi arkuszy kalkulacyjnych i/lub
oprogramowania dedykowanego analizom
statystycznym.

1

Dobierać miary analizy struktury zbiorowości ;
Budować tabele wynikowe;
Obsługiwać arkusz kalkulacyjny i/lub
oprogramowanie dedykowane analizom
statystycznym.

Z9 Wnioskowanie statystyczne
WIEDZA – zna i rozumie:





UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
16

Reguły rachunku prawdopodobieństwa ;
Podstawy statystyki matematycznej;
Techniki interpretacji opisu statystycznego
i poszczególnych miar w nim zawartych;
Zasady wyliczania błędów standardowych i ich
interpretacji.





Określać prawidłowości występujące w badanej
zbiorowości;
Wskazywać wartości miar, z uwzględnieniem
błędów szacunku w odniesieniu do populacji
badanej;
Interpretować oszacowane wielkości miar
z uwzględnieniem błędów szacunku.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Opracowanie prezentacji wyników
Kompetencja zawodowa Kz4: Opracowanie prezentacji wyników obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z10 Opracowywanie prezentacji wyników w formie graficznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Instrukcję obsługi oprogramowania służącego do
opracowywania wyników badań statystycznych;
Zasady tworzenia prezentacji wyników badania
w formie graficznej;
Reguły i dobre praktyki tworzenia wizualizacji
danych wraz z zakresem niezbędnych
elementów wizualizacji;
Zasady opracowywania raportów zbiorczych
z badań.





Obsługiwać oprogramowanie służące do
opracowywania wyników badań statystycznych;
Tworzyć wykresy, tabele i inne techniki
prezentacji danych w sposób estetyczny, zgodnie
z regułami i dobrymi praktykami tworzenia
wizualizacji danych;
Sporządzać raport zbiorczy z badań
statystycznych.

Z11 Opracowywanie prezentacji wyników w formie opisowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady interpretacji opisu statystycznego;
Instrukcje użytkowania programów służących do
przygotowania prezentacji wyników;
Zapisy tajemnicy statystycznej.
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Interpretować i opisywać oszacowane wielkości
miar analizy struktury zbiorowości;
Obsługiwać programy służące do przygotowania
prezentacji wyników;
Zachowywać tajemnicę statystyczną.
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3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie asystent do spraw statystyki powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
 Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań związanych z pełnioną rolą
społeczną związaną z prowadzeniem badań statystycznych.
 Przestrzegania zasad profesjonalizmu zawodowego, rzetelności w udzielaniu informacji, zbieraniu
i przetwarzaniu danych.
 Kierowania się zasadami etyki zawodowej opartej na rzetelności, poufności i ochronie danych
osobowych.
 Podnoszenia własnych kompetencji w zakresie wykonywanych zadań zawodowych przypisanych
asystentowi do spraw statystyki.
 Działania w ramach zespołu oraz współdziałania z innymi osobami i zespołami.
 Oceniania i weryfikowania jakości realizowanych zadań zawodowych.
 Rozwiązywania problemów i dylematów wynikających ze specyfiki zawodu, który wymaga
korzystania z różnego typu mediów.

3.7. 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
asystent do spraw statystyki.
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 asystent do spraw statystyki

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

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Asystent do spraw statystyki 331401

3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie asystent do spraw statystyki nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Asystent do spraw statystyki może ubiegać się o pracę m.in. w:
 urzędach statystycznych,
 agencjach badawczych,
 instytutach naukowo-badawczych,
 firmach i organizacjach, które gromadzą i wykorzystują dane statyczne w swojej działalności (np.
jako wsparcie decyzji gospodarczych) i posiadają wyodrębniony dział lub stanowisko zajmujące
się gromadzeniem i analizą danych, np. banki, firmy oferujące usługi lub produkty komercyjne, a
także placówki państwowe i organizacje non-profit,
 firmach i organizacjach międzynarodowych, mających oddziały w Polsce (język angielski jest
niezbędny do podjęcia zatrudnienia).
Obecnie (2018 r.) liczba ofert pracy dla asystentów do spraw statystyki jest zbliżona do liczby osób
zdolnych i chętnych podjąć zatrudnienie w tym zawodzie. Podaż i popyt w tym zawodzie
są zrównoważone.
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
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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 przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie asystent do spraw statystyki.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu można uzyskać, podejmując kształcenie
w technikum w zawodzie pokrewnym technik ekonomista, w zakresie kwalifikacji: AU.35 Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji, AU.36 Prowadzenie rachunkowości.
W ramach wyżej wymienionych kwalifikacji można również uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie
zawodowym (dla dorosłych) – także w trybie eksternistycznym – organizowanym przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje powyższe potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne po zdaniu egzaminu i spełnieniu wymagań formalnych.
Szkolenie
Szkolenia związane z pracą w zawodzie asystent do spraw statystyki realizowane są:
 wewnętrznie, w firmach zatrudniających osoby na takim stanowisku – szkolenia prowadzone są
najczęściej przez pracowników z długim stażem, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu,
 zewnętrznie – szkolenia poza firmą lub na terenie firmy, jednak prowadzone przez zewnętrznych
trenerów bądź dostawców oprogramowania statystycznego.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 aktualizacji przepisów prawa np. z zakresu zarządzania danymi osobowymi,
 metod, technik i narzędzi do prowadzenia badań statystycznych,
 komunikacji interpersonalnej.
Organizatorzy szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia.
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]:
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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
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie asystent do spraw statystyki jest
zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 2100 zł do 4500 zł brutto miesięcznie
w przeliczeniu na jeden etat.
Na poziom wynagrodzenia mają wpływ m.in.:
 miejsce pracy (wielkość firmy i usytuowanie geograficzne),
 poziom wykształcenia,
 posiadane kwalifikacje,
 staż pracy,
 doświadczenie zawodowe.
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 asystent do spraw statystyki 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 dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
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z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze;
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania, chodzenia
i przemieszczania się w terenie.

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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
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 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 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.).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).

Literatura branżowa:






Gatnar E., Walesiak M.: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN,
Warszawa 2011.
Łazowska B.: Metodologia badań statystycznych. Zestawienie ważniejszych prac ze zbiorów CBS.
Centralna Biblioteka Statystyczna, Warszawa 2018.
Ostasiewicz W.: Badania statystyczne. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Sobczyk M.: Statystyka. PWN, Warszawa 2018.
Sobczyk M.: Statystyka matematyczna. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:












Biuletyn Informacji Publicznej Główny Urząd Statystyczny: http://bip.stat.gov.pl
Czasopismo „Przegląd Statystyczny”: http://www.przegladstatystyczny.pan.pl
Europejski Urząd Statystyczny: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Główny Urząd Statystyczny: http://stat.gov.pl
ICC/ESOMAR, Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Opinii, Badań Społecznych oraz Analityki
Danych:
http://www.ofbor.pl/images/stories/ESOMAR/ICCESOMAR_International_Code_tlum_WD_2017.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) technik ekonomista 331403:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/331403.pdf
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/s/4108_Statystyk.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Wortal BHP ekspert, BHP w biurze – praca z komputerem – zagrożenia:
http://www.bhp.org.pl/Article836.html
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.
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Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

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.
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Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Analiza struktury

To charakterystyka badanej grupy osób pod
względem danej cechy. Miary statystyczne
wykorzystywane w analizie struktury służą do
porównywania dwóch grup pod względem danej
cechy. Dzięki tym miarom, korzystając
z odpowiednich testów można przeprowadzać
testowanie statystyczne.

http://www.naukowiec.org/wi
edza/statystyka/analizastruktury_735.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Ankiety audytoryjne

Ankiety realizowane przez wszystkie lub część osób
zgromadzonych w jednym pomieszczeniu. Ankiety
wypełniane są samodzielnie przez respondentów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

3

Badanie statystyczne

Badanie prawidłowości występujących
w zbiorowościach i opisywanie tych prawidłowości
za pomocą liczb.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

4

Cecha ilościowa

Właściwość poszczególnych jednostek
statystycznych, której warianty wyrażane są za
pomocą liczb (np. waga w kilogramach, liczba osób
w rodzinie).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

5

Cecha jakościowa

Właściwość poszczególnych jednostek
statystycznych, której warianty wyrażane są
opisowo (np. wykształcenie podstawowe, średnie,
wyższe).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

6

Dane pierwotne/
materiał pierwotny

Dane gromadzone specjalnie do celów
realizowanego badania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997
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7

Dane wtórne/
materiał wtórny

Dane zgromadzone w ramach innych badań, ale
wykorzystywane do analiz w aktualnie
realizowanym badaniu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

8

Grupowanie danych

Podział zbiorowości na jednorodne lub względnie
jednorodne podgrupy z punktu widzenia
wyróżnionej cechy (cech).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

9

Klasyfikacja/
klasyfikowanie

Ustalenie (wyodrębnienie) wariantów cechy,
zmiennej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

10

Materiał statystyczny

Zgromadzone informacje o cechach poszczególnych
jednostek zbiorowości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

11

Obserwacja
statystyczna

Gromadzenie informacji o właściwościach, czyli
cechach poszczególnych jednostek zbiorowości.
Informacje te mogą pochodzić ze źródeł pierwotnych
(materiał pierwotny/ dane pierwotne) lub ze źródeł
wtórnych (materiał wtórny/ dane wtórne).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

12

Opis statystyczny

Jest to opis liczbowy; może być realizowany w postaci
danych liczbowych zestawionych w szeregi i tablice,
w postaci wykresów oraz w postaci charakterystyk
liczbowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

13

Programowanie
badania

Szczegółowo rozpisana koncepcja badania
statystycznego, która powinna gwarantować
otrzymanie wszystkich informacji niezbędnych
do realizacji założonego celu, nie obciążając przy
tym badania nadmiarem danych zbieranych
„na wszelki wypadek”.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997
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14

Próba

Część badanej populacji, która została wytypowana
do badania (np. wylosowana grupa osób spośród
wszystkich uczniów szkoły w badaniu satysfakcji
z nowej sali gimnastycznej).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Balicki A., Makać
W.: Metody wnioskowania
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

15

Przedmiot badania

Osoby, rzeczy lub zdarzenia o zdefiniowanym
zakresie rzeczowym (co lub kto jest przedmiotem
badania), zakresie przestrzennym (gdzie występują
badane jednostki) i czasowym (w jakim okresie lub
momencie będzie realizowany pomiar).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

16

Rachunek
prawdopodobieństwa

Dział matematyki poświęcony wykrywaniu i badaniu
prawidłowości w modelach opisujących zjawiska
losowe (przypadkowe).

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/rachunek%20prawdopo
dobie%C5%84stwa.html
[dostęp: 31.10.2018]

17

Statystyka

Nauka zajmująca się metodami badania
prawidłowości występujących w zbiorowościach,
charakteryzując te prawidłowości za pomocą liczb.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

18

Tajemnica
statystyczna

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych
statystyki publicznej dane jednostkowe (dane
osobowe dające się powiązać z konkretną osobą
fizyczną) i dane indywidualne (dające się powiązać
z podmiotem gospodarczym) są poufne i podlegają
szczególnej ochronie.

http://bip.stat.gov.pl/prawo/a
kty-prawne/tajemnicastatystyczna
[dostęp: 31.10.2018]

19

Wnioskowanie
statystyczne

Uogólnienie wyników badania części zbiorowości
(próby) na całą zbiorowość (populację), z której
ta część pochodzi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

20

Wywiad bezpośredni

Wywiad realizowany bezpośrednio z respondentem
np. przy pomocy kwestionariusza papierowego lub
komputera. Wywiad realizowany jest przez
ankietera.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

21

Wywiad grupowy,
zogniskowany
wywiad grupowy

Technika polegająca na zebraniu grup badanych
i zainicjowaniu ich dyskusji.

Babbie E.: Badania społeczne
w praktyce. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
2004
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22

Wywiad telefoniczny

Wywiad realizowany z respondentami przez
telefon.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

23

Wywiad wspierany
komputerowo

Wywiad bezpośredni realizowany z wykorzystaniem
komputera i ankiety zaprogramowanej w programie
komputerowym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997

24

Zakres badania

Zestaw cech zmiennych (charakterystyk) objętych
badaniem statystycznym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Makać W.,
Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu
statystycznego. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 1997
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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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