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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Opiekun dzikich zwierząt 516402

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Opiekun zwierząt.
Pielęgniarz dzikich zwierząt.

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


5164 Pet groomers and animal care workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja S – Pozostała działalnośd usługowa.

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,
 badao 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:




Małgorzata Jaworska-Szwed – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt JEŻURKOWO, Skierdy.
Tadeusz Markos – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków
Krajobrazowych w Jerzwałdzie.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Tadeusz Kaleta – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Karolina Koszela – Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Magdalena Łuczyoska – Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie.
Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Elblągu.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Opiekun dzikich zwierząt dba o zaspokojenie wszelkich potrzeb dzikich zwierząt3 przebywających
czasowo lub na stałe pod jego opieką, w miejscach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa można je przetrzymywad, takich jak ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt, ogrody zoologiczne,
parki safari10, gospodarstwa agroturystyczne itp. Zapewnia zwierzętom pozostającym pod jego
opieką obsługę oraz pielęgnację. Prowadzi ich obserwację i planuje postępowanie na przyszłośd.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Opiekun dzikich zwierząt jest zawodem o charakterze usługowym, ukierunkowanym na zapewnienie
właściwej pielęgnacji zwierzętom, które przebywają pod jego opieką. Opiekun przygotowuje
stanowisko przeznaczone do przetrzymywania dzikiego zwierzęcia do przyjęcia nowego
podopiecznego lub podopiecznych. Pilnuje, aby w miejscu przybywania dzikiego zwierzęcia panowały
warunki odpowiednie do jego wymagao osobniczych i gatunkowych (temperatura, wilgotnośd,
wyposażenie). Podczas pobytu zwierzęcia pod jego opieką utrzymuje stanowisko w czystości.
Opiekun zwierząt zapewnia, przygotowuje i podaje karmę właściwą do wymagao osobniczych
i gatunkowych zwierząt, ale także monitoruje stan posiadanych zapasów karmy, leków i innych
materiałów wykorzystywanych w pracy ze zwierzętami i uzupełnia je. W trakcie pracy wykonuje
zalecenia lekarzy weterynarii poprzez podawanie leków, wykonywanie zabiegów, asystowanie przy
zabiegach przeprowadzanych przez lekarzy weterynarii. Prowadzi obserwację zwierząt pozostających
pod jego opieką, pod kątem występowania zachowao i reakcji, które mogą byd wskazówką dla lekarzy
weterynarii do ewentualnej weryfikacji lub uściślenia diagnozy. Obserwacja może również wskazad
potrzebę zmiany warunków bytowych zwierząt w celu poprawy ich samopoczucia.
Opiekun dzikich zwierząt odpowiada także za współpracę z wolontariuszami i praktykantami.
Przekazuje im niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kontroluje ich pracę.
Do jego obowiązków należy także prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzikich zwierząt
przebywających pod jego opieką oraz przygotowywanie jej do kontroli. Praca w zawodzie wiąże się
z uczestniczeniem w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje oraz poszerzaniem
wiedzy na temat wykonywanej pracy.
WAŻNE:
Opiekun dzikich zwierząt podczas wykonywania pracy powinien pamiętad nie tylko o zróżnicowaniu
osobniczym i gatunkowym zwierząt pozostających pod jego opieką, ale również o tym, że poszczególne
gatunki w różny sposób reagują na stres związany z przebywaniem w środowisku dla nich nienaturalnym
9
i w różnym stopniu są podatne na oswojenie . Zasadniczym celem jego pracy jest minimalizacja tego rodzaju
stresu oraz zapobieganie oswojeniu.
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Sposoby wykonywania pracy
Opiekun dzikich zwierząt wykonuje pracę w relacji człowiek – zwierzę polegającą m.in. na:
– przyjmowaniu dzikiego zwierzęcia do ośrodka rehabilitacji lub innego miejsca, w którym zgodnie
z prawem dzikie zwierzę może przebywad,
– ocenie stanu przyjmowanego zwierzęcia i weryfikacji, czy stanowisko jest właściwie
przygotowane, czy też należy wprowadzid modyfikacje związane ze szczególną kondycją
przyjętego zwierzęcia, takie jak podniesienie lub obniżenie temperatury, zmiana zwykłego
sposobu podawania karmy, stworzenie warunków odpowiadających biologii zwierzęcia,
zmniejszających jego stres, zastosowanie dodatkowych zabezpieczeo, które zmniejszą ryzyko
pogłębiania się urazów lub powstawania nowych,
– sprzątaniu i odkażaniu stanowisk, w których przebywają dzikie zwierzęta,
– sprawdzaniu, czy stanowiska, w których przebywają dzikie zwierzęta, są należycie zabezpieczone,
– przygotowywaniu karmy właściwej do wymagao osobniczych i gatunkowych oraz pozyskiwaniu
naturalnego pokarmu w sytuacji, w której taki pokarm jest niezbędny zgodnie z wiedzą
przyrodniczą opiekuna,
– uzupełnianiu karmy o suplementy, będące składnikami diety zwierząt, które czasowo przebywają
poza naturalnym środowiskiem,
– wzbogacaniu diety zwierząt poprzez stosowanie różnorodnych składników pokarmowych
odpowiednich dla określonego gatunku zgodnie z wiedzą o tym gatunku,
– monitorowaniu, aby zwierzęta miały stały dostęp do wody,
– podawaniu zaleconych przez lekarzy weterynarii leków,
– wykonywaniu zleconych przez lekarzy weterynarii zabiegów,
– stałej ocenie kondycji zwierzęcia pod kątem dostarczania lekarzom weterynarii informacji, które
mogą mied wpływ na dalsze leczenie, które mogą byd istotne przy podjęciu decyzji
o eutanazji, które mogą prowadzid do podjęcia decyzji o uwolnieniu dzikiego zwierzęcia do
naturalnego środowiska,
– uwalnianiu dzikich zwierząt do naturalnego środowiska.
Opiekun dzikich zwierząt wykonuje pracę w relacji człowiek – człowiek polegającą na:
– udzielaniu informacji zgłaszającym się do niego osobom, które zaniepokoiła kondycja
napotkanych dzikich zwierząt, i zalecaniu właściwych sposobów zachowania się w danej sytuacji,
– udzielaniu osobom, które są w posiadaniu dzikiego zwierzęcia potrzebującego pomocy,
informacji o tym, jakie są ich uprawnienia i obowiązki,
– udzielaniu osobom, które są w posiadaniu dzikiego zwierzęcia potrzebującego pomocy,
informacji o tym, jakie powinny podjąd działania, by zwierzę bezpiecznie mogło dotrzed
do lecznicy weterynaryjnej bądź ośrodka rehabilitacji,
– kontakcie ze służbami i osobami, które przywożą dzikie zwierzęta,
– przygotowywaniu informacji o aktualnym stanie dzikiego zwierzęcia dla innych członków zespołu
opiekującego się dzikimi zwierzętami lub lekarzy weterynarii lub organów i instytucji, które są
uprawnione do kontrolowania ośrodka.
WAŻNE:
W kontaktach ze zwierzętami opiekun powinien wyznawad zasadę, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna
do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
W kontaktach z osobami znajdującymi dzikie zwierzęta opiekun dzikich zwierząt ma na względzie przede
wszystkim dobrostan zwierząt i bezpieczeostwo osób, które znalazły dzikie zwierzę.
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
Miejscem pracy opiekuna dzikich zwierząt są obiekty przystosowane do przebywania dzikich
zwierząt. Wykonuje on pracę w pomieszczeniach zamkniętych oraz na wolnym powietrzu, w tym
w terenie.
Zazwyczaj obowiązki wypełnia:
 w pomieszczeniach i klatkach, w których przebywają zwierzęta,
 w halach immersyjnych5,
 w wolierach14 usytuowanych na wolnym powietrzu,
 na wybiegach znajdujących się na wolnym powietrzu,
 w terenie, jeżeli jest to wpisane w jego obowiązki (dotyczy interwencji).
Pracę wykonuje w ruchu, ale także w pozycji siedzącej i stojącej. Warunki pracy zależą od gatunku,
którym zajmuje się dany opiekun.
WAŻNE:
Pomieszczenia zamknięte, w których wykonywana jest praca, są przystosowane do zapewnienia dzikim
zwierzętom całodobowej opieki.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Opiekun dzikich zwierząt w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
– urządzenia i maszyny wykorzystywane do działao interwencyjnych m.in. chwytaki2, siatki
weterynaryjne do chwytania zwierząt, drabiny, nożyce;
– urządzenia i maszyny wykorzystywane do transportu, np. samochody, klatki transportowe dla
zwierząt, transportery dla małych zwierząt;
– urządzenia i maszyny wykorzystywane podczas opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt, m.in. klatki,
inkubatory6 maty grzewcze, nagrzewnice, nebulizatory8, cążki, wagi laboratoryjne, pesole11,
podgrzewacze do płynów fizjologicznych, kamery;
– urządzenia i maszyny wykorzystywane do przygotowania karmy dla zwierząt, np. sekatory, siatki
do połowu ryb, blendery, maszynki do mięsa, podgrzewacze do karmy, pipety12;
– urządzenia i maszyny wykorzystywane do utrzymania czystości, np. szufelki, mopy, wiaderka,
myjnie do klatek, łopaty i grabie.
Organizacja pracy
Opiekun dzikich zwierząt to zawód wymagający kreatywności w zakresie planowania, organizowania
i zapewniania opieki dzikim zwierzętom znajdującym się pod jego opieką. Podczas planowania
rozkładu zajęd opiekun zwierząt musi uwzględnid potrzeby osobnicze poszczególnych gatunków, takie
jak:
 pory karmienia w zależności od tego, czy zwierzęta mają nocny czy dzienny tryb życia,
 pory karmienia w zależności od wieku zwierząt pozostających pod opieką, uwzględniające
koniecznośd karmienia zwierząt odchowywanych nawet co godzinę,
 potrzeby socjalne gatunków, którymi się opiekuje,
 pory zabiegów weterynaryjnych i rehabilitacyjnych oraz pory wydawania leków.
Specyfika zadao związanych z tym zawodem wymaga dyspozycyjności i elastyczności godzin pracy.
Opiekun pracuje do 8 godzin dziennie. Może pracowad w systemie zmianowym. Ze swoim
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zwierzchnikiem komunikuje się najczęściej ustnie. Częśd informacji
współpracownikom w sposób pisemny, np. wiadomośd e-mail, SMS.

może

przekazywad

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Opiekun dzikich zwierząt może byd narażony na niebezpieczeostwo:
 zranienia przez znajdujące się w sytuacji stresowej dzikie zwierzę,
 zranienia przez używane narzędzia,
 zakażenia chorobą przenoszoną przez dzikie zwierzę,
 przeziębieo i innych infekcji związanych z pracą w różnych warunkach atmosferycznych,
 stresu związanego z bieżącą działalnością; często jest to praca ze zwierzętami chorymi,
zranionymi, nie wszystkie udaje się uratowad,
 stresu wynikającego ze zmiennych godzin pracy i ciągłej gotowości do podjęcia interwencji,
 stresu związanego z opinią publiczną, ponieważ nie zawsze opieka nad chorymi dzikimi
zwierzętami jest odbierana jednoznacznie. Dla wielu osób, także tych ze środowisk zajmujących
się ochroną przyrody, wysiłek związany z ratowaniem chorych dzikich zwierząt jest „niezgodny
z prawem natury”. Pomimo że jest zgodny z literą prawa, konfrontacja z taką opinią doprowadza
do stresujących sytuacji.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód opiekun dzikich zwierząt ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 ogólna wydolnośd fizyczna,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd zmysłu węchu,
 sprawnośd zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrośd wzroku,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe,
 widzenie o zmroku,
 ostrośd słuchu,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 szybki refleks,
 spostrzegawczośd,
 zręcznośd rąk,
 zręcznośd palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia organizacyjne,
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 podzielnośd uwagi,
 dobra pamięd,
 rozumowanie logiczne,
 zdolnośd nawiązania kontaktu z ludźmi,
 zdolnośd rozwiązywania problemów,
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 zdolnośd podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
w kategorii cech osobowościowych
 zamiłowanie do pracy ze zwierzętami,
 gotowośd do pracy w szybkim tempie,
 łatwośd przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 wytrzymałośd na długotrwały wysiłek,
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 komunikatywnośd,
 kreatywnośd,
 gotowośd do współdziałania,
 gotowośd do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 wychodzenie z własną inicjatywą,
 empatia,
 odpornośd emocjonalna,
 ciekawośd poznawcza,
 odwaga,
 dyspozycyjnośd,
 wytrwałośd i cierpliwośd,
 dokładnośd,
 gotowośd do ustawicznego uczenia się.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca opiekuna dzikich zwierząt pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio
ciężkich. W zawodzie niezbędny jest sprawny zmysł słuchu, węchu i dotyku. Przeciwwskazania do
wykonywania pracy w tym zawodzie to m.in.:
– wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
– dysfunkcje kooczyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia,
– alergie i fobie zwierzęce.
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
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie opiekun dzikich zwierząt preferowane jest
wykształcenie co najmniej średnie (np. w zawodzie pokrewnym technik weterynarii).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie opiekun dzikich zwierząt niezbędne jest odbycie kursów
przygotowawczych lub praktyk, z reguły organizowanych przez instytucję poszukującą takiego
pracownika.

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Opiekun dzikich zwierząt 516402
Preferowane jest posiadanie certyfikatu rehabilitanta dzikich zwierząt International Wildlife
Rehabilitation Council IWRC7, a także tytułu zawodowego technik weterynarii.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu może byd:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie pokrewnym technik weterynarii:
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych
z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego, wydawane po
ukooczeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dla dorosłych) i zdaniu egzaminów
organizowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikat poświadczający znajomośd języka angielskiego na poziomie co najmniej
średniozaawansowanym (np. B2) lub innych języków.
WAŻNE:
W pracy opiekuna dzikich zwierząt bardzo ważna jest pamięd mięśniowa, dzięki której opiekun może
przewidzied zachowanie i ruch zwierzęcia, zanim te nastąpią. Wykształcenie tego rodzaju pamięci jest
możliwe tylko podczas obcowania ze zwierzętami. Z tego powodu do podjęcia pracy niezbędne jest odbycie
kursów przygotowawczych i praktyk.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie opiekun dzikich zwierząt niezbędne jest stałe rozwijanie posiadanych i zdobywanie
nowych kompetencji poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Pracodawcy preferują osoby, które posiadają dyplom ukooczenia szkoły średniej o profilu
przyrodniczym lub tytuł technika weterynarii oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
Opiekun dzikich zwierząt może uzyskad tytuł licencjata i/lub inżyniera, a następnie magistra na
kierunkach takich, jak:
 biologia,
 stosowana psychologia zwierząt,
 zootechnika,
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.
Może także ukooczyd studia na kierunku weterynaria i uzyskad tytuł lekarza weterynarii.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Kompetencje w zawodzie opiekun dzikich zwierząt są potwierdzane przez organizatora szkolenia,
konferencji lub praktyki po spełnieniu przez uczestnika wymagao objętych programem.
Osoba pracująca w tym zawodzie może potwierdzid w zawodzie pokrewnym technik weterynarii dwie
kwalifikacje: RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i RL.11 Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego.
Potwierdzeniem kompetencji jest również uzyskanie certyfikatu rehabilitanta dzikich zwierząt
wydawanego przez International Wildlife Rehabilitation Council IWRC.
Osoba na tym stanowisku może potwierdzid znajomośd języka angielskiego lub innych języków
zdobywając certyfikaty, np. Certyfikat FCE – First Certificate in English (poziom B2). Opiekun może
rozwijad się na uczelniach, by uzyskad tytuł licencjata i/lub inżyniera, a następnie magistra na
kierunkach związanych ze zwierzętami, takich jak zootechnika lub ukooczyd kierunek weterynaria
i uzyskad tytuł lekarza weterynarii.
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WAŻNE:
W pracy opiekuna dzikich zwierząt poszerzanie wiedzy i umiejętności ma kluczowe znaczenie, ponieważ
wiedza dotycząca zwierząt i środowiska dynamicznie się rozwija.
Więcej informacji można uzyskad 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 opiekun dzikich zwierząt może rozszerzad swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Inżynier zootechniki
Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych
S
Technik weterynarii
Opiekun zwierząt domowych
Zoofizjoterapeuta
Zoopsycholog

Kod zawodu
213207
225210
324002
516403
516406
516407

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie opiekun dzikich zwierząt wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Organizowanie pracy własnej w organizacjach i innych instytucjach zajmujących się zwierzętami.
Z2 Przyjmowanie różnych gatunków zwierząt.
Z3 Udzielanie pierwszej pomocy dzikim zwierzętom.
Z4 Codzienne opiekowanie się zwierzętami.
Z5 Uwalnianie wyleczonych dzikich zwierząt lub przekazywanie informacji o tym, że zwierzę jest
gotowe do uwolnienia odpowiednim organom/instytucjom.
Z6 Współpracowanie z lekarzami weterynarii opiekującymi się podopiecznymi.
Z7 Udzielanie informacji dotyczących dzikich zwierząt osobom kontaktującym się z ośrodkiem.
Z8 Pomaganie przy organizacji pomocy dla dzikich zwierząt znajdujących się poza terenem działania
ośrodka.
Z9 Komunikowanie się z innymi ośrodkami rehabilitacji oraz organizacjami zajmującymi się dzikimi
zwierzętami.
Z10 Sprawowanie opieki nad wolontariuszami, stażystami i praktykantami.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Opiekowanie się dzikimi zwierzętami
Kompetencja zawodowa Kz1: Opiekowanie się dzikimi zwierzętami obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Organizowanie pracy własnej w organizacjach i innych instytucjach zajmujących się
zwierzętami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Zasady planowania i organizacji pracy własnej;
Podstawy planowania zaopatrzenia;
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Planowad czas pracy, uwzględniając wymagania
różnych gatunków zwierząt;
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Zagrożenia, jakie mogą wynikad z niewłaściwego
podejścia do podopiecznych;
Zasady BHP związane z wykonywaniem pracy
opiekuna dzikich zwierząt.



Dysponowad odpowiednio swoim czasem;
Przebudowywad zaplanowany harmonogram
w związku z przyjmowaniem nowych
podopiecznych;
Ustalad priorytety zadao do realizacji i stosowad
zasady BHP.

Z2 Przyjmowanie różnych gatunków zwierząt
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Gatunki zwierząt;
Zasady odróżniania gatunków zwierząt;
1
4
Anatomię i fizjologię poszczególnych gatunków
zwierząt;
Behawior dzikich zwierząt;
Specyfikę rozmnażania się poszczególnych
gatunków zwierząt.






Określad gatunek zwierzęcia, które jest
przyjmowane do ośrodka;
Określad wiek i płed zwierzęcia;
Określad stan zdrowia zwierzęcia;
Określad, jakiej pomocy potrzebuje dostarczone
zwierzę.

Z3 Udzielanie pierwszej pomocy dzikim zwierzętom
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Objawy chorób i urazów zwierząt;
Zasady udzielania pierwszej pomocy
zwierzętom;
Procedury postępowania przy poszczególnych
chorobach i urazach zwierząt.




Udzielad pierwszej pomocy poszkodowanemu
zwierzęciu, które zostało dostarczone
do opiekuna, a musi oczekiwad na wizytę
w lecznicy weterynaryjnej;
Oczyszczad i opatrywad rany zwierząt;
Wdrażad procedury, które zabezpieczą zwierzę
przed dalszym pogarszaniem się jego stanu.

Z4 Codzienne opiekowanie się zwierzętami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Potrzeby różnych gatunków zwierząt;
Potrzeby zwierząt jednego gatunku, ale
różniących się wiekiem i stanem zdrowia;
Zasady żywienia zwierząt;
Relacje pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt;
Warunki środowiskowe, w których żyją
poszczególne gatunki zwierząt.









11

Organizowad bezpieczne miejsce
dla poszkodowanego zwierzęcia;
Przygotowywad miejsce przebywania
poszkodowanych zwierząt w sposób
umożliwiający zachowanie niezbędnej higieny
i prowadzenia obserwacji;
Ustalad dietę stosowną dla danego gatunku;
Określad częstotliwośd podawania pokarmu;
Zapewniad karmę właściwą dla danego gatunku;
Nawiązywad pozytywny kontakt ze zwierzęciem,
którym się opiekuje, zachowując jednocześnie
stosowny dystans zapobiegający oswojeniu;
Podejmowad szybkie decyzje, a jednocześnie
byd wytrwałym i cierpliwym.
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Z5 Uwalnianie wyleczonych dzikich zwierząt lub przekazywanie informacji o tym, że zwierzę jest
gotowe do uwolnienia odpowiednim organom/instytucjom
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Warunki środowiskowe, w których żyją
poszczególne gatunki zwierząt;
Sposoby określania miejsc w których zwierzęta
mogą byd uwolnione;
Zasady bezpiecznego transportu zwierząt;
Prognozy pogody.






Określad, czy dane miejsce będzie właściwie
dla dzikiego zwierzęcia;
Określad czas i warunki pogodowe optymalne
do uwalniania zwierzęcia;
Przygotowywad bezpiecznie dzikie zwierzę
do transportu;
Uwalniad bezpiecznie dzikie zwierzę;
Określad, czy przewidywane w prognozach
pogody warunki będą bezpieczne do uwolnienia
dzikiego zwierzęcia.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Współpracowanie z osobami oraz organizacjami
pomagającymi dzikim zwierzętom
Kompetencja zawodowa Kz2: Współpracowanie z osobami oraz organizacjami pomagającymi
dzikim zwierzętom obejmuje zestaw zadao zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Współpracowanie z lekarzami weterynarii opiekującymi się podopiecznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Objawy schorzeo i chorób, które są istotne
w procesie diagnozowania zwierząt;
Harmonogramy podawania leków;
Harmonogramy stosowania zabiegów;
Zasady dawkowania oraz drogi podawania leków.







Określad precyzyjnie objawy, które pomogą
lekarzowi weterynarii postawid diagnozę;
Włączad do swojego harmonogramu pracy
zlecenia zabiegów i podawania leków
przekazane przez lekarza weterynarii;
Przekazywad innemu opiekunowi, który również
może zajmowad się zwierzęciem, zalecenia
lekarza weterynarii;
Przytrzymywad bezpiecznie zwierzę podczas
oględzin lub zabiegów weterynaryjnych.

Z7 Udzielanie informacji dotyczących dzikich zwierząt osobom kontaktującym się z ośrodkiem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy prawa dotyczące dzikich zwierząt;
Zasady (podstawowe) psychologii człowieka
ułatwiające komunikację w sytuacjach
stresowych;
13
Zasady socjotechniki ;
Zasady komunikacji interpersonalnej.







12

Informowad osobę, która spotkała dzikie
zwierzę potrzebujące pomocy, w jaki sposób
zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeostwa
powinna się zachowad;
Zachowywad spokój i nie wpadad w panikę;
Przeprowadzad wywiad na temat stanu, w jakim
znajduje się zwierzę;
Określad na podstawie wywiadu ze znalazcą,
jakiej pomocy potrzebuje zwierzę;
Przekonywad znalazcę dzikiego zwierzęcia
do niepodejmowania działao na własną rękę;
Przekonywad znalazcę do przekazania zwierzęcia
do lecznicy weterynaryjnej lub ośrodka
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rehabilitacji dzikich zwierząt;
Informowad osobę, która dostarczyła zwierzę
do ośrodka, o konieczności jego eutanazji.

Z8 Pomaganie przy organizacji pomocy dla dzikich zwierząt znajdujących się poza terenem
działania ośrodka
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zróżnicowanie geograficzne kraju;
Zasady pracy służb zajmujących się pomocą
dzikim zwierzętom i tereny/obszary ich działao;
Zasady pracy organizacji zajmujących się pomocą
dzikim zwierzętom i tereny/obszary ich działao.





Określad, w jakiej części kraju znajduje się
poszkodowane zwierzę;
Określad, jaka najbliższa znalazcy organizacja/
/instytucja może udzielid pomocy;
Wskazywad znalazcy, z jakimi służbami może się
skontaktowad, żeby uzyskad pomoc;
Wskazywad znalazcy, z jakimi organizacjami
może się skontaktowad, żeby uzyskad pomoc.

Z9 Komunikowanie się z ośrodkami rehabilitacji oraz organizacjami zajmującymi się dzikimi
zwierzętami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Sposób przekazywania informacji
o podopiecznych przez inne ośrodki
i organizacje;
Organizacje, które zajmują się dzikimi
zwierzętami;
Teren, na jakim działają poszczególne
organizacje;
Zakres działania poszczególnych organizacji.






Korzystad z informacji z innych ośrodków
do budowania swojej wiedzy;
Dzielid się posiadaną wiedzą o środowisku
i dzikich zwierzętach;
Ustalad organizację, która jako najbliższa jest
w stanie udzielid pomocy poszkodowanemu
zwierzęciu;
Pomagad znalazcy skontaktowad się z daną
organizacją.

Z10 Sprawowanie opieki nad wolontariuszami, stażystami i praktykantami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady planowania i organizacji pracy
wolontariuszy, stażystów i praktykantów;
Zasady komunikowania się z wolontariuszami,
stażystami i praktykantami;
Sposoby motywowania wolontariuszy, stażystów
i praktykantów;
Zasady tworzenia harmonogramów pracy;
Pojęcie i zasady delegowania zadao;
Zasady kontroli sposobu wykonywania zadao.
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Oceniad słabe i mocne strony poszczególnych
wolontariuszy, stażystów i praktykantów;
Określad stopieo zaufania, jaki ma
do poszczególnych osób;
Dzielid pracę w zależności od umiejętności
i zaangażowania poszczególnych osób;
Przedstawiad w precyzyjny sposób metody
wykonania pracy i cele, jakie mają byd
osiągnięte;
Motywowad osoby do jak najlepszego
wykonania zadao;
Kontrolowad sposób wykonywania zadao;
Informowad o konieczności dokonania korekt
lub zmiany sposobu wykonania powierzonej
pracy.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie opiekun dzikich zwierząt powinien posiadad kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną realizację podejmowanych działao z udziałem zwierząt
pozostających pod jego opieką oraz za ich zdrowie i bezpieczeostwo.
Podejmowania samodzielnych decyzji w korelacji z potrzebami zwierząt.
Dostosowywania własnego zachowania do nieprzewidzianych zmian, jakie mają miejsce podczas
opieki nad zwierzętami.
Dokonywania bieżącej i okresowej oceny podejmowanych działao własnych oraz wykonywanych
w ramach współdziałania z lekarzami weterynarii, osobami znajdującymi dzikie zwierzęta
potrzebujące pomocy oraz służbami, które zajmują się pomocą dzikim zwierzętom.
Doskonalenia wiedzy i kompetencji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Śledzenia bieżących informacji dotyczących dzikich zwierząt i środowiska naturalnego,
wspierających proces samokształcenia.
Postępowania w realizacji zadao zgodnie z zasadami etyki zawodowej obowiązującej w pracy ze
zwierzętami.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla zawodu
opiekun dzikich zwierząt.

Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
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Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu opiekun dzikich zwierząt

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie opiekun dzikich zwierząt nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid 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
Opiekun dzikich zwierząt może ubiegad się o pracę m.in. w:
 ogrodach zoologicznych,
 ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt,
 innych organizacjach i instytucjach, w których zgodnie z obowiązującym prawem mogą
przebywad dzikie zwierzęta.
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 uzyskad, 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:
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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 edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
kandydatów do pracy w zawodzie opiekun dzikich zwierząt w formach szkolnych.
Kompetencje zbieżne z wymaganymi w zawodzie opiekun dzikich zwierząt można uzyskad:
 w technikum oraz szkole policealnej w zawodzie technik weterynarii,
 w szkołach wyższych, po zdaniu egzaminu maturalnego, na kierunkach związanych z: biologią,
psychologią zwierząt, zootechniką, zwierzętami w rekreacji, edukacji i terapii.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji właściwych dla zawodu technik
weterynarii (RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i RL.11 Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego) mogą
oferowad:
– 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 działalnośd edukacyjno-szkoleniową,
– podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
po spełnieniu wymagao formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).
Szkolenie
Organizacje pozarządowe i ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt oferują dla zawodu opiekun dzikich
zwierząt kursy, szkolenia oraz staże i praktyki. Opiekun ma także możliwośd rozwoju poprzez
uczestniczenie w branżowych konferencjach, szkoleniach i kursach, które kooczą się uzyskaniem
certyfikatu.
Osoba ubiegająca się o pracę w tym zawodzie powinna posiadad elementarną wiedzę na temat
gatunków, potrzeb bytowych oraz behawioru dzikich zwierząt. Wiedzę można poszerzad również
podczas szkoleo o tematyce takiej, jak np.:
 opieka nad zwierzętami,
 obsługa zwierząt dzikich i egzotycznych,
 likwidowanie zagrożeo z udziałem dzikich zwierząt.
Organizatorzy szkoleo poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami lub zaświadczeniami.
Praca w tym zawodzie wymaga ciągłego samokształcenia.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
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http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie opiekun dzikich zwierząt kształtuje się
z reguły na poziomie bliskim wynagrodzeniu minimalnemu – ok. 2100-2200 zł brutto miesięcznie.
Poziom wynagrodzenia uzależniony jest od doświadczenia i rodzaju pracodawcy. Możliwe jest
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, 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 opiekun dzikich zwierząt zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest możliwe
w bardzo ograniczonym zakresie.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 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 niepełnosprawnośd ta jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd 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 mobilnośd 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 dzieo: 31.10. 2018 r.













Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, 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 Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. poz. 2183).
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).
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Zasoby internetowe *dostęp: 31.10.2018]:













Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Certyfikacja IWRC: http://www.cwrexam.org/certification
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/324002.pdf
Podstawowe informacje dla opiekunów dzikich zwierząt: http://falbatros.pl/ptasiaklinika/materialy-do-pobrania
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Staż w ośrodku GORNA: https://www.gorna.fr/stages
Szkolenia IWRC: https://theiwrc.org/courses
Szkolenia Tiggywinkles: https://www.sttiggywinkles.org.uk/top-navigation/coursesexperiences/city-guilds-diploma-animal-care.html
Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce: https://www.gdos.gov.pl/wykaz-ogrodowzoologicznych-w-polsce
Wykaz ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w Polsce: https://www.gdos.gov.pl/wykazosrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce
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 uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

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

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja
zawodowa

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”.
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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.

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Anatomia

Nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów.
Przedmiotem zainteresowania różnych działów
anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu
oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/has
lo/anatomia;3869170.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Chwytak, poskrom

Proste urządzenie służące do chwytania
niebezpiecznych i agresywnych zwierząt,
pozwalające zachować dystans bezpieczeństwa.
Urządzenie pozwala zachować bezpieczną odległość
od zwierzęcia, jednocześnie nie robiąc mu krzywdy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/has
lo/poskrom;3960842.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Dzikie zwierzęta

Zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach
niezależnych od człowieka.

Ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1840,
z późn. zm.).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/DocDetails.xsp?id=WDU1997
1110724
[dostęp: 31.10.2018]

4

Fizjologia

Nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem
czynności życiowych organizmów, badająca
funkcjonowanie narządów i ich układów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/has
lo/fizjologia;3901349.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Hala/ekspozycja
immersyjna

Przestrzeń zaaranżowana w sposób, który naśladuje
naturalny habitat zwierzęcia. Wystrój pomieszczeń
dla zwierząt i powierzchni przeznaczonych dla
zwiedzających powinien się wzajemnie przenikać.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.gdansk.pl/turystyk
a/oliwskie-zoo,a,3661
[dostęp: 31.10.2018]

6

Inkubator

Urządzenie, za pomocą którego stwarza się
kontrolowane warunki zewnętrzne w celu
podtrzymania procesów życiowych oraz rozwoju
i wzrostu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/has
lo/inkubator;3914796.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

International Wildlife
Rehabilitation Council
(IWRC)

Międzynarodowa organizacja, której misją jest
zapewnienie edukacji i źródeł wiedzy na temat
rehabilitacji dzikich zwierząt w celu promowania ich
dobrostanu na całym świecie. Instruktorzy organizacji
prowadzą szkolenia w różnych krajach świata.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
https://theiwrc.org
[dostęp: 31.10.2018]

8

Nebulizator

Urządzenie rozpylające lek do postaci aerozolu
zawierającego krople o odpowiedniej wielkości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/szu
kaj/Nebulizator.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Oswajanie zwierząt

Proces polegający na stopniowym zmniejszaniu,
a następnie wygaszaniu lęku przed człowiekiem,
występującego u zwierząt dzikich. Proces ten odbywa
się poprzez uczenie się i prawie zawsze ma charakter
zamierzony przez człowieka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/has
lo/oswojeniezwierzat;3952591.html
[dostęp: 31.10.2018]

10

Park safari

Miejsce przetrzymywania dzikich zwierząt na
otwartej, wydzielonej przestrzeni. Poruszające się
po terenie samochody dają możliwość bliskiego
i bezpiecznego oglądania dzikich zwierząt.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.ziemiaklodzka.pl/afrykanskie-zoo-safari
[dostęp: 31.10.2018]
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11

Pesola

Rodzaj wagi sprężynowej służącej do precyzyjnych
pomiarów ciężaru ciała małych zwierząt.

https://www.ecotone.com.pl/w
agi-pesola,1,7,34.html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Pipeta

Sprzęt laboratoryjny, szklana lub plastikowa rurka
służąca do przenoszenia, odmierzania i precyzyjnego
podawania niewielkiej ilości cieczy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/pipe
ta.html
[dostęp: 31.10.2018]

13

Socjotechnika

Ogół metod, środków i działań praktycznych
zmierzających do wywołania pożądanych przemian
w postawach lub zachowaniach społecznych. Jest to
umiejętność skutecznego oddziaływania na innych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.interia.pl/e
dukacja-obywatelska/newssocjotechnika,nId,2058681
[dostęp: 31.10.2018]

14

Woliera

Obszerne pomieszczenie, osłonięte siatką,
przeznaczone dla ptaków latających lub innych
zwierząt.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/wolier
a.html
[dostęp: 31.10.2018]
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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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