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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Projektant grafiki stron internetowych 216605

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Grafik internetowy.
Grafik stron internetowych.
Grafik stron www.
Graphic designer.

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


2166 Graphic and multimedia designers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja J – Informacja i komunikacja.

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:




Alicja Cichawa – Centrum reklamy i grawerowania Nmedia, Radom.
Adam Gajda – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Walerian Majewski – SOLIDE Walerian Majewski, Reda.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





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:



Jakub Bieszke – InterLAN Sp. z o.o. sp.k., Poznań.
Wojciech Pilc – Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja, Łódź.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Projektant grafiki stron internetowych 216605
Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Tomasz Magnowski – Zespół Szkół Technicznych, Radom.
Radosław Niemczewski – Centrum Kształcenia Praktycznego, Pleszew.

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
Projektant grafiki stron internetowych opracowuje projekty graficzne witryn22 oraz portali
internetowych15 zgodnie z zamówieniem klienta. Przygotowuje całościowe rozwiązania
interaktywne17 oraz interfejsy8 użytkowników stron internetowych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Projektant grafiki stron internetowych opracowuje wizualizację graficzną witryn internetowych
zgodnie z potrzebami klienta oraz założeniami projektu. Wykorzystuje swoją wiedzę, wyobraźnię oraz
odpowiednie rozwiązania technologiczne w trakcie realizacji zamówienia (projektu). Inspirując się
trendami opracowuje graficznie layouty13 serwisów internetowych. W pracy wykonuje elementy
graficzne lub wykorzystuje gotowe materiały graficzne, m.in. rysunki i zdjęcia, z których może
opracowywać kompozycję12, infografikę6 lub zestaw ikon7. Dba o spójność strony internetowej oraz
rozwijanie serwisów poprzez przygotowywanie specyfikacji projektów zmian i wdrażanie nowych
rozwiązań.
WAŻNE:
Podczas pracy projektant grafiki stron internetowych wykorzystuje materiały, których autorami mogą być
osoby trzecie. Dlatego znajomość prawa w zakresie praw autorskich jest konieczna do prawidłowego
wykorzystywania i oznaczania materiałów, z których projektant grafiki stron internetowych korzysta podczas
swojej pracy.

Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy projektant grafiki stron internetowych stosuje metody, techniki i procedury
dotyczące m.in.:
 projektowania graficznego witryn internetowych, budowy stron internetowych (stron www23),
sklepów internetowych (e-commerce2) oraz newsletterów14, z wykorzystaniem aktualnych
standardów i trendów technologicznych,
 aranżowania graficznego szablonu serwisów internetowych,
 wykorzystania infografiki i zestawu ikon do przygotowania systemów identyfikacji wizualnej19,
 aktualizowania stron internetowych, w tym m.in.: wprowadzania informacji, grafiki oraz
umieszczania zdjęć,
 opracowania zmian graficznych stron www i ich wprowadzania w trakcie rozwijania stron www,
 przygotowywania i przeprowadzania testów użyteczności21.
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
Miejsce pracy projektanta grafiki stron internetowych stanowią pomieszczenia biurowe lub inne
miejsca dedykowane pracy grafika. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej. Wymagane w tej
pracy warunki oświetlenia oraz wentylacji są typowe dla wykonywania innych prac biurowych.
W zależności od wielkości i możliwości organizacyjnych pracodawcy praca projektanta grafiki stron
internetowych może się odbywać:
 w wydzielonym pomieszczeniu,
 wspólnie z innymi pracownikami,
 w systemie pracy zdalnej, czyli niezależnie od miejsca jego aktualnego pobytu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Projektant grafiki stron internetowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu,
 tablet,
 smartfon,
 aparat cyfrowy,
 skaner,
 specjalistyczne programy umożliwiające tworzenie i modyfikację grafik oraz zdjęć, w tym
w szczególności programy do tworzenia i edycji grafiki wektorowej5 oraz grafiki rastrowej4,
a także inne programy do projektowania układu oraz edycji stron internetowych.
Organizacja pracy
Projektant grafiki stron internetowych wykonuje swoją pracę najczęściej w zespole osób
odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie stron internetowych. W mniejszych projektach
doświadczony projektant grafiki stron internetowych może samodzielnie realizować cały proces
zaprojektowania i wdrożenia strony internetowej.
Praca realizowana jest w ustalonych z pracodawcą godzinach. Liczba godzin pracy jest uzależniona od
formy zatrudnienia (etat, samozatrudnienie) oraz zakresu powierzonych prac. Charakterystyczne
cechy tej pracy to:
 wysoki udział prac o charakterze koncepcyjnym, twórczym,
 niska powtarzalność wykonywanych czynności,
 zadaniowość.
Poziom autonomii wykonywanej pracy zależy od stopnia i sposobu organizacji firmy, dla której
pracuje. Pracując dla niewielkich firm lub prowadząc własną działalność gospodarczą często jest
pracownikiem w pełni samodzielnym, a nadzór nad jego pracą jest ograniczony i polega na
przydzielaniu mu określonych celów i zadań do realizacji.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy w zawodzie projektant grafiki stron internetowej wymaga wielogodzinnej pracy
przy komputerze w pozycji siedzącej, co może prowadzić do wystąpienia:
 schorzeń układu kostno-stawowego (w szczególności nadgarstków),
 zwyrodnień kręgosłupa (przede wszystkim odcinka szyjnego),
 wad wzroku.
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Zbyt długi czas pracy przy komputerze może powodować symptomy zmęczenia psychicznego, takie
jak problemy ze snem, niepokój lub niechęć do pracy.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód projektant grafiki stron internetowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu kostno-szkieletowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk i palców,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie kształtów,
 spostrzegawczość,
 rozróżnianie barw;
w kategorii sprawności i zdolności
 wyczucie estetyczne oraz zmysł artystyczny,
 uzdolnienia informatyczne,
 samodzielność i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów,
 koncentracja,
 podzielność uwagi,
 zdolność zapamiętywania dużej ilości informacji,
 zdolność pracy w zespole,
 zdolność planowania i organizowania sobie pracy;
w kategorii cech osobowościowych
 zainteresowania informatyczne,
 wrażliwość estetyczna,
 samodzielność,
 samokontrola,
 sumienność,
 dokładność,
 kreatywność,
 radzenie sobie ze stresem,
 gotowość do ustawicznego uczenia się.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca projektanta grafiki stron internetowych wymaga wysokiej sprawności intelektualnej,
zręczności rąk i palców oraz dobrego wzroku. W zawodzie tym ważna jest koordynacja wzrokoworuchowa oraz sprawność układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na długotrwałą pracę przy
komputerze. Czynnikami utrudniającymi pracę są przede wszystkim:
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wady i dysfunkcje wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami
kontaktowymi oraz zaburzenia w zakresie rozróżniania barw i małych szczegółów (daltonizm,
zaburzenie widzenia stereoskopowego),
brak koordynacji wzrokowo-ruchowej,
zaburzenia sprawności rąk i zręczności palców,
schorzenia kręgosłupa,
niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym
w przypadku co najmniej jednego ucha tak, aby możliwa była komunikacja werbalna.

Zawód ten stwarza spore szanse wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza
w formule pracy zdalnej.
Praca projektanta grafiki stron internetowych pod względem wydatku energetycznego należy do prac
lekkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem,
rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie projektant grafiki stron internetowych preferowane jest
wykształcenie wyższe I stopnia o profilu artystycznym (plastycznym), graficznym lub informatycznym.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu projektanta grafiki stron internetowych jest:
 posiadanie wykształcenia kierunkowego, w tym ukończenie liceum plastycznego – specjalizacja:
projektowanie graficzne lub realizacje intermedialne,
 posiadanie tytułu: technik grafiki i poligrafii cyfrowej lub technik fotografii i multimediów,
 ukończenie studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych o specjalności grafika
komputerowa.
Ważnym elementem w pracy projektanta grafiki stron internetowych jest również samokształcenie
oraz aktywne uczenie się poprzez korzystanie z dostępnych otwartych internetowych zasobów
edukacyjnych, szkoleń e-learningowych lub branżowych portali społecznościowych.
WAŻNE:
Możliwe jest wykonywanie zawodu przez absolwentów innych niż wymienione wyżej kierunków studiów oraz
przez osoby z wykształceniem średnim z zainteresowaniami informatycznymi, które zdobyły wiedzę w wyniku
samouczenia się lub na kursach i szkoleniach stacjonarnych oraz e-learningowych z zakresu projektowania
grafiki stron internetowych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Nie ma formalnych wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień dopuszczających do
wykonywania zawodu projektant grafiki stron internetowych. Zdobyte umiejętności oraz
doświadczenie w zakresie projektowania graficznego w pracy projektanta grafiki stron internetowych
potwierdza jego portfolio16.
Do podjęcia zatrudnienia przydatne są świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w
zawodach pokrewnych (szkolnych):
 AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (technik fotografii i multimediów)
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AU.28 Realizacja projektów multimedialnych (technik fotografii i multimediów),
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (technik
grafiki i poligrafii cyfrowej).

Pomocne w wykonywaniu tego zawodu jest także:
 posiadanie świadectw i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń i nabycie umiejętności
z zakresu obsługi specjalistycznych graficznych programów komputerowych, m.in. dotyczących
projektowania ilustracji, animacji, multimediów, np.: tworzenie i zarządzanie stronami www,
projektowanie stron internetowych, tworzenie identyfikacji wizualnej, tworzenie ilustracji,
projektowanie aplikacji mobilnych, projektowanie animacji,
 posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej umożliwiającym
czytanie ze zrozumieniem oraz swobodną komunikację, z uwagi na działanie firm na rynku
międzynarodowym oraz ze względu na szeroką dostępność w tym języku materiałów
edukacyjnych i szkoleń.
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 zależności od wielkości i struktury organizacyjnej firmy projektant grafiki stron internetowych
może realizować ścieżkę zawodową np. jako:
 młodszy projektant grafiki stron internetowych (Junior Web Graphic Designer),
 projektant grafiki stron internetowych (Web Graphic Designer),
 starszy projektant grafiki stron internetowych (Senior Web Graphic Designer).
Projektant grafiki stron internetowych może rozwijać swoje kompetencje poprzez udział
w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych, jak również ukończenie studiów
podyplomowych.
Ważnym elementem w pracy projektanta grafiki stron internetowych jest również samokształcenie
oraz aktywne uczenie się poprzez korzystanie z dostępnych otwartych internetowych zasobów
edukacyjnych, szkoleń e-learningowych lub branżowych portali społecznościowych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych i uzyskania kwalifikacji
bezpośrednio w zawodzie projektant grafiki stron internetowych.
Natomiast istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji w zawodach (szkolnych) pokrewnych:
 technik fotografii i multimedióws, w ramach kwalifikacji: AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja
obrazu i AU.28 Realizacja projektów multimedialnych,
 technik grafiki i poligrafii cyfrowejs, w ramach kwalifikacji: AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie
prac graficznych i publikacji cyfrowych.
Egzaminy umożliwiające uzyskanie tych kwalifikacji organizują Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
W przypadku ukończenia studiów wyższych oraz podyplomowych pracownik powinien legitymować
się odpowiednim dyplomem ich ukończenia.
Projektant grafiki stron internetowych może potwierdzić swoje umiejętności przez:
 certyfikaty poświadczające odbycie szkoleń branżowych i nabycie umiejętności z zakresu m.in.:
projektowania stron internetowych, tworzenia i zarządzania stronami www, projektowania
i tworzenia grafiki komputerowej, w tym animacji, komunikacji wizualnej,
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certyfikaty/świadectwa
e-learningowym.

ukończenia

kursów,

szkoleń

organizowanych

w

systemie

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 projektant grafiki stron internetowych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Grafik komputerowy DTP
Grafik komputerowy multimediów
Ilustrator
Projektant grafiki
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
S
Technik fotografii i multimediów
S
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

216601
216602
216603
216604
216606
343105
311943

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie projektant grafiki stron internetowych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Analizowanie potrzeb klienta w zakresie projektu graficznego witryny internetowej.
Z2 Planowanie projektu graficznego witryny internetowej.
Z3 Projektowanie elementów graficznych stron internetowych.
Z4 Przygotowywanie do publikacji w internecie grafik będących elementami stron internetowych.
Z5 Obsługiwanie strony internetowej w zakresie jej modyfikacji.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Aranżowanie graficzne layoutów serwisów
internetowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Aranżowanie graficzne layoutów serwisów internetowych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Analizowanie potrzeb klienta w zakresie projektu graficznego witryny internetowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady realizacji projektów graficznych witryn
internetowych z uwzględnieniem potrzeb
klienta;
Metody i narzędzia do przeprowadzenia analizy
potrzeb klienta w zakresie projektu graficznego
witryny internetowej;
Zasoby wymagane oraz dostarczone przez
klienta, w tym w szczególności: system
identyfikacji wizualnej obejmujący opis i zasady
stosowania logo lub logotypu, preferowane
kroje czcionek, schemat kolorystyczny, zdjęcia,
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Interpretować sformułowane oczekiwania
klienta oraz przyjęte założenia dla projektu
graficznego witryny internetowej;
Wykorzystywać metody i narzędzia do
przeprowadzenia analiz potrzeb klienta
w zakresie projektu graficznego witryny
internetowej;
Dokonywać inwentaryzacji przekazanych oraz
wymaganych zasobów (elementów graficznych,
tekstu, formularzy i innych wymaganych
elementów witryny internetowej)
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teksty i inne;
Zakładany harmonogram realizacji i inne
uwarunkowania projektu, w tym
uwarunkowania techniczne;
Specyfikę grupy docelowej witryny internetowej.





Realizować projekt zgodnie z założonym
harmonogramem oraz innymi
uwarunkowaniami, w tym uwarunkowaniami
technicznymi;
Dostosować projekt graficzny do specyfiki grupy
docelowej witryny internetowej.

Z2 Planowanie projektu graficznego witryny internetowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Potrzebę realizacji badań marketingowych
ukierunkowanych na identyfikację potrzeb
użytkowników końcowych strony internetowej;
Zasady budowania schematów stron
internetowych, z uwzględnieniem aspektów
dotyczących ich użyteczności i ergonomii
użytkowej;
Techniki prezentacji koncepcji graficznej strony
internetowej.







Wykorzystywać wyniki przeprowadzonych
badań marketingowych w realizowanych
projektach;
Stosować narzędzia pozwalające na wizualizację
koncepcji graficznej strony internetowej, w tym
11
wykonywać kolaże zestawiające potencjalne
elementy składowe szaty graficznej strony
internetowej, zawierające przykładowe palety
barw, kroje czcionek, główne elementy
identyfikacji wizualnej (logo lub logotyp,
nagłówki, przyciski);
Projektować schemat budowy (makietę) strony
internetowej, uwzględniający proponowane
elementy koncepcji graficznej;
Prezentować koncepcje graficzne strony
internetowej.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Tworzenie elementów graficznych serwisów
internetowych i systemów informacji wizualnej
Kompetencja zawodowa Kz2: Tworzenie elementów graficznych serwisów internetowych
i systemów informacji wizualnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Projektowanie elementów graficznych stron internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady tworzenia palet kolorów;
Zasady projektowania elementów graficznych
i multimedialnych z wykorzystaniem
oprogramowania komputerowego, takie jak
zdjęcia, wideo, animacje i inne;
Zasady wykorzystywania czcionek ekranowych;
Zasady wykorzystywania na stronie internetowej
elementów multimedialnych, takich jak zdjęcia,
wideo, animacje i inne.
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Dobierać odpowiedni (zgodny z przyjętymi
założeniami) i zharmonizowany zestaw barw
wykorzystywanych na stronie internetowej;
Projektować elementy graficzne stron
internetowych, w tym nagłówki, przyciski i inne;
Projektować logo lub logotyp i inne elementy
budujące wizerunek danej marki;
Projektować infografiki i zestawy ikon
stanowiące elementy systemów informacji
wizualnej;
Wybierać odpowiedni krój lub kroje czcionek do
zastosowania na stronie internetowej;
Wykorzystywać na stronie internetowej
elementy multimedialne, takie jak zdjęcia,
wideo, animacje i inne.
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Z4 Przygotowywanie do publikacji w internecie grafik będących elementami stron
internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady właściwej kompozycji elementów
składowych stron internetowych;
Zasady obsługi systemów zarządzania treścią
20
CMS ;
Zasady użyteczności stron internetowych
w zakresie elementów graficznych.






Dokonywać modyfikacji istniejących elementów
graficznych przed publikacją;
Wykorzystywać posiadane elementy graficzne
w istniejącym layoucie serwisu internetowego
z zachowaniem spójności kolorystycznej
i kompozycyjnej;
Dostosować elementy graficzne zgodnie
z zasadami obsługi systemów zarządzania
treścią CMS;
Optymalizować istniejące elementy graficzne
pod potrzeby stron internetowych (rozmiary
plików, rozdzielczość, przeźroczystość i inne).

Z5 Obsługiwanie strony internetowej w zakresie jej modyfikacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Systemy zarządzania treścią CMS na poziomie
administracyjnym, pozwalających na wdrażanie
zmian na stronach internetowych;
9
Podstawy języków programowania stron
internetowych, w tym HTML, PHP i JavaScript
oraz zasady użycia kaskadowych arkuszy stylów
10
CSS pozwalające na wprowadzanie modyfikacji
na stronach internetowych;
Zasady przeprowadzania testów użyteczności
witryn internetowych.




Planować i wdrażać zmiany na stronach
internetowych w zakresie wykorzystywanych
elementów graficznych, w tym z zastosowaniem
systemów CMS;
Modyfikować layouty graficzne serwisów
internetowych;
Wykorzystywać wyniki przeprowadzonych
testów użyteczności witryn internetowych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie projektant grafiki stron internetowych powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Przyjmowania odpowiedzialności za własną pracę zawodową oraz podporządkowanie się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
w zakresie projektowania stron internetowych.
Przestrzegania zasad etyki zawodowej, właściwej dla projektowania stron internetowych.
Formułowania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Postrzegania pozatechnicznych aspektów i skutków swojej działalności zawodowej, w tym jej
wpływu na społeczeństwo, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane przez siebie
decyzje.
Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie projektowania stron
internetowych.

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
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one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
projektant grafiki stron internetowych.

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 projektant grafiki stron internetowych

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 projektanta grafiki stron internetowych 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: http://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
Projektant grafiki stron internetowych może ubiegać się o pracę m.in. w przedsiębiorstwach takich,
jak:
 agencje reklamowe,
 agencje interaktywne1,
 media (telewizja, informacyjne serwisy internetowe),
 studia graficzne,
 działy marketingu i informatyczne dużych firm,
 wydawnictwa,
 firmy typu software house18.
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Projektant grafiki stron internetowych może również wykonywać pracę jako tzw. freelancer3. Wtedy
pracuje jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność lub wykonujący usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
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 projektant grafiki stron internetowych.
Instytucje oferujące kształcenie (studia I i II stopnia, studia podyplomowe), pomocne w podjęciu
pracy projektanta grafiki stron internetowych, to akademie sztuk pięknych oraz inne uczelnie
publiczne i niepubliczne. Preferowane są następujące kierunki studiów:
 projektowanie graficzne i fotografia,
 komunikacja wizualna,
 projektowanie komunikatu graficznego,
 wizualizacja przestrzenna,
 grafika warsztatowa,
 intermedia,
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ilustracja i wydawnictwa,
typografia.

Istnieje również możliwość potwierdzenia kompetencji przydatnych w zawodzie projektant grafiki
stron internetowych w zawodach pokrewnych (szkolnych):
 technik fotografii i multimediów, w ramach kwalifikacji: AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja
obrazu i AU.28 Realizacja projektów multimedialnych,
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej, w ramach kwalifikacji: AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie
prac graficznych i publikacji cyfrowych.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) mogą być organizowane przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają (również w trybie eksternistycznym)
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu.
Szkolenie
Praca projektanta grafiki stron internetowych wymaga aktualizowania i rozszerzania wiedzy
oraz umiejętności poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu
projektowania grafiki stron internetowych, które najczęściej organizują:
 pracodawcy w ramach wewnętrznych szkoleń,
 instytucje szkoleniowe,
 prywatne firmy komercyjne,
 uczelnie wyższe,
 stowarzyszenia i organizacje branżowe.
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.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
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
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie projektant grafiki stron
internetowych jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 3000 zł do 4900 zł brutto miesięcznie
w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń kształtuje się następująco:
 w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań i krótkim stażu pracy (np. młodszy
projektant grafiki stron internetowych) zazwyczaj wynosi do 3000 zł brutto miesięcznie,
 na stanowiskach wymagających średnich kompetencji i doświadczenia (projektant grafiki stron
internetowych) na ogół mieści w przedziale od 3000 zł do 4500 zł brutto miesięcznie,
 na stanowiskach wymagających wyższego doświadczenia lub zdolności kierowniczych
(stanowisko kierownicze, starszy projektant grafiki stron internetowych) często sięga od 4000 zł
do 4900 zł brutto miesięcznie.
Poziom zarobków na stanowisku projektanta grafiki stron internetowych jest uzależniony m.in. od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 wykształcenia i doświadczenia zawodowego (udokumentowanego w zgromadzonym portfolio),
 wielkości firmy zatrudniającej,
 liczby obsługiwanych programów specjalistycznych i poziomu zaawansowania,
 regionu Polski,
 wielkości aglomeracji,
 koniunktury.
Projektant grafiki stron internetowych, który prowadzi własną działalność gospodarczą, sam określa
stawki za opracowanie projektu graficznego strony internetowej. Najczęściej są to kwoty w przedziale
od 350 zł do 4500 zł brutto, zaś średnio miesięczne wynagrodzenie wynosi 6000 zł brutto. Wpływ na
wysokość stawki za przygotowanie projektu/strony ma głównie stopień zaawansowania
opracowywanej grafiki/strony, ilość wstępnych propozycji oraz poprawek, materiałów otrzymanych
od klienta oraz czasu realizacji.
W przypadku dużych korporacji mogą się pojawić również pozapłacowe składniki wynagrodzeń, np.
możliwość pracy zdalnej, telefon komórkowy, samochód służbowy, laptop, zajęcia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe, karnety), opieka medyczna.
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 projektant
z niepełnosprawnościami.

grafiki

stron

internetowych
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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

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10. 2018 r.





Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 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.).
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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.).
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:










Airey D.: Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa odsłona. Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2015.
Bincewicz-Miazga A.: Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej.
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
Danowski B.: Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
González-Miranda E., Quindós T.: Projektowanie ikon i piktogramów. Wydawnictwo d2d, Kraków
2016.
Łokińska M.: Witryny internetowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. WSiP,
Warszawa 2013.
Mitcheli M., Wightman S.: Typografia książki. Podręcznik projektanta. Wydawnictwo d2d, Kraków
2012.
Robbins N. J.: Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów
po (X)HTML, CSS i grafice (ebook). Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Schafer S.: HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
Witońska-Pakulska A.: Prawo dla twórców internetowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:













Bank zdjęć i grafik: https://www.istockphoto.com
Bank zdjęć i grafik: https://www.shutterstock.com
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Fotografie PAP: http://foto.pap.com.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Podręcznik „Dostępność serwisów internetowych”:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/249472
Polskie Towarzystwo Informatyczne: http://www.pti.org.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal dotyczący grafiki komputerowej, projektowania: http://www.grafmag.pl
Portal dotyczący reklamy: https://www.reklama.pl
Portal grafiki komputerowej: http://www.awwwards.com
Portal polskiej reklamy wizualnej: https://www.signs.pl
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Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-informatycznego
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Strony internetowe WCAG 2.0 – wymogi prawne: http://www.stronywcag.pl/wymogiprawne.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.

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencja
zawodowa

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

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Agencja
interaktywna

Agencja reklamowa, która na podstawie założeń
marketingowych przedstawionych przez klienta
przygotowuje i wdraża strategie wizerunkową
przedsiębiorstwa w internecie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Bincewicz-Miazga A.: Grafika
w biznesie. Projektowanie
elementów tożsamości
wizualnej. Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2013

2

e-commerce

Handel elektroniczny, w którym wykorzystywane są
środki i urządzenia elektroniczne (np. telefon
komórkowe, internet, telewizję) w celu zawarcia
transakcji handlowej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/ecommerce;2555982.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Freelancer

Osoba – specjalista w danej dziedzinie, która
realizuje swoje usługi na zamówienia/zlecenia. Taka
działalność charakteryzuje się elastycznym czasem
pracy, samodzielnością i wysoką jakością
dostarczanych usług/materiałów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/Freel
ancer.html
[dostęp: 31.10.2018]

4

Grafika rastrowa

Metoda tworzenia grafiki z wykorzystaniem zbioru
punktów (pikseli).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
González-Miranda E., Quindós
T.: Projektowanie ikon i
piktogramów. Wydawnictwo
d2d, Kraków 2016
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5

Grafika wektorowa

Metoda tworzenia grafiki za pomocą figur
geometrycznych lub brył 3D, wykorzystująca
matematyczny opis wzajemnych zależności
w określonym układzie współrzędnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
González-Miranda E., Quindós
T.: Projektowanie ikon i
piktogramów. Wydawnictwo
d2d, Kraków 2016

6

Infografika

Przedstawienie graficzne określonej informacji
w prosty i zrozumiały sposób, będącym ciekawym,
przyciągającym uwagę ujęciem tematu.

https://www.semtec.pl/slowni
k-seo/infografika/
[dostęp: 31.10.2018]

7

Ikona

Symbol graficzny funkcji, strony internetowej lub
aplikacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podsatwie:
González-Miranda E., Quindós
T.: Projektowanie ikon i
piktogramów. Wydawnictwo
d2d, Kraków 2016

8

Interfejs

Część strony internetowej odpowiedzialna za
interakcję z użytkownikiem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Danowski B.: Tworzenie stron
WWW w praktyce.
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014

9

Język programowania

System znaków przystosowany do pisania
programów dla komputerów cyfrowych.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/J%C4%
99zyk%20programowania.html
[dostęp: 31.10.2018]

10

Kaskadowe
arkusze
stylów CSS

Język programowania służący do opisu sposobu
prezentacji (wyświetlania) elementów stron www.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Robbins N. J.: Projektowanie
stron internetowych.
Przewodnik dla początkujących
webmasterów po (X)HTML,
CSS i grafice (ebook).
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2012

11

Kolaż

Dzieło powstałe z połączenia elementów różnych
dzieł lub elementów pochodzących z różnych stylów
lub gatunków sztuki; też: metoda tworzenia takich
dzieł.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/Kola
%C5%BC.html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Kompozycja

Układ elementów zestawionych w taki sposób, aby
tworzyły one harmonijną całość.

Mitcheli M., Wightman S.:
Typografia książki. Podręcznik
projektanta. Wydawnictwo
d2d, Kraków 2012

13

Layout

Szablon, wzorzec będący stałym układem
kompozycyjny strony internetowej lub publikacji.
Umożliwia łatwe orientowanie się w dużej ilości
informacji zawartych np. na stronie internetowej
poprzez odnajdywanie stałych, charakterystycznych
elementów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Danowski B.: Tworzenie stron
WWW w praktyce.
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014

14

Newsletter

Elektroniczna forma biuletynu – czasopisma
wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
do prenumeratorów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Łokińska M.: Witryny
internetowe. Podręcznik do
nauki zawodu technik
informatyk. WSiP, Warszawa
2013
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15

Portale
internetowe

Dostępny pod jednym adresem internetowym
serwis informacyjny poszerzony o różnorodne
funkcje internetowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Łokińska M.: Witryny
internetowe. Podręcznik do
nauki zawodu technik
informatyk. WSiP, Warszawa
2013

16

Portfolio

Zbiór określonych, wybranych prac artysty lub
projektanta będący potwierdzeniem jego
doświadczenia oraz umiejętności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/Portf
olio.html [dostęp: 31.10.2018]

17

Rozwiązania
interaktywne

Odziaływanie programu lub urządzenia do
odbierania informacji i reagowania na nią.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Danowski B.: Tworzenie stron
WWW w praktyce.
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014

18

Software
house

Przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem
oprogramowania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.mserwis.pl/softw
are-house
[dostęp: 31.10.2018]

19

System
identyfikacji
wizualnej

Opis oznaczeń graficznych stosowanych w danym
przedsiębiorstwie oraz zasad ich stosowania. Inaczej:
Corporate Identity (CI).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Danowski B.: Tworzenie stron
WWW w praktyce.
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014

20

System
zarządzania
treścią CMS

Intuicyjne oprogramowanie CMS (ang. Content
Management System) umożliwiające uprawnionym
osobom samodzielne zarządzanie strukturą i treścią
stron internetowych bez konieczności posiadania
szczególnych kompetencji informatycznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Robbins N. J.: Projektowanie
stron internetowych.
Przewodnik dla początkujących
webmasterów po (X)HTML,
CSS i grafice (ebook).
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2012

21

Testy
użyteczności

Działania pozwalające określić, czy strona
internetowa jest funkcjonalna i wygodna
w obsłudze.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Danowski B.: Tworzenie stron
WWW w praktyce.
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014

22

Witryna
internetowa

Zbiór powiązanych ze sobą tematycznie i logicznie,
umieszczonych na jednym serwerze stron
internetowych. Inaczej: serwis internetowy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Danowski B.: Tworzenie stron
WWW w praktyce.
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014

23

www

Strona internetowa, strona WWW (ang. World
Wide Web) - zbiór dokumentów opracowanych
najczęściej przy pomocy języka HTML i odnoszących
się do siebie nawzajem za pomocą tzw.
odnośników.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Danowski B.: Tworzenie stron
WWW w praktyce.
Wydawnictwo Helion, Gliwice
2014
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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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