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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Bukieciarz 524901

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Kwiaciarz/kwiaciarka.
Florysta.

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


5249 Sales workers not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Artur Szymkowicz – Kwiaciarnia „Oliwagart”, Gdańsk.
Patrycja Czekajewska – Pracownia florystyczna, Wola Polska.
Dominika Korzeniowska – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Klaudia Daniluk – Kwiaciarnia Boho Styl, Gdańsk.
Katarzyna Pruszczak – Kwiaciarnia „Magnolia”, Międzyrzec Podlaski.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Magdalena Stalpińska – Rada Dyrektorów Personalnych przy KPP Lewiatan, Warszawa.
Joanna Żukowska – Szkoła Główna Handlowa, 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
Bukieciarz układa różne kompozycje z kwiatów i roślin świeżych, tzw. ciętych i/lub sadzonych,
preparowanych i sztucznych, przeznaczonych dla klientów indywidualnych, a także znajdujących
zastosowanie w aranżacji wnętrz i oprawie uroczystości oraz wydarzeń różnego rodzaju. Istotnym
zadaniem bukieciarza jest także zapewnienie działań pielęgnacyjnych dla kwiatów i roślin oraz
zapewnianie im odpowiednich warunków dla ich przechowywania.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Bukieciarz zajmuje się układaniem klasycznych bukietów2 o niewielkich rozmiarach, sprzedawanych
bezpośrednio w salonie lub kwiaciarni, lecz także wykonaniem dużych wieńców i innych kompozycji
na specjalne zamówienie, opatrzonych odpowiednimi wstęgami, dedykacjami, w tym dostarczanymi
bezpośrednio do adresata.
Bukieciarz specjalizuje się w sztuce układania kwiatów i innych części roślin w różnorodne
kompozycje. Do zadań bukieciarza należy dobieranie kwiatów i innych części roślin oraz materiałów
dekoracyjnych do danego wyrobu bukieciarskiego. Wykonuje kompozycje kwiatowe na różne okazje
z kwiatów ciętych i roślin doniczkowych zgodnie z zasadami kompozycji, według zasad techniki
bukieciarskiej. Zajmuje się pielęgnacją i przechowywaniem roślin, udzielaniem porad dotyczących
konserwacji kwiatów ciętych oraz pielęgnacji doniczkowych roślin ozdobnych, jak również
przeprowadzaniem kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji kwiatowych i innych prac
bukieciarskich.
Osoba pracująca w tym zawodzie, tworząc dekoracje z kwiatów i innych roślin, potrafi w pełni
wykorzystać ich walory zdobnicze i estetyczne. Bukieciarz bywa zapraszany do współpracy podczas
organizacji różnych imprez i uroczystości, gdzie ważna jest wizualna oprawa kwiatowa (śluby,
komunie, bankiety itp.). Przygotowując dekoracje kwiatowe (od niedużych kompozycji po aranżacje
przestrzenne), używa kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, roślin suszonych oraz sztucznych
elementów ozdobnych. Może zajmować się także sprzedażą roślin doniczkowych i gotowych
dekoracji kwiatowych.
Bukieciarz musi rozróżniać barwy, jest to niezbędne przy doborze kolorystyki kwiatów, musi być
wrażliwy na zapach, mieć wyobraźnię i być kreatywnym. Ponadto bukieciarz musi angażować się
w swoją pracę, śledzić nowości, nieustannie się doskonalić oraz być otwartym na nowe trendy
w układaniu kompozycji kwiatowych. Bukieciarz zaczyna swoją pracę od dokładnego poznania
oczekiwań klienta oraz jego preferencji estetycznych. W przypadku wykonywania aranżacji
kwiatowych musi zapoznać się z miejscem, którego będzie dotyczyła aranżacja. Wykonanie projektu
jest pracą indywidualną, wykonywaną samodzielnie na podstawie zebranych informacji. Praca
bukieciarza wiąże się ze stałym kontaktem z ludźmi zarówno przy realizacji małych, indywidualnych
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zleceń, jak i dużych imprez okolicznościowych, które wymagają od niego pozostawania w stałym
kontakcie z klientem, konsultowania postępów w tworzeniu projektu i potwierdzania doboru
materiałów i rozwiązań.
Sposoby wykonywania pracy
Bukieciarz wykonuje pracę polegającą na:
 dobieraniu odpowiednich kwiatów i roślin do danego wyrobu bukieciarskiego,
 wykonywaniu zamówionych kompozycji kwiatowych według zasad techniki bukieciarskiej,
 wykonywaniu drobnych dekoracji kwiatowych okolicznościowych na różne okazje, przyjęcia
i uroczystości,
 doradzaniu klientom odpowiednich kompozycji kwiatowych na różne okazje,
 wykonywaniu kompozycji kwiatowych według specjalnych życzeń klientów,
 udzielaniu porad dotyczących pielęgnacji i konserwacji roślin ozdobnych,
 przeprowadzaniu kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji kwiatowych i innych prac
bukieciarskich,
 dbaniu o kwiaty i rośliny ozdobne w zakładzie: utrwalaniu roślin różnymi metodami, podlewaniu,
zmienianiu wody, zraszaniu itp.,
 dbaniu o właściwe wyeksponowanie kwiatów w wazonach oraz witrynie kwiaciarni,
 śledzeniu trendów rynkowych z zakresu kompozycji kwiatowych.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Bukieciarz pracuje przy sprzedaży kwiatów, która odbywa się na terenie salonu lub kwiaciarni,
a także w innych miejscach (np. na giełdach lub targach kwiatowych), w których realizowane są
kompleksowe aranżacje kwiatowe i roślinne. Są to najczęściej małe kilkuosobowe zakłady pracy.
Praca może być wykonywana w pozycji stojącej lub siedzącej. W przypadku wykonywania aranżacji
kwiatowej bukieciarz musi zapoznać się z miejscem, którego będzie ona dotyczyła.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Podstawowymi narzędziami pracy w zawodzie bukieciarz są nożyce, nóż i sekator. Ponadto,
w zależności od rodzaju i wielkości kompozycji kwiatowej, mogą być wykorzystywane inne narzędzia,
m.in.:
 cążki,
 szczypce,
 stojaki do bukietów,
 ściągacze (skrobaki) do kolców,
 mocowania i statywy florystyczne,
 pistolety do klejenia, podgrzewacze do kleju itp.
Bukieciarz w swojej pracy wykorzystuje także typowe artykuły biurowe, takie jak: zszywacz, taśma
samoprzylepna, pinezki, szpilki czy markery oraz artykuły dekoracyjne (wstążki, kokardy, ozdoby itp.).
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Organizacja pracy
Czas pracy bukieciarza nie jest normowany, chyba że jest to praca etatowa, co w tym zawodzie
zdarza się rzadko. Przy zatrudnieniu na umowę o pracę bukieciarz pracuje z reguły 8 godzin dziennie
przez 5 dni w tygodniu. Może też wykonywać pracę w systemie równoważnym, tj. do 12 godzin na
dobę, dodatkowo praca w soboty i niedziele rekompensowana dniami wolnymi w inne dni tygodnia.
Bukieciarz pracuje w dni robocze, ale również w świąteczne, kiedy zapotrzebowanie na wyroby
bukieciarskie jest znacznie większe.
Najpowszechniejszą formą zatrudnienia w tym zawodzie jest umowa zlecenie lub samozatrudnienie.
Bukieciarz może sam ustalać swój grafik pracy, jeśli jest samozatrudniony lub jest właścicielem
/współwłaścicielem kwiaciarni. Czas pracy w tym wypadku zależy od ilości i rodzaju zamówień. Jeśli
bukieciarz dostaje pilne zlecenie, zdarza się, że pracuje po kilkanaście godzin dziennie.
W przypadku tego zawodu praca jest nadzorowana okresowo – bukieciarz rozliczany jest przez
klienta z gotowego projektu (chyba że klient chce na bieżąco mieć wgląd w postępy realizowanej
usługi bukieciarskiej). Umowa o dzieło wykorzystywana jest sporadycznie, np. do wykonania
konkretnego wystroju obiektu czy pomieszczenia. Praca bukieciarza ma charakter niezrutynizowany,
zatem od osoby pracującej w tym zawodzie wymaga się kreatywności i umiejętności wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Bukieciarz ze względu na rodzaj wykonywanej pracy narażony jest m.in. na:
 obciążenie układu kostno-stawowego (np. bóle kręgosłupa) powodowane przez pracę
w wymuszonej pozycji (stojącej lub siedzącej),
 uszkodzenie ciała podczas pracy ostrymi narzędziami,
 pracę w zmiennych warunkach temperaturowych (mocno klimatyzowane pomieszczenia
i chłodnie),
 pracę przy dużej wilgotności, z uwagi na warunki przechowywania i pielęgnacji roślin (wymiana
wody w wazonach, mycie wazonów, układanie bukietów – mokre końcówki kwiatów itp.),
 ryzyko wystąpienia alergii wywołanych przez dłuższy kontakt z niektórymi roślinami.
Bukieciarze pracują najczęściej w fartuchach, które chronią odzież przed uszkodzeniami. Czynnikiem
uciążliwym w tym zawodzie może być także stały kontakt z ludźmi, co może pociągać za sobą ryzyko
występowania konfliktów.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód bukieciarz ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawny układ kostno-stawowy,
 sprawny zmysł dotyku,
 sprawny zmysł węchu,
 sprawny zmysł słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 rozróżnianie barw,
 zręczność rąk i palców;

6

INFORMACJA O ZAWODZIE – Bukieciarz 524901

w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia plastyczne,
 wyobraźnia przestrzenna,
 łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 empatia,
 samodzielność,
 cierpliwość,
 dokładność,
 odporność emocjonalna,
 wytrwałość.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca bukieciarza zaliczana jest do lekkich prac fizycznych. Bukieciarz musi mieć dobry wzrok
umożliwiający prawidłowe rozróżnianie małych szczegółów, prawidłowe widzenie stereoskopowe
i pełne pole widzenia, zdolność porównywania lub odróżniania kolorów pod względem odcieni,
nasycenia i jasności, zdolność rozpoznawania pojedynczych barw lub ich kombinacji. Daltonizm
praktycznie uniemożliwia pracę w tym zawodzie, z uwagi na niemożność dobrania odpowiednich
barw kwiatów do bukietu zgodnie z zamówieniem. Ważna jest też sprawność manualna, prawidłowe
współdziałanie narządu wzroku i ruchu, a także sprawny zmysł powonienia i dotyku – ze względu na
potrzebę rozróżniania faktur różnych materiałów wykorzystywanych do kompozycji kwiatowych
i roślinnych.
Czynnikami utrudniającymi pracę w zawodzie bukieciarz są wady i dysfunkcje narządu wzroku, które
nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, dysfunkcje w zakresie
koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji kształtów oraz zaburzenia zmysłu dotyku i powonienia.
Ograniczeniem są także zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności
w zakresie zręczności palców i rąk, a także dysfunkcja znacznego stopnia kończyn dolnych ze względu
na ograniczoną możliwość dotarcia do miejsc wykonania zlecenia. Ograniczeniem jest również
niepełnosprawność narządu słuchu w stopniu znacznym, co dotyczy głównie prac charakteryzujących
się stałymi kontaktami z klientami i podwykonawcami. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
bukieciarz mogą być choroby alergiczne, związane z uczuleniem na niektóre rośliny.
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
W przypadku zawodu bukieciarz nie występują wymagania w zakresie określonego poziomu
wykształcenia.
Pomimo to pracodawcy preferują kandydatów po ukończeniu odpowiedniego kursu dla bukieciarzy
lub z wykształceniem średnim w szkolnym zawodzie pokrewnym – florysta3.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie bukieciarz nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów zawodowych,
kwalifikacji czy uprawnień. Na rynku pracy premiowane jest jednak posiadanie dokumentów
(certyfikat lub zaświadczenie), potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia z zakresu bukieciarstwa1
lub kursu florystyki4.
Przy zatrudnieniu w zawodzie bukieciarz preferowane jest potwierdzenie kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie pokrewnym florysta: RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych.
Ponadto w zawodzie bukieciarz liczą się: doświadczenie, uzdolnienia manualne, zmysł estetyczny oraz
wiedza z zakresu pielęgnacji roślin, wykorzystywanych do tworzenia kompozycji kwiatowych
i roślinnych.
Atutem przy zatrudnieniu może być:
 znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (przydatna w kontaktach z klientami),
 posiadanie prawa 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
Osoba zatrudniona w zawodzie bukieciarz może w ramach rozwoju zawodowego podnosić
wykształcenie oraz uzupełniać kwalifikacje poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych
(dla osób dorosłych) lub poprzez podjęcie nauki w szkole policealnej w zawodzie florysta.
Bukieciarz może, w ramach samodoskonalenia zawodowego, brać udział w konkursach, targach
branżowych, pokazach florystycznych i dedykowanych szkoleniach tematycznych.
Formą awansu zawodowego bukieciarza może być też uruchomienie własnej działalności
gospodarczej.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie bukieciarz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych
w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji w pokrewnym zawodzie szkolnym florysta, po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (teoretycznego i praktycznego) przed Okręgową
Komisją Egzaminacyjną. Do egzaminu można przystąpić również w trybie eksternistycznym.
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 bukieciarz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodzie pokrewnym:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Florysta

S

Kod zawodu
343203
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie bukieciarz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przyjmowanie zamówień i konsultowanie z klientem szczegółów zamówienia.
Z2 Dobieranie kwiatów i materiałów dekoracyjnych do danego wyrobu bukieciarskiego zgodnie
z trendami panującymi na rynku.
Z3 Wykonywanie kompozycji kwiatowych na różne okazje według zasad techniki bukieciarskiej.
Z4 Pielęgnowanie, utrwalanie i przechowywanie roślin oraz udzielanie klientom konsultacji w tym
zakresie.
Z5 Ocenianie jakości materiału roślinnego i materiałów pomocniczych oraz efektów wykonanej
pracy.
Z6 Przeprowadzanie kalkulacji kosztów prac bukieciarskich oraz prowadzenie rozliczeń
i dokumentacji w kwiaciarni.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Układanie i dekorowanie kompozycji z kwiatów ciętych
i roślin doniczkowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Układanie i dekorowanie kompozycji z kwiatów ciętych i roślin
doniczkowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przyjmowanie zamówień i konsultowanie z klientem szczegółów zamówienia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady obsługi klienta;
Zasady badania potrzeb klienta;
Zasady i sposoby realizacji zamówień na wyroby
bukieciarskie;
Wymagania klientów w zakresie bukieciarstwa.






Przyjmować zlecenia od klientów, stosując
przyjęte standardy obsługi klienta
i wykorzystując elementarne podstawy
komunikacji społecznej;
Realizować zamówienia na wyroby bukieciarskie;
Sprawdzać poprawność zrealizowanych zleceń;
Zaspokajać estetyczne potrzeby klienta;
Porozumiewać się w języku angielskim na
poziomie podstawowym.

Z2 Dobieranie kwiatów i materiałów dekoracyjnych do danego wyrobu bukieciarskiego zgodnie
z trendami panującymi na rynku
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady dobierania kwiatów i materiałów
dekoracyjnych do wyrobu bukieciarskiego;
Zasady współpracy z dostawcami w ramach
realizacji zadań zawodowych;
Wydajność produkcji i trwałość wyrobów
bukieciarskich;
Symbolikę roślin wykorzystywanych przy
tworzeniu wyrobu bukieciarskiego;
Zasady doboru barw i elementów roślinnych do
kompozycji;
Style i trendy w bukieciarstwie.
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Dobierać odpowiednie materiały pomocnicze do
kwiatów i roślin zastosowanych w kompozycji;
Współpracować z dostawcami;
Rozpoznawać gatunki roślin ozdobnych i oceniać
ich przydatność do kompozycji;
Dobierać kwiaty i oceniać ich przydatność oraz
wykorzystywać symbolikę roślin przy tworzeniu
kompozycji;
Dobierać barwy kwiatów i innych elementów
roślinnych do danej kompozycji i właściwie
łączyć je według zasad kompozycji;
Stosować kontrasty, uwzględniając
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różnorodność form i struktur powierzchni
kwiatów i innych elementów roślinnych;
Śledzić trendy rynkowe.

Z3 Wykonywanie kompozycji kwiatowych na różne okazje według zasad techniki bukieciarskiej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Etapy produkcji wyrobów bukieciarskich;
Zasady układania kompozycji roślinnych i ich
elementy w zależności od okazji (ślub, pogrzeb,
komunia, święta itp.);
Rodzaje kompozycji z kwiatów ciętych i roślin
doniczkowych;
Rodzaje materiałów dekoracyjnych służących do
układania kompozycji;
Zasady dekorowania pojedynczych kwiatów;
Trendy w zakresie bukieciarstwa;
Zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż.
i ochrony środowiska naturalnego na
zajmowanym stanowisku.









Zestawiać kwiaty i inne elementy roślinne pod
względem wielkości oraz wykorzystywać aromat
roślin w tworzeniu wyrobów bukieciarskich;
Tworzyć kompozycje na podkładach;
Dekorować pojedyncze kwiaty;
Dostosowywać się do aktualnych potrzeb na
rynku bukieciarskim;
Wykonywać kompozycje kwiatowe według
specjalnych życzeń i na specjalne okazje
(dekoracje okolicznościowe);
Stosować zasady BHP, ochrony ppoż. i ochrony
środowiska na swoim stanowisku pracy;
Zachowywać ład i porządek na stanowisku pracy.

Z4 Pielęgnowanie, utrwalanie i przechowywanie roślin oraz udzielanie klientom konsultacji
w tym zakresie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Informacje z zakresu botaniki, roślinoznawstwa;
Zasady pielęgnacji i przechowywania różnych
roślin doniczkowych i kwiatów ciętych;
Zasady przedłużania trwałości kwiatów ciętych;
Środki służące do utrwalania i pielęgnowania
kwiatów;
Metody zasuszania i preparowania roślin
ozdobnych;
Wymagania klientów w zakresie bukieciarstwa;
Zasady pielęgnacji i przedłużania trwałości roślin
i wyrobów bukieciarskich;
Zasady obsługi klienta.







Pielęgnować rośliny (zraszać, zmieniać wodę,
przesadzać, podlewać);
Przedłużać trwałość roślin i kwiatów ciętych;
Utrwalać kwiaty i inne elementy roślinne za
pomocą odpowiednich środków;
Zasuszać i preparować rośliny ozdobne;
Doradzać w pielęgnacji roślin
i konserwacji wyrobów bukieciarskich;
Porozumiewać się w języku angielskim na
poziomie podstawowym.

Z5 Ocenianie jakości materiału roślinnego i materiałów pomocniczych oraz efektów wykonanej
pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Rodzaje i cechy materiału roślinnego
i materiałów pomocniczych;
Wady wyrobów – przyczyny powstawania
i sposoby zapobiegania;
Zasady kontroli jakości i przydatności
technologicznej materiałów w produkcji
wyrobów bukieciarskich.
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Rozróżnić materiały stosowane
w bukieciarstwie;
Sprawdzać poprawność zrealizowanych zleceń;
Oceniać jakość i przydatność technologiczną
materiałów stosowanych w bukieciarstwie;
Dobierać dobrej jakości materiały do produkcji
wyrobów bukieciarskich.

INFORMACJA O ZAWODZIE – Bukieciarz 524901

Z6 Przeprowadzanie kalkulacji kosztów prac bukieciarskich oraz prowadzenie rozliczeń
i dokumentacji w kwiaciarni
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady ewidencjonowania materiału roślinnego;
Zasady rozliczania się z materiału roślinnego;
Koszty wyrobów bukieciarskich i ich dostaw;
Zasady tworzenia dokumentacji niezbędnej
w prowadzeniu działalności z zakresu
bukieciarstwa;
Zasady ustalania harmonogramu dostaw
kwiatów ciętych i roślin doniczkowych;
Zasady obsługi kasy fiskalnej i terminala
płatniczego.














Prowadzić ewidencję przyjętych materiałów
formie np. księgi przyjętych i wydanych
materiałów;
Ustalać jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu
bukieciarskiego;
Klasyfikować, segregować i rozliczać się
z przyjętych materiałów;
Przygotowywać dokumentację niezbędną do
prowadzenia działalności z zakresu
bukieciarstwa;
Ustalać harmonogram dostaw kwiatów ciętych,
roślin doniczkowych i materiałów
dekoracyjnych;
Obliczać koszt dostaw;
Przygotowywać dokumentację niezbędną do
współpracy z osobami dostarczającymi kwiaty
cięte, rośliny doniczkowe i materiały
dekoracyjne;
Prognozować dostawy i szacować
zapotrzebowanie na kwiaty i materiały;
Obsługiwać kasę fiskalną i terminal płatniczy;
Rozpoznawać znaki pieniężne.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie bukieciarz powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za realizowane zlecenia.
Dokonywania oceny jakości swojej pracy.
Przestrzegania standardów jakości i zasad etycznych obowiązujących w branży bukieciarskiej.
Nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami.
Nawiązywania i utrzymywania kontaktów z dostawcami.
Doskonalenia swoich kompetencji zawodowych zgodnie z trendami rozwojowymi w branży.

3.4. 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
bukieciarz.

11

INFORMACJA O ZAWODZIE – Bukieciarz 524901

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 bukieciarz

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie bukieciarz 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
Możliwość zatrudnienia w zawodzie bukieciarz stwarzają liczne kwiaciarnie, salony florystyczne
i firmy zajmujące się kompleksową dekoracją wnętrz w aranżacje kwiatowe i roślinne.
Układanie bukietów i kompozycji kwiatowych zyskuje popularność, a profesjonalni bukieciarze są
coraz bardziej poszukiwani na polskim rynku pracy.
Bukieciarz i pokrewny zawód florysta – to profesje, które na rynku pracy w 2017 r. zostały
sklasyfikowane jako tzw. zrównoważone, co daje osobom zainteresowanym pracą w tym zawodzie
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spore szanse na podjęcie zatrudnienia. Ponadto zdobyte doświadczenie daje możliwość rozpoczęcia
własnej działalności gospodarczej.
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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach polskiego systemu edukacji nie ma możliwości formalnego lub
pozaformalnego kształcenia w zawodzie bukieciarz.
Kwalifikację RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych, przydatną do wykonywania zawodu
bukieciarz, można zdobyć alternatywnie w pokrewnym zawodzie szkolnym florysta w ramach
kształcenia w szkole policealnej lub podejmując naukę w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych (to drugie będzie możliwe od 1 stycznia 2020 r.). Kwalifikacje w tym zawodzie
potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla osób dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
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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.

Szkolenie
Bukieciarz może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach obejmujących
umiejętności układania bukietów lub wiedzę z podstaw florystyki, organizowanych przez:
 prywatne firmy szkoleniowe,
 jednostki szkolnictwa publicznego i niepublicznego,
 zakłady doskonalenia zawodowego.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
Bukieciarz może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając ze specjalistycznej
literatury oraz czasopism branżowych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) bukieciarz może liczyć na średnie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2200 zł
brutto.
Co drugi bukieciarz otrzymuje wynagrodzenie w przedziale od 2100 zł do 2700 zł brutto. Na zarobki
powyżej 2700 zł brutto może liczyć grupa najlepiej opłacanych bukieciarzy; taki poziom wynagrodzeń
osiąga co czwarty pracownik w tym zawodzie.
Poziom wynagrodzeń w zawodzie bukieciarz w dużej mierze uzależniony jest od lokalizacji punktu
świadczenia usług oraz wielkości danej miejscowości.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
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 bukieciarz możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), które mają możliwość wykonywania zawodu po
racjonalnym przystosowaniu stanowiska i środowiska pracy oraz ograniczeniu czynności
zawodowych (wykonywanie małych kompozycji i ozdób w pracowni bukieciarskiej),
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), tj. osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub
nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia oraz z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku,
jeśli wada jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe,
 z dysfunkcją narządu słuchu, mowy (03-L), tj. osób słabosłyszących, pod warunkiem zapewnienia
im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska
pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych. Tam, gdzie jest
wymagana komunikacja werbalna, osoby słabosłyszące muszą odpowiednio korygować słuch za
pomocą aparatu słuchowego,
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (01-U). Mogą one uzyskać odpowiednie
umiejętności i kwalifikacje w specjalnych szkołach zawodowych lub w wyniku przeszkolenia
w salonie florystycznym czy kwiaciarni. Osoby te powinny być uczone konkretnych zadań
praktycznych, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem.
W miarę nabywania doświadczenia można im powierzać zadania trudniejsze i bardziej złożone,
 chorujących na padaczkę (06-E), które mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach
pracy, pod warunkiem, że napady padaczkowe zdarzają się sporadycznie, są sygnalizowane,
występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo
szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz przebieg choroby nie prowadzi do
charakteropatii padaczkowej. Osoby z epilepsją mogą być zatrudnione warunkowo, po
racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór
i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie
emisji choroby.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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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: 30.06.2018 r.








Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
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:








Bojarkowska-Przeniosło A.: Układanie kwiatów. Kompozycje na każdą okazję. Wydawnictwo RM,
Warszawa 2015.
Korzekwa G.: Elementarz florystyki. Synergia, Gdańsk 2014.
Lemański H.: Kwiatowe dekoracje. Inspiracje, porady, instrukcje. Wydawnictwo SBM, Warszawa
2016.
Nizińska A.: ABC florystyki. Hortpress, Warszawa 2008.
Nizińska A.: Bukieciarstwo i dekoracje roślinne. Podręcznik. Hortpress, Warszawa 2012.
Pryke P.: Szkoła układania kwiatów. Muza, Warszawa 2006.
Zakrzewska A.: Świat florystyki. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:












Barometr Zawodów 2017:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski_web.pdf.
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl.
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie florysta:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/343203.p
df
Portal CIOP PIB:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31400269
281444034650304&html_tresc_root_id=300003565&html_tresc_id=300003597&html_klucz=30
0003565&html_klucz_spis=.
Portal kwalifikacjezawodowe.info: https://zawody.kwalifikacjezawodowe.info/s/3505/74627Wybierz-zawod-dla-siebie.htm?c1_1=&c2_1=575&c3_1=&c4_1=951&c5_1=.
Portal praca.pl: https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/grafika-fotografiakreacja/florysta_pr-1216.html.
Portal wynagrodzenia.pl (Sedlaka & Sedlak): https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabiabukieciarz-florysta.
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow.

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Bukieciarz 524901

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

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

Nazwa pojęcia

1

Bukieciarstwo

2

Bukiet

Definicja
Sztuka układania kwiatów ciętych zarówno
ogrodowych, jak i dziko rosnących, a także innych
części roślin, w różnorodne kompozycje (bukiety,
wieńce, festony, stroiki i in.) — odpowiednio do
okoliczności i miejsca. Bukieciarstwo cechuje
wielorakość form o dużych wartościach
artystycznych i nastrojowych.
Odpowiednio ułożony pęk kwiatów.
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Źródło
https://encyklopedia.pwn.pl/h
aslo/bukieciarstwo;3881792.ht
ml
[dostęp: 10.07.2018]

https://sjp.pwn.pl/szukaj/buki
et.html
[dostęp: 10.07.2018]
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3

Florysta

Tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów
żywych, jak i suszonych.

4

Florystyka

Słowo florystyka ma dwa znaczenia – po pierwsze
jest to dziedzina botaniki zajmująca się badaniem
kwiatów. Jest to także sztuka artystycznego
układania kwiatów. Od bukieciarstwa różni się tym,
że florysta musi być bardziej twórczy i kreatywny w
swoich pracach. Poza tym zadania florysty
wykraczają dalej niż zadania bukieciarza – florystyka
obejmuje bowiem także takie tematy, jak dekoracje
kwiatowe, biżuteria czy różnorodne ozdoby. Można
więc powiedzieć, że florystyka to dziedzina sztuki
wykorzystująca kwiaty.
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https://pl.glosbe.com/pl/pl/flo
rystka
[dostęp: 10.07.2018]
http://www.akademiaflorystyk
i.pl/florystyka/
[dostęp: 10.07.2018]
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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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