
Co to jest zawód ? 

        W polskiej klasyfikacji Zawodów i Specjalności definicja zawodu brzmi: 
Zawód to zbiór zadao (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału 
pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby 
 i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku 
kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. 

Zawód wykonywany jest to zespół czynności lub prac, których wykonywanie stanowi główne 
źródło utrzymania danej jednostki i ewentualnie jej rodziny. Zawód wykonywany jest 
zawodem gospodarczym to znaczy występującym na danym rynku pracy nie zawsze 
sklasyfikowanym w KZiS, ponieważ pracodawcy sami tworzą nazewnictwo funkcjonującym 
zawodom. 

Zawód wyuczony to zespół wiadomości i umiejętności nabytych w toku przygotowania 
zawodowego i warunkujących wykonywanie zawodu. Zawód wyuczony jest określony 
 w świadectwach i dyplomach lub innych dokumentach potwierdzających nabyte 
kwalifikacje. 

Specjalnośd jest pojęciem węższym od zawodu – jest wynikiem podziału pracy w ramach 
zawodu, zawiera cześd czynności o podobnym charakterze wymagających pogłębionej lub 
dodatkowej wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki 
zawodowej. 

Zawody zorientowane na:  

 ludzi, 
 rzeczy, 
 dane 
 środowisko naturalne, 
 działalnośd twórczą. 

 

Zawody zorientowane na ludzi 

W tych zawodach występuje dominacja relacji z ludźmi. Wraz z rozwojem techniki duża częśd 
pracy została przejęta przez roboty, maszyny, automaty. W wyniku tego główny pracodawca 
został przeniesiony do sfer nieprodukcyjnych usług, gdzie dominują prace zorientowane na 
ludzi. Do ich realizacji niezbędny jest kontakt z ludźmi .  

 

Zawody zorientowane na rzeczy 

Stanowią zespół zawodów wymagających skupienia na pracy z maszynami, narzędziami oraz 
przedmiotami materialnymi. Relacje pomiędzy ludźmi są tutaj rzadsze i nie dominujące. Była 
to grupa zawodów dominująca w przeszłości.  



 

Zawody zorientowane na dane 

Jest to grupa zawodów w których wykonawcy bazują na danych – programy informatyczne, 
zestawienia, liczby, teksty. Od osoby pracującej w tym zawodzie wymaga się specyficznych 
predyspozycji oraz gotowości do kontaktu z abstrakcyjnymi danymi na bazie których 
wykonywane są określone czynności, zadania. Wraz z rozwojem informatyzacji oraz 
komunikacji medialnej przybywa ofert zatrudnienia do istniejących zawodów oraz nowych 
rozszerzających tą grupę. Czynności wykonywane w zakresie danego zawodu mogą byd 
przeprowadzane indywidualnie bądź pod postacią telepracy. 

 

Zawody zorientowane na środowisko naturalne 

Dawniej były to głównie prace, które wiązały się z rolnictwem oraz leśnictwem (kontakt z 
naturą). Wraz z biegiem czasu coraz to więcej działao w tych zawodach łączy się z dbaniem o 
środowisko, jego ochronę oraz umożliwianie korzystania z niej innym ludziom.  

 

Zawody twórcze 

Grupa zawodów wymagająca pomysłowości, inwencji, samodzielnego określania problemów 
oraz tworzenia projektów w celu ich rozwiązania. Efektem czynności twórczych 
wykonywanych w tym zawodzie są dzieła nowe, oryginalne - naukowe bądź artystyczne. 
Praca związana z tymi zawodami wymaga dużej wytrzymałości, samodyscypliny oraz 
niezależności (Z. Wołk 2013, s.16-17).  

Proponuję do obejrzenia film: Zawody co warto o nich wiedzied. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc 
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