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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Opiekunka domowa 532201

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Gosposia.
Opiekunka.
Pomoc domowa.

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


5322 Home-based personal care workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników.

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
 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 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:





Narcyza Baczewska – Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, Bytom.
Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.
Natalia Siuda-Piotrowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom..

Recenzenci:



Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer, Olsztyn.
Elżbieta Małek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Elżbieta Borowicz-Skoneczna – ELADAR Elżbieta Borowicz-Skoneczna, Olsztyn.
Monika Budnik – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław.

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
Opiekunka domowa sprawuje opiekę nad dziećmi oraz osobami dorosłymi w domach podczas
nieobecności ich faktycznych opiekunów. Zapewnia im bezpieczeństwo i zaspokaja podstawowe
potrzeby.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Opiekunka domowa wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia
podstawowych potrzeb osób lub środowiska powierzonego jej opiece (osobom niepełnosprawnym,
niezaradnym lub rodzinom przeciążonym obowiązkami i ich dzieciom). Wspiera podopiecznych
zajmując się domem, w tym sprząta, gotuje, robi zakupy.
Podczas nieobecności rodziców opiekuje się dziećmi, ubiera je, przewija, karmi, dba o higienę,
odprowadza do szkoły lub przedszkola.
Pomaga osobom starszym w pielęgnacji i higienie oraz przygotowuje posiłki. Opiekuje się osobami
niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku, pomaga przy wstawaniu, układaniu do snu, przy ubieraniu.
Organizuje podopiecznym czas wolny.
Sposoby wykonywania pracy
Opiekunka domowa wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 sprawowaniu opieki nad podopiecznymi (w tym nad osobami starszymi, chorymi,
z niepełnosprawnością),
 pomaganiu przy czynnościach domowych,
 zaopatrywaniu podopiecznych w produkty żywnościowe i środki higieny osobistej,
 dbaniu o estetykę pomieszczeń: sprzątanie, wietrzenie, odkurzanie, mycie naczyń, mebli,
podłóg,
 dbaniu o czystość w pomieszczeniach sanitarnych,
 opiekowaniu się zwierzętami i roślinami w domu podopiecznych,
 zapewnianiu opieki nad mieszkaniem w czasie nieobecności pracodawcy.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca opiekunki domowej może być wykonywana w budynkach (mieszkania prywatne) i/lub na
wolnym powietrzu oraz w innych pomieszczeniach, np. podczas robienia zakupów lub załatwiania
spraw w urzędach.
Najczęściej opiekunka domowa przebywa w pomieszczeniach ze sztucznym lub naturalnym
oświetleniem, nieklimatyzowanych. Wykonuje swoją pracę zarówno siedząc, w pozycji stojącej, jak
i w ruchu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Opiekunka domowa w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 sprzęt i narzędzia kuchenne znajdujące się na wyposażeniu domu,
 sprzęt gospodarstwa domowego,
 sprzęt czyszczący i środki czystości,
 środki do pielęgnacji.
Organizacja pracy
Opiekunka domowa w swojej działalności zawodowej pracuje w zależności od potrzeb pracodawcy.
Pracuje w dni robocze, ale także w dni wolne, może pracować w godzinach popołudniowych oraz
wieczornych. Może wystąpić również sezonowe zwiększenie obowiązków zawodowych, np. z powodu
świąt.
Opiekunka domowa wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustaleniami z pracodawcą. Stroną
zatrudniającą jest na ogół rodzina lub opiekun prawny, którzy sami nie są w stanie poświęcić
odpowiedniego czasu na opiekę.
Wykonuje swoją pracę indywidualnie, najczęściej kontaktuje się z podopiecznym oraz innymi
członkami jego rodziny, w tym z osobą zlecającą opiekę.
Organizacja pracy opiekunki domowej w znacznym stopniu zależy od formy zatrudnienia, tj. na
podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy cywilno-prawnej, czy w ramach własnej działalności
gospodarczej.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Opiekunka domowa w trakcie swojej pracy może być narażona na wiele negatywnych czynników, m.in.:
 biologicznych: bakterie, wirusy, grzyby chorobotwórcze oraz pasożyty, którymi opiekunka
domowa może zainfekować się podczas bezpośredniego kontaktu z podopiecznym,
 ergonomicznych: wymuszona pozycja ciała, znaczny wysiłek fizyczny związany z opieką nad
podopiecznym i domem, mogący skutkować chorobami narządu ruchu i przeciążeniem układu
mięśniowo-szkieletowego (schylanie, podnoszenie, kucanie),
 chemicznych: alergie i zatrucia pokarmowe spowodowane stosowaniem środków czyszczących,
środków do dezynfekcji1,
 psychicznych: stres związany z opieką nad podopiecznym, agresją słowną i fizyczną ze strony
podopiecznego.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć w szczególności zwyrodnienia kręgosłupa oraz
choroby zakaźne, np. choroby wieku dziecięcego.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód opiekunka domowa ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządów równowagi;
 sprawność układu kostno-stawowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koncentracja i podzielność uwagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość,
 szybki refleks,
 zręczność rąk;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność motywowania podopiecznych,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 dobra pamięć,
 podzielność uwagi,
 zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 zdolność rozgraniczania pracy zawodowej od życia prywatnego;
w kategorii cech osobowościowych
 empatia,
 wrażliwość,
 samodzielność,
 samokontrola,
 szacunek dla godności człowieka,
 serdeczność,
 tolerancyjność,
 cierpliwość,
 odporność emocjonalna,
 opiekuńczość,
 odpowiedzialność,
 rzetelność oraz dokładność,
 wyrozumiałość.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie opiekunka domowa wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność
fizyczna, prawidłowy wzrok oraz słuch. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym
zawodzie należy do prac średnio ciężkich.
Praca wiąże się ze znacznym obciążeniem psychicznym wynikającym z pracy z osobami często
chorymi, cierpiącymi, niedołężnymi. Wymaga w związku z tym dużej odporności emocjonalnej
i cierpliwości.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu opiekunka domowa są:
 schorzenia układu kostno-stawowego, w tym dyskopatia2,
 choroby wiążące się z utratą świadomości, np. padaczka,
 choroby psychiczne,
 nosicielstwo chorób zakaźnych oraz pasożytniczych.
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 opiekunka domowa nie ma szczególnych wymagań
co do wykształcenia.
Pracodawcy preferują osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie w dziedzinie opieki
osobistej lub spraw społecznych, np. w zawodach pokrewnych: opiekun medyczny, opiekun osoby
starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, czy opiekunka
środowiskowa.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka domowa brak jest wymagań w zakresie tytułów
zawodowych, kwalifikacji i uprawnień.
Zatrudnienie w zawodzie ułatwia posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje pełne (uzyskanego po spełnieniu wymagań formalnych
i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne) w zawodach
pokrewnych:
 opiekun medyczny,
 opiekun osoby starszej,
 opiekun w domu pomocy społecznej,
 asystent osoby niepełnosprawnej,
 opiekunka środowiskowa;
 świadectw potwierdzających kwalifikacje nabyte w wyniku ukończenia kwalifikacyjnych kursów
zawodowych:
 MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (wyodrębnionej
w zawodzie opiekun medyczny),
 MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych (wyodrębnionej w zawodzie opiekunka
środowiskowa),
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MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (wyodrębnionej
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej);
 referencji od poprzednich pracodawców dokumentujących doświadczenie oraz potwierdzających
umiejętności potrzebne do wykonywanych obowiązków opiekunki domowej.
Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu w zawodzie może być posiadanie:
 zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu pierwszej pomocy,
 prawa jazdy kategorii B,
 zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego znajomość języka
komunikatywnym (minimum B1).

obcego

na

poziomie

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 opiekunka domowa istnieją możliwości rozwoju zawodowego przez uczestnictwo
w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym poprzez:
 po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury kontynuację kształcenia na studiach I i II stopnia
oraz studiach podyplomowych w zakresie: pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna (pod
warunkiem posiadania wykształcenia średniego),
 uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, warsztatach tematycznych dotyczących opieki nad
dzieckiem, osobami starszymi czy prowadzenia domu,
 podjęcie pracy w zawodach pokrewnych (pod warunkiem uzupełnienia wymaganych
kompetencji).
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie opiekunka domowa brak jest możliwości potwierdzenia kompetencji
zawodowej w toku edukacji formalnej.
Opiekunka domowa może potwierdzić, po zdaniu egzaminów organizowanych przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnych (pokrewnych):
 MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (wyodrębnionej
w zawodzie opiekun medyczny),
 MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych (wyodrębnionej w zawodzie opiekunka środowiskowa),
 MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (wyodrębnionej w zawodzie
opiekun osoby starszej),
 MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (wyodrębnionej w
zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej).
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie opiekunka domowa może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Asystent osoby niepełnosprawnej
S
Opiekun osoby starszej
S
Opiekunka środowiskowa
S
Opiekun medyczny
Siostra PCK

S

Kod zawodu
341201
341202
341204
532102
532202

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie opiekunka domowa wykonuje różnorodne zadania zawodowe, do których
należą w szczególności:
Z1 Udzielanie wsparcia podopiecznemu w wykonywaniu codziennych czynności.
Z2 Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej nad podopiecznym zdrowym, chorym i/lub
z niepełnosprawnością.
Z3 Organizowanie czasu wolnego dorosłego podopiecznego zdrowego, chorego i/lub
z niepełnosprawnością.
Z4 Sprawowanie opieki nad dziećmi.
Z5 Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Sprawowanie opieki i zapewnienie podopiecznemu
wsparcia psychofizycznego w domu
Kompetencja zawodowa Kz1: Sprawowanie opieki i zapewnienie podopiecznemu wsparcia
psychofizycznego w domu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Udzielanie wsparcia podopiecznemu w wykonywaniu codziennych czynności
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady i metody zapewniające podopiecznemu
bezpieczeństwo podczas wykonywanych
czynności codziennych;
Zasady planowania czynności opiekuńczo-higieniczne podopiecznego zdrowego, chorego
i/lub z niepełnosprawnością;
Przepisy BHP, ergonomii, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
Potrzeby psychofizyczne podopiecznego
w różnym wieku;
Potrzeby społeczne podopiecznego;
Sposoby komunikacji z podopiecznym;
Zasady obowiązujące przy utrzymaniu otoczenia
(domu, ogrodu) w czystości;
Procedury postępowania przy sporządzaniu listy
zakupów;
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Zapewniać bezpieczeństwo osobie podopiecznej
zdrowej, chorej i/lub z niepełnosprawnością;
Organizować środowisko mieszkaniowe
z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa
podopiecznego zdrowego, chorego i/lub
z niepełnosprawnością;
Rozpoznać potrzeby psychofizyczne
podopiecznego;
Współpracować z innymi wykonawcami usług
celem realizacji spraw socjalnych lub działań
3
profilaktycznych ;
Komunikować się z podopiecznym;
Planować harmonogram dnia podopiecznego;
Dbać o higienę i estetykę otoczenia: sprzątanie
pomieszczeń, wietrzenie, naczyń itp.;
Opiekować się zwierzętami i roślinami w domu
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Rodzaje czynności niezbędne do wykonania
w domu podopiecznego;
Rodzaje sprzętu domowego i instrukcje jego
obsługi;
Zasady prawidłowego żywienia osób dorosłych,
dzieci oraz ze wskazaniami lekarskimi
i dietetycznymi.






podopiecznego;
Kupować niezbędne produkty żywnościowe
i przemysłowe niezbędne dla podopiecznego;
Zapewniać czystość bielizny pościelowej
i osobistej;
Prać i prasować z wykorzystaniem sprzętu
domowego zgodnie z instrukcjami;
Przygotowywać posiłki zgodnie z zaleceniami
żywieniowymi i dietetycznymi.

Z2 Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej nad podopiecznym zdrowym, chorym i/lub
z niepełnosprawnością
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Procedury mycia, kąpania i ubierania;
Procedurę podawania leków;
Zasady przy zmianie opatrunków, okładów
4
i kompresów ;
Znaczenie rodziny w życiu podopiecznego.







Udzielać pomocy przy myciu, kąpielach
i ubieraniu;
Kontrolować przyjmowanie leków zaleconych
przez lekarza;
Wykonywać zmianę opatrunku, okładu,
kompresu;
Udzielać wsparcia w drodze do i od lekarza;
Pomóc w znalezieniu lekarzy specjalistów;
Współpracować z rodziną lub opiekunami
prawnymi podopiecznego.

Z3 Organizowanie czasu wolnego dorosłego podopiecznego zdrowego, chorego i/lub
z niepełnosprawnością
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Wpływ ruchu i przebywania na świeżym
powietrzu na zdrowie człowieka;
Rolę środowiska lokalnego na aktywizację osoby
podopiecznej;
Sposoby organizowania wolnego czasu
podopiecznego.






Planować wyjście z podopiecznym do miejsc
użyteczności publicznej lub rekreacji;
Planować i organizować zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla podopiecznego zdrowego,
chorego i/lub z niepełnosprawnością;
Czuwać nad bezpieczeństwem podopiecznego
podczas zajęć na powietrzu;
Organizować czas wolny podopiecznego.

Z4 Sprawowanie opieki nad dziećmi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Podstawy bezpiecznej pracy z dzieckiem
zdrowym, chorym i/lub z niepełnosprawnością
dostosowane do wieku dziecka;
Zasady higieny i opieki nad dzieckiem zdrowym,
chorym i/lub z niepełnosprawnością;
Sposoby zaspakajania potrzeb biologicznych
dziecka;
Zasady żywienia dzieci przy układaniu
jadłospisów;
Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych
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Zapewniać bezpieczeństwo dziecku;
Rozpoznawać i określić potrzeby dziecka
zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością;
Zaspakajać potrzeby biologiczne dziecka
stosownie do jego wieku oraz stanu
psychofizycznego;
Wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne
zgodnie z obowiązującymi zasadami
i procedurami;
Dbać o odżywianie dziecka zgodne z normami
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na rozwój dziecka zdrowego, chorego i/lub
z niepełnosprawnością;
Rodzaje zabaw dostosowane do możliwości
i wieku dziecka w rozwijaniu umiejętności
i sprawności;
Zasady higieny snu warunkujące prawidłową
jakość wypoczynku.







żywieniowymi;
Przygotować podstawowe posiłki,
uwzględniające zalecenia dietetyczne;
Zaprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola
i/lub szkoły;
Zapewniać opiekę w czasie wycieczek, spacerów
lub innych form rekreacji;
Organizować zabawy dostosowane do wieku
dziecka;
Zapewniać prawidłowe warunki snu dziecka.

Z5 Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Rodzaje zagrożeń zdrowia i życia;
Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy;
Reguły postępowania psychologicznego –
wsparcie psychiczne;
Specyfikę łańcucha przeżycia i łańcucha
ratunkowego;
Znaczenie prawidłowej organizacji miejsca
wypadku;
Procedury i algorytmy postępowania w stanach
zagrożenia życia;
Algorytmy postępowania przy wzywaniu
pomocy.






Zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;
Ocenić stan poszkodowanego w zakresie
przytomności, oddechu i krążenia;
Podejmować czynności ratownicze w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia;
Zastosować odpowiednie procedury ratownicze
w różnego rodzaju stanach zagrożenia;
Zaopiekować się podopiecznym, który doznał
urazu;
Przygotowywać wyposażenie apteczki zgodnie
z obowiązującymi wymogami.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie opiekunka domowa powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną realizację podejmowanych działań na rzecz
podopiecznego oraz za jego zdrowie i bezpieczeństwo.
Współpracowania i komunikowania się z podopiecznym i jego rodziną lub opiekunem prawnym
celem zapewnienia mu bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia podczas sprawowania opieki nad podopiecznym
i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.
Dokonywania bieżącej i okresowej oceny podejmowanych działań i ich zgodności z potrzebami
i oczekiwaniami podopiecznego.
Odnoszenia się z szacunkiem i okazywania empatii podopiecznym w podeszłym wieku, chorym,
niepełnosprawnym.
Doskonalenia kompetencji opiekuńczych i śledzenia nowości w zakresie opieki i pielęgnacji
podopiecznego zdrowego, chorego i/lub z niepełnosprawnością.

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
opiekunka domowa.
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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
Rozwiązywanie problemów
Współpraca w zespole

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu opiekunka domowa

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 opiekunka domowa 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
Opiekunka domowa jest zatrudniana przede wszystkim przez osoby fizyczne – członków rodziny
osoby wymagającej opieki (rodzice, dzieci, inni krewni), ale również przez instytucje pomocy
społecznej świadczące usługi opiekuńcze.
Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy opiekunka domowa ma wiele możliwości
podjęcia pracy w zawodzie. Zgodnie z danymi Barometru zawodów (2018 r.) w wielu województwach
w Polsce zawód ten jest uznany jako deficytowy ze względu na proces starzenia się społeczeństwa
i wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj usług.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
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Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl

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
w zawodzie opiekunka domowa.
Kwalifikacje przydatne do wykonywania tego zawodu można uzyskać podejmując kształcenie
w szkołach policealnych w zawodach pokrewnych:
 opiekun medyczny: roczna szkoła policealna,
 opiekun osoby starszej: dwuletnia szkoła policealna,
 asystent osoby niepełnosprawnej: roczna szkoła policealna,
 opiekunka środowiskowa: roczna szkoła policealna.
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych),
w ramach kwalifikacji:
 MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (wyodrębnionej
w zawodzie opiekun medyczny),
 MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych (wyodrębnionej w zawodzie opiekunka środowiskowa),
 MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (wyodrębnionej
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej).
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
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Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania suplementu Europass
(w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Szkolenie
Szkolenia przydatne do pracy w zawodzie opiekunka domowa mogą oferować:
 publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 zakłady doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.
Opiekunka domowa może brać udział w szkoleniach dotyczących m.in.:
 opieki domowej nad osobą starszą,
 komunikacji interpersonalnej,
 diety w żywieniu osób starszych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie opiekunka domowa kształtuje się
z reguły w przedziale od 2200 zł do 2750 zł brutto miesięcznie.
Często opiekunki domowe są zatrudnianie na godziny i wynagradzane na podstawie stawki
godzinowej.
Dodatkowo wpływ na wynagrodzenie opiekunki domowej ma (m.in.):
 poziom kwalifikacji,
 miejsce pracy (wielkość firmy i umiejscowienie geograficzne),
 zakres obowiązków.
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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: 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 opiekunka domowa możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.
Niepełnosprawność kandydata do tego zawodu nie może wpływać na skuteczny kontakt
interpersonalny, komunikację oraz funkcje poznawcze.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 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 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 998, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
603, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151, 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.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:





Barge J. K., Morreale S. P., Spitzberg B. H.: Komunikacja między ludźmi. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2015
Cybulski M. Krajewska-Kułak E.: Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu
terapeutycznego. PZWL, Warszawa 2016.
Gaś Z. B.: Profilaktyka w szkole. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006
Opieka domowa długoterminowa nad osobami obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi.
Podręcznik Opiekuna – Standardy Opieki. Instytut Opieki, Warszawa 2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:





Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie opiekun osoby starszej:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/341202.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie opiekun w domu pomocy
społecznej
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/341203.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie opiekunka środowiskowa:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/341204.pdf
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Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie asystent osoby
niepełnosprawnej:
https://cke.gov.pl/images/files/zawodowe/informatory_od_2013/informator_z002_341201_aon
_popr.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.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.

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.
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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.

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Dezynfekcja

Postępowanie mające na celu niszczenie
drobnoustrojów i ich przetrwalników. Dezynfekcja
dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://insektpol.pl/dezynfekcjametody.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Dyskopatia

Pojęcie określające wszystkie stany chorobowe
dotyczące krążka międzykręgowego kręgosłupa
(dysku). Często potocznie nazywane wypadnięciem
dysku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.ortopedio.pl/pora
dy-ekspertow/co-to-jestdyskopatia-protruzja-prolapsjaekstruzja-sekwestracja [dostęp:
31.10.2018]

3

Działania
profilaktyczne

Działania podejmowane w celu zapobiegania
pojawieniu się i/lub rozwojowi niepożądanych
zachowań, stanów lub zjawisk w danej populacji

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gaś Z. B.: Profilaktyka w szkole.
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,
Warszawa 2006

4

Kompres

Zimny lub gorący okład stosowany w celach
leczniczych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/kom
pres.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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