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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 229102

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Doradca zdrowego stylu życia.
Doradca żywieniowo-ruchowy.
Edukator zdrowia.
Kreator nawyków prozdrowotnych.
Opiekun zdrowotny.
Promotor zdrowia.

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


2263 Environmental and occupational health and hygiene professionals.

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. spraw
walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Magdalena Czerniewska-Wszelaki – Poradnia "Profil Zdrowia", Gdańsk.
Anna Kaczorowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Agata Rudzińska-Zigouras – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10, Wrocław.
Magdalena Szymczuk – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Narcyza Baczewska – Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, Bytom.
Monika Wiech – Akademia Wychowania Fizycznego, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Owsicka – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.
Dagmara Pietruszewska – Fundacja anoNIE, Poradnictwo Psychologiczne Dagmara Pietruszewska,
Pruszcz Gdański.

Data 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
Specjalista promocji zdrowia8 i edukacji zdrowotnej prowadzi działania promujące zdrowie10
i zdrowy styl życia, skierowane do jednostek i grup społeczeństwa lokalnego.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej podejmuje działania umożliwiające jednostkom
i społeczności upowszechnianie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu.
Podstawowym celem jego pracy jest:
 aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia,
 popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia,
 rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych.
Osoba zatrudniona w tym zawodzie zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną7, mającą na
celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość, na skutek m.in. braku aktywności
fizycznej, nieprawidłowej diety; choroby serca, choroby nowotworowe wywołane m.in. paleniem
tytoniu; uszkodzeniom wzroku i słuchu z powodu nieprawidłowego korzystania z nowych technologii.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej zachęca do podejmowania różnorodnych form
aktywności, między innymi na świeżym powietrzu, zmiany trybu życia w wielu obszarach, jak: praca,
dom, środowisko zewnętrzne itp.
Sposoby wykonywania pracy
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wykonuje zadania polegające m.in. na:
 identyfikowaniu zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa w regionie,
 określaniu indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych,
 opracowywaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia związanych
z prozdrowotną zmianą zachowań i stylu życia oraz warunków umożliwiających tę zmianę,
 organizowaniu edukacji zdrowotnej1,
 realizowaniu we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi
programów promocji zdrowia,
 opracowywaniu i przekazywaniu stosownym podmiotom sprawozdań dotyczących
zrealizowanych i planowanych programów zdrowotnych,
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pisaniu programów zdrowotnych mających na celu poprawienie zdrowia jednostek i grup,
organizowaniu oraz braniu udziału w imprezach i akcjach prozdrowotnych,
pełnieniu funkcji informacyjnej i doradczej w dziedzinie ochrony zdrowia w placówkach
publicznych i organizacjach zajmujących się zdrowiem publicznym11.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pracuje w pomieszczeniach biurowych, a także
poza biurem, w miejscach, gdzie realizowane są jego działania prozdrowotne. Jest to praca
wykonywana zazwyczaj samodzielnie. Ze względu na stały kontakt z ludźmi nie jest rutynowa. Osoba
wykonująca ten zawód musi umieć samodzielnie organizować sobie czas i zadania.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pracuje z ludźmi w różnym wieku, o różnym
poziomie wykształcenia i statusie społecznym. Jego praca łączy w sobie cechy profesji psychologa,
terapeuty, lekarza oraz nauczyciela. Pracuje prowadząc zajęcia w budynku lub na świeżym powietrzu,
z jedną osobą, grupą lub społecznością np. organizując festyny.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w swojej działalności zawodowej wykorzystuje
różnego rodzaju maszyny, urządzenia i narzędzia. Mogą to być m.in.:
 komputer stacjonarny i mobilny z dostępem do internetu,
 rzutnik multimedialny,
 drukarka,
 sprzęt biurowy (telefon, faks, kserokopiarka),
 urządzenia mobilne służące do prezentacji, zbierania materiałów prozdrowotnych, danych
niezbędnych do planowania i przygotowywania pracy,
 skaner,
 specjalistyczny sprzęt sportowy (przybory, przyrządy) wykorzystywany jako środki treningowe
podczas aktywizacji ruchowej społeczności lokalnej,
 urządzenia multimedialne służące do prezentacji i organizacji promocji zdrowia na imprezach
prozdrowotnych i dla większej rzeszy odbiorców.
Organizacja pracy
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pracuje w systemie jednozmianowym od sześciu
do ośmiu godzin dziennie, zarówno w pomieszczeniach (biuro, miejsce zamieszkania), jak i w terenie.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej:
 korzysta z urządzeń biurowych i multimedialnych,
 prowadzi na bieżąco kalendarz spotkań, gdyż duże znaczenie ma planowanie pracy na miejscu
i w terenie,
 uczestniczy w różnego rodzaju akcjach i spotkaniach, również poza biurem,
 wykonuje swoją pracę samodzielnie lub w zespołach interdyscyplinarnych.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W wyniku korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego specjalista promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej jest narażony m.in. na:
 nadwyrężenie wzroku (długotrwała praca przy monitorze ekranowym, odblaski i odbicia światła
od powierzchni ekranu),
 nadwyrężenie układu kostno-stawowego w związku z ciągłym przebywaniem w pozycji siedzącej
i intensywnym pisaniem na klawiaturze komputera.
Pracownik narażony jest również na zagrożenia mikrobiologiczne6 (wirusy, bakterie) wynikające ze
wzmożonych kontaktów z ludźmi oraz wizyt w ośrodkach zdrowia, szpitalach i innych miejscach,
gdzie przebywają chorzy.
Zagrożeniami są także: nadwyrężenie strun głosowych, choroby krtani, stres.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 zręczność rąk i palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 uzdolnienia organizacyjne,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność motywowania,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność rozwiązywania konfliktów;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 komunikatywność5,
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gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów,
operatywność i skuteczność,
odporność emocjonalna,
empatia2,
samodzielność,
samokontrola,
systematyczność,
dyspozycyjność,
odporność na działanie pod presją czasu,
kontrolowanie własnych emocji,
wysoka kultura osobista,
miła aparycja,
rzetelność,
dokładność,
dbałość o jakość pracy,
wytrwałość i cierpliwość,
zainteresowania zdrowotne i społeczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pod względem wydatku
energetycznego należy do lekkich. Występuje w niej jednak dość istotne obciążenie umysłowe,
związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji dotyczących
promocji zdrowia, a także wystąpieniami publicznymi (stres).
Wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być
poważne wady wymowy, niska odporność na stres oraz nieumiejętność precyzyjnego i płynnego
wysławiania się, zwłaszcza w sytuacjach wystąpień publicznych. W przypadku niepełnosprawności
fizycznej utrudnione mogą być podróże służbowe, często występujące w tym zawodzie.
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
Zawód specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może być wykonywany przez osobę, która
ukończyła studia wyższe co najmniej I stopnia o specjalności związanej z promocją zdrowia i edukacją
zdrowotną.
Zawód mogą również realizować absolwenci szkół wyższych o profilu medycznym, zdrowia
publicznego i innych specjalności po ukończeniu studiów podyplomowych z dziedziny promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej, dietetyki, fizjoterapii, rekreacji ruchowej.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej preferowane jest:
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia np. na kierunkach:
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 zdrowie publiczne – specjalność edukacja zdrowotna,
 pedagogika zdrowia,
posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia,
posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w postaci uprawnień instruktorskich
i trenerskich z zakresu atrakcyjnych form aktywności fizycznej.

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
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, planując swój rozwój zawodowy, może ukończyć
studia podyplomowe lub kursy w zakresie m.in.:
 zarządzania ochroną zdrowia,
 zarządzania zasobami ludzkimi,
 zarządzania projektami,
 pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania finansami,
 dietetyki,
 rekreacji ruchowej,
 gerontologii4.
W związku z intensywnymi kontaktami z ludźmi, mediami, wskazane jest doskonalenie zawodowe
z zakresu:
 public relations,
 komunikacji interpersonalnej,
 autoprezentacji.
Po ukończeniu studiów II stopnia np. na kierunku zdrowie publiczne lub studiów podyplomowych
z tego zakresu można awansować na stanowisko specjalisty zdrowia publicznego.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Osoba wykonująca zawód specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ma możliwość:
 potwierdzania kompetencji zawodowych w szkołach wyższych, uzyskując dyplom ukończenia
studiów I i II stopnia o specjalności związanej z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną,
 otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych m.in. z: promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, dietetyki, fizjoterapii, rekreacji ruchowej,
 uzyskania świadectw, certyfikatów ukończonych kursów i szkoleń, potwierdzających szczegółowe
kompetencje m.in. w zakresie: rekreacji ruchowej, dietetyki, wartości etycznych w promocji
zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej i innych.
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 specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może rozszerzać
swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista zdrowia publicznego
Specjalista zdrowia środowiskowego
Specjalista do spraw dietetyki
Specjalista żywienia człowieka

Kod zawodu
229104
229105
229301
229302

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wykonuje różnorodne
zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Identyfikowanie zagrożeń zdrowotnych populacji.
Z2 Określanie indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych.
Z3 Planowanie i opracowywanie programów promocji zdrowia.
Z4 Wdrażanie i ewaluacja programów promocji zdrowia.
Z5 Realizowanie we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi
programów zdrowotnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia
zdrowotne i organizowanie edukacji zdrowotnej
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia zdrowotne
i organizowanie edukacji zdrowotnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z3, Z4, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Identyfikowanie zagrożeń zdrowotnych populacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
3
środowiska oraz ergonomii podczas wdrażania
programów promocji zdrowia;
Metody identyfikacji zagrożeń i problemów
zdrowotnych ludności;
Procedury gromadzenia i wykorzystywania
informacji w określaniu zagrożeń i potrzeb
zdrowotnych;
Wpływ czynników środowiskowych na
występowanie chorób.
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Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż.,
ochrony środowiska oraz ergonomii podczas
wdrażania programów promocji zdrowia;
Rozpoznawać i opisywać zagrożenia zdrowotne
ludności w regionie;
Korzystać z narzędzi badawczych w określeniu
zagrożeń zdrowotnych (analizy dokumentacji
medycznej, sprawozdań);
Oceniać wpływ czynników środowiskowych na
zdrowie grupy, jednostki, w miejscu pracy, nauki
i zamieszkania;
Określać uwarunkowania problemów
zdrowotnych.
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Z3 Planowanie i opracowywanie programów promocji zdrowia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady planowania, opracowywania programów
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
Zasady finansowania programów promocji
zdrowia;
Metody i sposoby korzystania ze statystyki
medycznej w identyfikacji zagrożeń
zdrowotnych regionu.





Opracowywać programy promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb
indywidualnych i grup społecznych;
Prowadzić działania interwencyjne
uświadamiające społeczeństwo o zagrożeniach
zdrowotnych;
Uświadamiać znaczenie profilaktyki pierwotnej,
wtórnej i trzeciego stopnia.

Z4 Wdrażanie i ewaluacja programów promocji zdrowia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady wdrażania i ewaluacji programów
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
Teorie, koncepcje i modele edukacji zdrowotnej
oraz etapy działania;
Sposoby ustalania priorytetów działań
w zakresie promocji zdrowia jako odpowiedź na
lokalne potrzeby zdrowotne;
Zasady współdziałania ze środkami masowego
przekazu.














Wdrażać, ewaluować programy promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem
potrzeb indywidualnych i grup społecznych;
Oceniać poziom wiedzy w zakresie oświaty
zdrowotnej w celu określenia potrzeb
zdrowotnych w środowisku lokalnym;
Organizować zajęcia dla różnych grup
społecznych promujące zdrowy styl życia
(konkursy, wystawy, festyny, olimpiady, pokazy,
zajęcia ruchowe, warsztaty dietetyczne itp.);
Wdrażać i realizować krajowe programy
zapobiegania powstawaniu chorób społecznych;
Upowszechniać wiedzę z zakresu promocji
zdrowia pracownikom resortów: oświaty,
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i innym;
Stosować środki dydaktyczne w działaniach
edukacyjnych;
Sporządzać sprawozdania z realizacji zadań;
Korzystać z dostępnych środków technicznych;
Prowadzić edukację medialną;
Współpracować z mediami w zakresie promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wyznaczanie strategii promocji zdrowia
Kompetencja zawodowa Kz2: Wyznaczanie strategii promocji zdrowia9 obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z2, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z2 Określanie indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metody identyfikacji indywidualnych
i społecznych potrzeb zdrowotnych ludności;
Procedury gromadzenia i wykorzystywania
informacji w określaniu indywidualnych
i społecznych potrzeb zdrowotnych ludności;
Zasady oceny wpływu czynników
środowiskowych na potrzeby zdrowotne.
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Rozpoznawać i definiować indywidualne
i społeczne potrzeby zdrowotne ludności
w regionie;
Korzystać z narzędzi badawczych w określeniu
potrzeb zdrowotnych (analizy dokumentacji
medycznej, sprawozdań);
Oceniać wpływ czynników środowiskowych na
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potrzeby zdrowotne grupy, jednostki, w miejscu
pracy, nauki i zamieszkania;
Określać uwarunkowania indywidualnych
i społecznych potrzeb zdrowotnych ludności.

Z5 Realizowanie we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi
programów zdrowotnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Regionalną politykę zdrowotną;
Zasady wdrażania polityki prozdrowotnej;
Rozwiązania systemowe w Polsce i Unii
Europejskiej stosowane w zakresie promocji
zdrowia w regionach;
Zasady współpracy z samorządem lokalnym dla
ujednolicenia działań w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego;
Zasady prowadzenia wielosektorowej
działalności w zakresie promocji zdrowia;
Zasady upowszechniania ruchu na rzecz
promocji zdrowia;
Zasady marketingu i kampanii społecznej
w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.










Wdrażać regionalną politykę zdrowotną
w zakresie realizacji promocji zdrowia;
Upowszechniać cele strategiczne Narodowego
Programu Zdrowia dla poprawy zdrowia i jakości
życia w regionach;
Określać korzystne dla zdrowia warunki pracy,
nauki, odpoczynku;
Wzmacniać i organizować inicjatywy społeczne
na rzecz tworzenia środowisk promujących
zdrowie;
Określać zasady współpracy z organizacjami
i instytucjami prowadzącymi edukację
zdrowotną (stacje sanitarno-epidemiologiczne,
administracja samorządowa, PCK, ZHP i inne
organizacje promujące zdrowie);
Kontrolować i nadzorować realizację programów
oświaty zdrowotnej w środowiskach
promujących zdrowie (szkoła, szpital i inne).

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Przyjmowania odpowiedzialności za skutki swoich działań w zakresie promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.
Tworzenia i rozwijania wzorców postępowania w zakresie promowania zdrowia i zdrowego stylu
życia.
Podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie wyboru metod promocji zdrowia jednostki
i społeczności lokalnej.
Dokonywania oceny swoich działań w ramach pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności
za ich skutki.
Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań
adekwatnych do stopnia zagrożenia.
Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
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Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

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 specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

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 specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu 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
Możliwości zatrudnienia w charakterze specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej stwarzają
przede wszystkim liczne instytucje i organizacje promujące zdrowy styl życia w danej społeczności
i zajmujące się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.
Specjalista w tej dziedzinie może znaleźć zatrudnienie w:
 stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 wydziałach spraw społecznych i zdrowotnych urzędów administracji publicznej,
 instytucjach centralnych,
 poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
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instytucjach naukowo-badawczych,
ośrodkach medycyny pracy,
innych podmiotach zajmujących się promocją zdrowia, edukacją zdrowotną lub zamierzających
taką promocję zorganizować w ramach swojej działalności.

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może pracować na stanowiskach:
 edukatora promocji zdrowia,
 inspektora,
 organizatora,
 instruktora promocji zdrowia lub asystenta.
W zdecydowanej większości praca związana jest z prowadzeniem działań w ramach kampanii
organizowanych przez instytucje państwowe, samorządy i organizacje pozarządowe.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ma możliwości podjęcia pracy także
w następujących miejscach:
 publiczne i niepubliczne zakłady opieki medycznej,
 szpitale,
 sanatoria,
 domy opieki społecznej,
 szkoły,
 przedszkola,
 centra medyczne,
 instytucje ochrony i profilaktyki zdrowia,
 organizacje prozdrowotne,
 sklepy zielarskie oraz oferujące ekologiczną i zdrową żywność.
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: 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
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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 (w 2018 r.) w Polsce kształcenie kompetencji przydatnych w zawodzie specjalista promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej w ramach edukacji formalnej odbywa się w szkołach wyższych (studia
I i II stopnia) na kierunkach m.in.:
 zdrowie publiczne, specjalność – edukacja zdrowotna,
 pedagogika zdrowia,
 psychologia zdrowia.
Kształcenie można także podjąć w formie studiów podyplomowych oferowanych przez uczelnie
wyższe, np. z zakresu:
 promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 dietetyki,
 fizjoterapii,
 rekreacji ruchowej,
 techniki żywności żywienia człowieka,
 zdrowia publicznego.
Szkolenie
Szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i aktualizację wiedzy w zawodzie specjalista
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej są organizowane przez publiczne i niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz szkoły wyższe.
Tematyka oferowanych szkoleń obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 zarządzanie ochroną zdrowia,
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 zarządzanie projektami,
 pozyskiwanie funduszy unijnych i zarządzanie finansami,
 aspekty prawne ochrony zdrowia,
 dietetyka,
 rekreacja ruchowa,
 gerontologia,
 wartości etyczne w promocji zdrowia,
 profilaktyka zdrowotna,
 public relations,
 komunikacja interpersonalna,
 autoprezentacja.
Organizatorzy szkoleń na ogół poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami i zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
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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
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.) w zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oscyluje
wokół średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jednak różni się w zależności od regionu
oraz pracodawcy (instytucja państwowa, firma prywatna bądź organizacja pozarządowa).
Poziom wynagrodzeń specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jest uzależniony m.in. od:
 wykształcenia,
 rodzaju umowy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 lokalizacji miejsca pracy,
 regionu Polski,
 wielkości aglomeracji,
 stażu pracy,
 doświadczenia, kwalifikacji,
 efektywności pracy.
Pracodawcy, którym zależy na pozyskaniu pracowników, często oprócz wynagrodzenia oferują także
świadczenia pozapłacowe. Najczęściej są to: podstawowy pakiet opieki medycznej, karta sportowa,
a także dofinansowanie studiów czy szkoleń.
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
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej możliwe jest zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednim
implantem lub aparatem słuchowym, umożliwiającym prawidłowe słyszenie,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.
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, KWALIFIKACJII ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.







Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261,
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).
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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 Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby
medycyny pracy (Dz. U. poz. 53).

Literatura branżowa:

















Borzucka-Sitkiewicz K.: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna: przewodnik dla edukatorów
zdrowia. Impuls, Kraków 2006.
Bulska J.: Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia: propozycje
metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki
dla rodziców. Akapit, Toruń 2008.
Jacennik B.: Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. PZWL, Warszawa 2010.
Karski J.B.: Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. PZWL, Warszawa 2009.
Koszczyca A.: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. Akademia Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu, Wrocław 2007.
Kwiatkowska-Łozińska M.: Żyj bezpiecznie i zdrowo – program profilaktyczno-wychowawczy
edukacji zdrowotnej. Impuls, Kraków 2007.
Nowakowska H.: Edukacja zdrowotna. Jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad
samoopieki. PZWL, Warszawa 2016.
Piasecka A.: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar
edukacyjny. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PWN, Warszawa
2014.
Syrek E.: Edukacja zdrowotna. PZWL, Warszawa 2009.
Wałecka-Tendera E.: Otyłość u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2011.
Widomska-Czekajska T., Górajek-Jóźwik T. (red.): Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Tom
1 i 2. PZWL, Warszawa 2010.
Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017.
Zalewska-Meler A.: (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka. Kraków 2009.
Zeszyty naukowe: Zdrowie i społeczeństwo. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych,
Radom 2013 i 2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych: http://www.ptpz.pl/programy/promotorzyzdrowia
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal ABC Zdrowie: https://portal.abczdrowie.pl
Portal Prawo Medyczne: http://prawo-medyczne.info/ustawa-o-podstawowej-opiecezdrowotnej-poz
Portal służby zdrowia: https://sluzbazdrowia.pl
Portal zdrowie: https://www.zdrowie.abc.com.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
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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.

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
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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.

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.
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Zawód

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.

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

Edukacja
zdrowotna

Edukacja, której celem jest wyposażenie osób zdrowych lub
chorych w wiedzę i umiejętności niezbędne do zachowań
korzystnych dla zdrowia.

Widomska-Czekajska T.,
Górajek-Jóźwik T. (red.):
Encyklopedia dla
pielęgniarek i położnych.
Tom 1. PZWL, Warszawa
2010

2

Empatia

Umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/empa
tia;2556654.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Ergonomia

Nauka o optymalnym przystosowaniu stanowisk, procesów
i środowiska pracy do możliwości psychofizycznych człowieka,
tak, by nie tylko uchronić jego życie i zdrowie, lecz dać mu
również możliwość jak najlepszego rozwoju osobowości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl
/szukaj/ergonomia.html
[dostęp: 31.10.2018]

4

Gerontologia

Nauka o biologicznych przyczynach i skutkach starzenia się
człowieka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl
/szukaj/Gerontologia.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Komunikatywność

Dobre porozumiewanie się z innymi ludźmi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/komu
nikatywny;2564154.html
[dostęp: 31.10.2018]

6

Mikrobiologia

Jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem
i wykorzystaniem drobnoustrojów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl
/szukaj/mikrobiologia.html
[dostęp: 31.10.2018]

20

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 229102

7

Profilaktyka
zdrowia

Obejmuje działania zapobiegające chorobom dzięki ich
wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych
wzorców zdrowego stylu życia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.izp.wroclaw.pl/
58/125/artykuly/profilaktyk
a-zdrowia.html
[dostęp: 31.10.2018]

8

Promocja
zdrowia

Działania umożliwiające ludziom kontrolę nad własnym
zdrowiem i kształtowanie warunków dla jego utrzymania
i poprawy.

Widomska-Czekajska T.,
Górajek-Jóźwik T. (red.):
Encyklopedia dla
pielęgniarek i położnych.
Tom 1. PZWL, Warszawa
2010.

9

Strategia
wdrażania
promocji
zdrowia

Jest procesem i polega na (10 zasadach):
 ustanowieniu wiarygodności zamierzonego programu
zdrowotnego,
 tworzeniu ośrodków, w których będą powstawały
programy polityki zdrowotnej,
 wyraźnym określeniu potrzeb finansowych i tworzeniu
mechanizmów pozyskiwania środków dla promocji
zdrowia,
 tworzeniu i stałym wzmacnianiu struktur promocji zdrowia,
 ułatwianiu działań międzysektorowych,
 opracowaniu systemu rozliczalności,
 tworzeniu wzorcowych ośrodków i modeli pracy,
 popieraniu innowacji w działaniach na rzecz zdrowia,
 ułatwianiu społecznościom lokalnym podejmowania
działań,
 uwidacznianiu działań na rzecz promocji zdrowia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
www.lider.szs.pl/slownik/do
wnload.php?plik_id=650&f=
slownik_650.doc
[dostęp: 31.10.2018]

10

Zdrowie

Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan
cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie
fizycznym, psychicznym i społecznym. Nie jest on zatem
związany tylko z brakiem choroby czy niedomaganiem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.izp.wroclaw.pl
[dostęp: 31.10.2018]

11

Zdrowie
publiczne

Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom,
wydłużania życia oraz promowania zdrowia fizycznego
i sprawności poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa
mające na celu higienizację środowiska, zwalczanie zakażeń
występujących w społecznościach, edukację jednostek
odnośnie zasad higieny osobistej, organizację świadczeń
lekarskich i pielęgniarskich mających na celu wczesną
diagnozę oraz profilaktycznie ukierunkowane leczenie oraz
rozwój mechanizmów społecznych, które zapewnią każdej
jednostce w społeczeństwie standard życia właściwy dla
utrzymania zdrowia.

Definicja zdrowia
publicznego wg Ch.E.A.
Winslowa, Szkoła Medyczna
Uniwersytetu Yale, USA,
1920 r.
https://docplayer.pl/478121
59-Cele-i-zadania-zdrowiapublicznego.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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