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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Kierownik domu pomocy społecznej 134402

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Dyrektor domu pomocy społecznej.

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


1344 Social welfare managers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Grażyna Jakubczyk – Dom Pomocy Społecznej, Radom.
Barbara Siara – Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie, Łaziska.
Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Katarzyna Skoczylas – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marek Beresiński – Dom Pomocy Społecznej, Tomczyce.
Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marta Polanowska – Stowarzyszenie „Zdrowie”, Brzeg.
Krzysztof Duda – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej
i Ochrony Zdrowia, Region Mazowiecki, Grójec.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
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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
Kierownik domu pomocy społecznej8 planuje, nadzoruje i koordynuje usługi dla osób w nim
przebywających według obowiązującego standardu. Kierownik domu pomocy społecznej1 kieruje
domem, jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie i reprezentuje go na zewnątrz.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kierownik domu pomocy społecznej opracowuje, wdraża i monitoruje procedury, strategie
i standardy usług11 w celu zapewnienia właściwych usług bytowych13, opiekuńczych14
i wspomagających15, jak również poczucia bezpieczeństwa, intymności i prywatności mieszkańców.
Koordynuje działania administracyjne w zakresie: planowania budżetu i zarządzania finansami,
zapewnienia właściwych warunków eksploatacji bazy technicznej, czuwania nad właściwym obiegiem
dokumentów i informacji, kontrolowania jakości wykonania zadań przydzielonych pracownikom,
prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej zgodnej z kwalifikacjami i predyspozycjami
psychofizycznymi pracowników.
Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia,
dostosowując bieżącą działalność domu do obowiązujących przepisów i potrzeb mieszkańców.
Zadaniem kierownika domu pomocy społecznej jest też współpraca z zewnętrznymi partnerami
i tworzenie pozytywnego wizerunku domu. Kierownik domu pomocy społecznej zapewnia
prawidłowe warunki pracy i bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców domu zgodnie z przepisami
BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli (HACCP)2.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie kierownik domu pomocy społecznej wykorzystuje w pracy metody, techniki
i procedury obowiązujące w pomocy społecznej. W szczególności odnoszą się one do:
 zarządzania domem pomocy społecznej,
 zarządzania finansami, planowania budżetu oraz kontrolowania efektywności funkcjonowania
domu,
 nadzorowania i oceniania efektywności pracy pracowników,
 katalogowania usług opiekuńczych dla mieszkańców domu,
 monitorowania i oceniania zasobów przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie
zabezpieczenia mieszkańcom potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
 nadzorowania przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
i systemu HACCP w domu pomocy społecznej,
 reprezentowania domu pomocy społecznej na zewnątrz.
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 kierownika domu pomocy społecznej jest dom pomocy społecznej określonego typu:
 dla osób w podeszłym wieku,
 dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
 dla osób uzależnionych od alkoholu.
Głównym miejscem pracy kierownika domu pomocy społecznej jest pomieszczenie biurowe
umożliwiające właściwe i efektywne zarządzanie domem pomocy społecznej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Kierownik domu pomocy społecznej w działalności zawodowej wykorzystuje:
 komputer z dostępem do Internetu,
 drukarkę, skaner oraz inne typowe urządzenia biurowe.
Organizacja pracy
Kierownik domu pomocy społecznej pracuje w systemie jednozmianowym w wymiarze 8 godzin
dziennie. W praktyce często czas pracy kierownika domu pomocy społecznej jest nienormowany
i wymagana jest od niego ciągła dyspozycyjność.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Kontakt z osobami niepełnosprawnymi, z demencją, alzheimerem, chorymi psychicznie,
niepełnosprawnymi intelektualnie może prowadzić do:
 konfliktów,
 posądzeń o kradzieże,
 bezpośredniej agresji podopiecznego.
WAŻNE:
Kierownik domu pomocy społecznej może być narażony na zagrożenia wynikające z możliwości zarażenia się
chorobami, np. wirusowe zapalenie wątroby (WZW), AIDS, gruźlica, ponieważ osoby przyjmowane
do domów pomocy społecznej nie są zobowiązane do okazania aktualnych badań lekarskich.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kierownik domu pomocy społecznej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 zdolność koordynacji wzrokowo-ruchowej,
5
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ostrość wzroku i słuchu,
rozróżnianie barw,
zmysł równowagi,
spostrzegawczość,
szybki refleks,
brak lęku przed niepożądanymi zachowaniami mieszkańców;

w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności kierownicze,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 zdolność nawiązywania kontaktu i postępowania z ludźmi,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność współdziałania,
 zdolność pracy w zespole,
 zdolność przekonywania,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 sumienność,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 odporność emocjonalna,
 empatia,
 predyspozycje kierownicze,
 inicjatywność,
 wytrwałość,
 cierpliwość,
 bezstronność i postępowanie zgodnie z etyką zawodową.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Brak jest istotnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierownik domu pomocy
społecznej, z wyjątkiem:
 dysfunkcji kończyn górnych i dolnych uniemożliwiających należyte wykonywanie zadań,
 niepełnosprawności intelektualnej,
 zaburzeń głosu, mowy, słuchu w stopniu uniemożliwiającym skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację.
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.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie kierownik domu pomocy społecznej wymagane jest wykształcenie
wyższe drugiego stopnia, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja
w zakresie organizacji pomocy społecznej lub studia podyplomowe uwzględniające minimum
programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy
w zawodzie
Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu kierownika domu pomocy społecznej może być posiadanie
prawa jazdy kategorii B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Aktualnie (2018 r.) nie istnieje ścieżka awansu pionowego w zawodzie kierownik domu pomocy
społecznej. Awans poziomy to zmiana domu pomocy społecznej lub jego typu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) brak jest możliwości potwierdzania kompetencji w zawodzie kierownik domu
pomocy społecznej.
Kierownik domu pomocy społecznej powinien stale rozwijać swoje kompetencje poprzez udział
w szkoleniach, m.in. z zakresu kierowania domem pomocy społecznej, zarządzania zasobami
ludzkimi, opieki nad mieszkańcami domu, organizowanych przez np. instytucje pomocy społecznej,
firmy komercyjne, stowarzyszenia, fundacje.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie kierownik domu pomocy społecznej może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierownik domu spokojnej starości
Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

Kod zawodu
134301
134403
134404

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie kierownik domu pomocy społecznej wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
7
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Z1 Kierowanie i zarządzanie infrastrukturą domu pomocy społecznej.
Z2 Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Z3 Planowanie i kontrolowanie wydatków budżetowych oraz efektywności wykorzystania zasobów
domu.
Z4 Ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
Z5 Nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem zewnętrznym domu.
Z6 Nadzorowanie przestrzegania kodeksu pracy, przepisów o pracownikach samorządowych,
przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP w domu
pomocy społecznej.
Z7 Nadzorowanie i ocenianie standardów wykonania usług opiekuńczych.
Z8 Planowanie i kontrolowanie wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi
standardami i oczekiwaniami mieszkańców.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Zarządzanie domem pomocy społecznej
Kompetencja zawodowa Kz1: Zarządzenie domem pomocy społecznej obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Kierowanie i zarządzanie infrastrukturą domu pomocy społecznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Ustawę o pomocy społecznej;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie domów pomocy
społecznej;
Ustawę o finansach publicznych;
Ustawę o rachunkowości;
Ustawę prawo zamówień publicznych;
Schemat organizacyjny domu pomocy
społecznej;
Zasady zarządzania zasobami ludzkimi;
Politykę kadrową i kodeks pracy.












Stosować przepisy prawa obowiązujące
w pomocy społecznej;
Dobierać strukturę organizacyjną do wielkości
jednostki;
Prowadzić politykę finansową domu pomocy
społecznej;
Ustalać zasady i procedury postępowania;
Opracowywać zarządzenia wewnętrzne,
regulaminy, plany działania domu i procedury;
Zapewniać właściwy obieg dokumentów
i informacji;
Zapewniać prawidłowe warunki pracy;
Kontrolować zgodność podejmowanych działań
z obowiązującymi standardami;
Reagować na niezgodności podejmowanych
działań z obowiązującymi standardami;
Wykonywać zalecenia instytucji nadzorujących
i kontrolujących;
Dostosowywać działania do zmieniających się
warunków.

Z2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Strategię zarządzania domem;
Zasady organizacji stanowisk pracy;
Zasady i techniki komunikacji interpersonalnej;
Zasady przechowywania dokumentów;
Zasady organizowania obiegu informacji;
Role pełnione przez członków zespołów
pracowniczych;
Ustawę o ochronie danych osobowych;
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Planować pracę zespołu pracowniczego;
Dobierać odpowiednich pracowników do
konkretnych zadań;
Motywować pracowników;
Kontrolować pracę podległych pracowników;
Oceniać efektywność pracy podległych
pracowników;
Oceniać jakość usług świadczonych
mieszkańcom;
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Przepisy RODO .





Łączyć zakresy pracy z zakresami samodzielności
i odpowiedzialności;
Rozwiązywać problemy;
Komunikować się z pracownikami
i mieszkańcami domu;
Doskonalić relacje międzyludzkie.

Z3 Planowanie i kontrolowanie wydatków budżetowych oraz efektywności wykorzystania
zasobów domu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasoby materialne środowiska pracy;
Przepisy dotyczące rachunkowości i ustawy
o finansach publicznych;
Zasady planowania budżetu jednostki;
Zasady sporządzania i prowadzenia
dokumentacji finansowej;
Programy komputerowe finansowo-księgowe;
Zasady kontroli zarządczej.










Analizować dokumenty finansowo-księgowe;
Kontrolować prawidłowość sporządzania
dokumentów finansowych;
Reagować (na bieżąco) na niezgodności i błędy
oraz dokonywać korekty;
Zapewniać płynność finansową domu;
Dbać o majątek domu i inwentaryzować zasoby;
Wdrażać innowacje;
Stosować przepisy z zakresu finansów
publicznych;
Nadzorować wykonanie założonych planów
działalności domu;
Kontrolować wydatki i efektywność
wykorzystania zasobów;
Wdrażać system kontroli zarządczej.

Z4 Ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy prawne dotyczące zatrudniania
i zwalniania pracowników;
Zakresy obowiązków i odpowiedzialności
pracowników na danym stanowisku pracy;
Sposoby prowadzenia kontroli wewnętrznej
i zarządczej;
Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
Przepisy dotyczące obowiązkowych szkoleń
pracowników;
Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników
domu;
Ustawę kodeks pracy.
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Przygotowywać stanowisko pracy pracowników
zapewniające właściwe wykonywanie
powierzonych zadań;
Zapewniać prawidłowe warunki pracy;
Zapewniać właściwy obieg informacji
i dokumentów;
Przeprowadzać kontrole wewnętrzne w oparciu
o przyjęty system kontroli zarządczej;
Przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną;
Porządkować zadania zgodnie z posiadanymi
przez pracowników kwalifikacjami
i predyspozycjami;
Instruować pracowników w zakresie zadań
zawodowych;
Kontrolować jakość wykonywania
przydzielonych zadań;
Zatrudniać pracowników zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
Stosować przepisy prawa dotyczące
rozwiązywania umowy o pracę;
Reagować (na bieżąco) na niezgodności
podejmowanych działań z wyznaczonymi
normami i standardami.
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Z5 Nadzorowanie prawidłowej współpracy z otoczeniem zewnętrznym domu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Strukturę i zadania administracji publicznej,
rządowej i samorządowej;
6
7
Organizacje pozarządowe , pożytku publicznego
16
i wolontariat ;
Zasady współpracy z rodziną, opiekunami
prawnymi i kuratorami mieszkańców domu;
Zasady tworzenia pozytywnego wizerunku domu
w otoczeniu;
Zasady public relations;
Zasady komunikacji interpersonalnej.










Reprezentować dom przed sądami,
organizacjami administracji publicznej i innymi
podmiotami;
Reprezentować mieszkańców domu przed
instytucjami pomocy społecznej, sądami,
administracją rządową i samorządową;
Współpracować z rodziną, opiekunami
5
4
prawnymi i kuratorami mieszkańców domu;
Dobierać formy i metody współpracy
z organizacjami pozarządowymi, pożytku
publicznego i wolontariatem;
Organizować działania promocyjne domu;
Organizować sieć współpracy lokalnych
podmiotów z domem pomocy;
Pozyskiwać sponsorów.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Planowanie i organizowanie opieki nad mieszkańcami
domu pomocy społecznej
Kompetencja zawodowa Kz2: Planowanie i organizowanie opieki nad mieszkańcami domu pomocy
społecznej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane
są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Nadzorowanie przestrzegania kodeksu pracy, przepisów o pracownikach samorządowych,
BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP w domu pomocy
społecznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy kodeksu pracy i ustawy o pracownikach
samorządowych;
Zasady i przepisy BHP i ppoż. w planowaniu
i organizowaniu opieki nad mieszkańcami domu;
Zasady ergonomii na stanowiskach pracy;
Przepisy ochrony środowiska;
System HACCP dotyczący żywienia zbiorowego.









Wdrażać procedury przestrzegania przepisów
BHP i ppoż.;
Nadzorować przestrzeganie przepisów BHP
i ppoż. przez pracowników i mieszkańców domu;
Instruować pracowników w zakresie BHP
i ppoż.;
Nadzorować stosowanie zasad ergonomii na
stanowiskach pracy;
Reagować na odstępstwa bądź niezgodności
z procedurami;
Kontrolować zgodność postępowania podległych
pracowników z przepisami ochrony środowiska
i gospodarki odpadami;
Nadzorować przestrzeganie procedur żywienia
zbiorowego i systemu HACCP.

Z7 Nadzorowanie i ocenianie standardów wykonania usług opiekuńczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Ustawę o pomocy społecznej;
Rozporządzenie w sprawie domów pomocy
społecznej;
Zakres wymagań koniecznych do zachowania
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Kontrolować standardy realizacji usług
opiekuńczych;
Monitorować udzielanie świadczeń
mieszkańcom domu;
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standardu usług opiekuńczych;
Zasady świadczenia usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom
domu pomocy społecznej.






Nadzorować realizację potrzeb bytowych
mieszkańców domu;
Oceniać jakość realizacji potrzeb bytowych
mieszkańców;
Nadzorować jakość świadczeń w zakresie usług
opiekuńczych i wspomagających mieszkańców
domu;
Oceniać jakość realizacji świadczeń w zakresie
usług opiekuńczych i wspomagających.

Z8 Planowanie i kontrolowanie wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z obowiązującymi
standardami i oczekiwaniami mieszkańców
WIEDZA – zna i rozumie:









UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


Standardy podstawowych usług świadczonych
przez dom pomocy;
Podstawy opracowywania indywidualnych
3
planów wsparcia mieszkańców;
Metody pracy z mieszkańcami;
Zasady dokumentowania świadczonych usług.
Zasady komunikacji interpersonalnej;
Prawa i obowiązki mieszkańców;
Procedury opieki nad mieszkańcami;
Zasady etyki zawodowej.












Rozpoznawać preferencje i oczekiwania
mieszkańców domu;
Motywować mieszkańców do aktywności;
Kontrolować prowadzenie przez podległych
12
pracowników zajęć terapii zajęciowej ;
Nawiązywać kontakty interpersonalne
i rozwiązywać problemy;
Kontrolować prowadzenie przez podległych
9
pracowników zajęć rehabilitacji społecznej ;
Kontrolować pracę pracowników wykonujących
usługi i świadczenia wspierające mieszkańców;
Oceniać prowadzenie przez podległych
pracowników dokumentacji świadczonych
usług;
Zapewniać warunki do rozwoju samorządności
mieszkańców domu;
Monitorować egzekwowanie praw
i obowiązków mieszkańców domu;
Nadzorować przestrzeganie zasad etyki
zawodowej.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie kierownik domu pomocy społecznej powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Tworzenia i rozwijania właściwego postępowania w działalności zawodowej kierownika domu
pomocy społecznej.
Podejmowania inicjatyw i decyzji zapewniających skuteczne funkcjonowanie domu pomocy
społecznej.
Oceniania swojego działania zawodowego oraz zespołów, w których uczestniczy i którymi kieruje.
Kierowania domem pomocy społecznej i podległymi pracownikami.
Ponoszenia odpowiedzialności za podległych pracowników i mieszkańców domu.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami prawa.
Doskonalenia kompetencji własnych oraz podległego personelu w celu podnoszenia standardu
opieki nad mieszkańcami domu pomocy społecznej.
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3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
kierownik domu pomocy społecznej.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu kierownik domu pomocy społecznej

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kierownik domu pomocy społecznej 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
Kierownik domu pomocy społecznej może pracować w instytucjach publicznych (jednostkach
samorządowych) i prywatnych firmach, tj. domach pomocy różnego typu:
 dla osób w podeszłym wieku,
 dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
12
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dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
dla uzależnionych od alkoholu,

a także w:
 domach spokojnej starości,
 pensjonatach z całodobową opieką,
 instytucjach pomocy społecznej szczebla rządowego i samorządowego,
 instytucjach pomocowych lub dla niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje
pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie kierownik domu pomocy społecznej.
Absolwent studiów wyższych II stopnia musi:
 ukończyć szkolenie specjalizacyjne i uzyskać dyplom z zakresu organizacji pomocy społecznej lub
 ukończyć studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej,
13
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prowadzone przez podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego na prowadzenie takich szkoleń/studiów.
Szkolenie
Kierownik domu pomocy społecznej może brać udział w szkoleniach z zakresu np.:
 opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
 zarządzania zasobami ludzkimi,
 umiejętności menedżerskich,
organizowanych przez np. regionalne centra polityki społecznej, a także organizacje pozarządowe –
stowarzyszenia, fundacje.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) miesięczne brutto osób pracujących na stanowisku kierownik domu
pomocy społecznej jest zróżnicowane i wynosi 3000–6000 zł.
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:
 stażu pracy,
 doświadczenia zawodowego,
 wielkości i typu domu.
Zarobki kierownika domu pomocy społecznej – jednostki samorządowej określają tabele wymagań
kwalifikacyjnych i wynagrodzenia pracowników samorządowych zawarte w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Wysokość wynagrodzenia
kierownika domu pomocy społecznej ustalana jest przez starostę lub prezydenta miasta na prawach
powiatu w przypadku domów pomocy podległych organom samorządu powiatowego lub wójta czy
prezydenta miasta, jeżeli są to domy o charakterze lokalnym.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
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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 kierownik
niepełnosprawnych.

domu

pomocy

społecznej

możliwe

jest

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się;
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności;
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia;
 z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację.
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 30.06.2018 r.















Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1260).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936).
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).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć
rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(Dz. U. poz. 250).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Literatura branżowa:









Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (red. naukowa): Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla
zespołu terapeutycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
Grabusińska Z.: Domy pomocy społecznej w Polsce. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Warszawa, 2013.
Iwanowska A., Jóźwiak J.: Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej. Jak wspólnie zadbać
o godne życie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami? Naruszenia – Dobre praktyki –
Problemy systemowe. Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur - Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, Warszawa 2017.
Jacek A., Sarnacka E., Miaskowska-Daszkiewicz K.: Domy pomocy społecznej. Organizacja
i funkcjonowanie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
Kokoszkiewicz A.: Opieka społeczna jako zadanie państwa. Studium teoretycznoprawne.
Wydawnictwo Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Lublin 2015.
Mielczarek A.: Człowiek stary w domy pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej
i pracy socjalnej. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2010.
Piekarska J., Piekarski W.: Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym
wieku. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony
Zdrowia: http://www.stowarzyszenie-dps.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Serwis Informacyjny Domów Pomocy Społecznej: http://dps.pl
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.
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Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

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.
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Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło
https://www.mpips.gov.pl/po
moc-spoleczna/formyudzielanej-pomocy/dompomocy-spolecznej
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20010
630634/U/D20010634Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

1

Dom pomocy
społecznej

Instytucja całodobowej opieki nad osobami, które
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności
nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu.

2

HACCP

System Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów
Kontroli (HACCP) to działania mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością.

3

Indywidualny plan
wsparcia

Opracowany z udziałem mieszkańca domu (jeśli jego
stan zdrowia na to pozwala) plan opieki, terapii,
potrzeb i wymagań koniecznych do dalszego
niesamodzielnego życia.
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4

Kurator

Ustanowiony przez sąd przedstawiciel osoby, która
potrzebuje pomocy lub nie jest w stanie sama
prowadzić swoich spraw.

5

Opiekun prawny

Ustanowiona przez sąd osoba występująca w imieniu
osoby ubezwłasnowolnionej (pozbawionej częściowo
lub całkowicie zdolności do czynności prawnych).

6

Organizacje
pozarządowe

7

Organizacje pożytku
publicznego

8

Pomoc społeczna

9

Rehabilitacja społeczna

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty,
które nie są organami lub jednostkami podległymi
administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
oraz których działalność nie jest nastawiona na
osiąganie zysku.
Organizacje pożytku publicznego są to organizacje
pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia
zysku), które na podstawie Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia
2003 r.) uzyskały w sądzie status pożytku
publicznego.
Jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą
na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające
na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób
przebywających w domach pomocy społecznej.

10

RODO

11

Standard usług

12

Terapia zajęciowa

13

Usługi bytowe

14

Usługi opiekuńcze

„RODO”, inna nazwa „GDPR” lub „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych” to
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r., ale
obowiązuje bezpośrednio w poszczególnych krajach
UE od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie dotyczy
wszystkich, przetwarzających dane osobowe
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podstawowe usługi świadczone przez domy pomocy
społecznej w zakresie potrzeb bytowych,
opiekuńczych i wspomagających.
Rozwijanie zainteresowań mieszkańca i ułatwianie
mu uczestniczenia w życiu domu, wykonywaniu
czynności sprawiających mu zadowolenie lub
realizowanie własnych zainteresowań.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe,
zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie,
odzież i obuwie, utrzymanie czystości.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi opiekuńcze
polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych
czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej
pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
http://www.wsjp.pl/index.php
?id_hasla=46241&id_znaczenia
=5027259&l=12&ind=0
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19640
090059/U/D19640059Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20030
960873/U/D20030873Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20030
960873/U/D20030873Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001769/U/D20171769Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20140
000250/O/D20140250.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
https://giodo.gov.pl/pl/569/92
76
[dostęp: 10.07.2018]

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
000734/O/D20180734.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
000734/O/D20180734.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
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Usługi wspomagające

16

Wolontariat

Dom pomocy społecznej świadczy usługi
wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału
w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności
i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu
zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania
i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością
lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia
mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, pomocy
usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu
w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter
terapeutyczny (jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do
takiego usamodzielnienia), zapewnieniu
bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych, finansowaniu
mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego
dochodu wydatków na niezbędne przedmioty
osobistego użytku, zapewnieniu przestrzegania praw
mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom
dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym
wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków
mieszkańców domu.
Działalność osoby fizycznej, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach
określonych w ustawie.
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
000734/O/D20180734.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20030
960873/U/D20030873Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

www.psz.praca.gov.pl

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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