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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista zdrowia publicznego 229104

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Menadżer zdrowia publicznego.
Promotor zdrowia.
Specjalista ds. polityki zdrowia publicznego.

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) oraz źródeł internetowych,
 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:





Magdalena Czerniewska-Wszelaki – Poradnia „Profil Zdrowia”, Gdańsk.
Anna Kaczorowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Elżbieta Szczęsna – Biomedic Klinika Diet Terapii, Łódź.
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.

Recenzenci:



Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.
Narcyza Baczewska – Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, Bytom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Dagmara Pietruszewska – Fundacja anoNIE, Poradnictwo Psychologiczne Dagmara Pietruszewska,
Pruszcz Gdański.
Piotr Brzezik – Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Okręgowa Izba Lekarska, Warszawa.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Specjalista zdrowia publicznego13 zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia12 ludności i jego
ochroną oraz propagowaniem zasad profilaktyki zdrowotnej5 i kultury zdrowotnej3.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista zdrowia publicznego w ramach działań związanych z monitorowaniem stanu zdrowia
populacji oraz jego ochroną wykonuje zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń zdrowotnych.
W tym celu współpracuje zarówno z instytucjami państwowymi, administracją rządową
i samorządową, jak i organizacjami pozarządowymi − w zakresie koordynowania działań
prozdrowotnych na określonym terenie.
Specjalista zdrowia publicznego kontroluje i ocenia stan sanitarno-epidemiologiczny6, zapobiegając
w ten sposób masowym zagrożeniom zdrowotnym. Szacuje i interpretuje wskaźniki zdrowotne grup
społecznych oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się zagrożeń epidemiologicznych. Wydaje
ekspertyzy i organizuje pracownie diagnostyczne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Specjalista zdrowia publicznego działalność swoją realizuje poprzez upowszechnianie zasad
profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie nadzoru i kontroli sanitarno-epidemiologicznej w celu
identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym populacji.
Sposoby wykonywania pracy
Specjalista zdrowia publicznego w ramach swojej pracy m.in.:
 monitoruje stan oraz poziom ochrony zdrowia ludności,
 przeciwdziała epidemiologicznym2 zagrożeniom zdrowotnym,
 kontroluje i ocenia stan sanitarny oraz stan zdrowia populacji na określonym terenie,
 zapobiega masowym zagrożeniom zdrowotnym, działając w krajowych i międzynarodowych
placówkach, instytucjach i organizacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 kontroluje stan higieniczny zakładów pracy, zakładów opieki, placówek oświatowych,
kulturalnych i innych,
 kontroluje i ocenia stan sanitarno-epidemiologiczny na określonym terenie,
 współpracuje z instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową
oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynowania działań na określonym terenie,
 wykonuje zadania związane ze zwalczaniem zagrożeń biologicznych11,
 zapobiega masowym zagrożeniom zdrowotnym,
 ocenia stan higieniczny grup społecznych i zawodowych,
 ocenia wskaźniki zdrowia8 grup społecznych oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się zagrożeń
epidemiologicznych,
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współdziała w promocji zachowań prozdrowotnych10 jednostek i społeczeństwa,
tworzy i wdraża programy profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne dla poprawy stanu zdrowia
populacji,
wydaje ekspertyzy i organizuje pracownie diagnostyczne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

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 zdrowia publicznego koordynuje działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę
zdrowia, z uwzględnieniem nadzoru sanitarnego. Współpracuje także ze specjalistami innych dziedzin
i placówkami ochrony zdrowia.
Wykonuje swoją pracę:
 w pomieszczeniach biurowych,
 w laboratoriach,
 na otwartej przestrzeni, w terenie,
 w salach konferencyjnych i innych miejscach spotkań.
Charakter pracy wymaga częstych wyjazdów połączonych z udziałem w spotkaniach, konferencjach,
seminariach i szkoleniach. Specjalista zdrowia publicznego powinien być przygotowany do wystąpień
publicznych oraz udziału w imprezach branżowych i środowiskowych.
Wykonywanie zawodu wymaga samodzielnego, sprawnego, rzeczowego i odpowiedzialnego
podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, umiejętności wykonywania zadań w trudnych
warunkach, zdolności organizacyjnych i kierowniczych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista zdrowia publicznego 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 służące do zbierania materiałów prozdrowotnych, danych niezbędnych do planowania
i przygotowywania pracy,
 urządzenia multimedialne służące do prezentacji organizacji promocji zdrowia na imprezach
prozdrowotnych dla większej grupy odbiorców,
 ulotki, plansze, modele służące promowaniu profilaktyki zdrowotnej,
 urządzenia laboratoryjne.
Organizacja pracy
Specjalista zdrowia publicznego pracuje w systemie jednozmianowym w stałych godzinach,
najczęściej od sześciu do ośmiu godzin dziennie.
W szczególnych sytuacjach musi pracować w dni wolne od pracy oraz poza wyznaczonymi godzinami,
np. biorąc udział w akcjach promujących zdrowie i profilaktykę zdrowotną.
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Z charakteru pracy wynika wymóg prowadzenia na bieżąco kalendarza spotkań oraz planowania
pracy na miejscu, jak i na zewnątrz – we współpracy z różnymi podmiotami.
Zasadniczym miejscem pracy specjalisty zdrowia publicznego jest biuro, ale w przypadku
uczestniczenia w wydarzeniach na wyjeździe powinien być w stanie pracować mobilnie
z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (telefon, komunikatory internetowe, w tym
wideokonferencyjne).
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W wyniku korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego specjalista zdrowia publicznego
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 długotrwałym przebywaniem w pozycji
siedzącej i intensywnym pisaniem na klawiaturze komputera.
Zagrożeniami są także: nadwyrężenie strun głosowych, choroby krtani, stres.
W środowisku medycznym (przychodnie, szpitale, ośrodki zdrowia) może występować wiele
czynników niebezpiecznych i szkodliwych, takich jak:
 prąd elektryczny,
 szkodliwe i trujące ciecze, gazy, pyły,
 różne rodzaje promieniowania,
 pole elektromagnetyczne,
 choroby zakaźne,
 skażony materiał biologiczny (wirusy, bakterie).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista zdrowia publicznego 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,
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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,
 gotowość do komunikowania się,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów,
 operatywność i skuteczność,
 odporność emocjonalna,
 empatia,
 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: 3.5 Kompetencje społeczne; 3.6 Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie specjalista zdrowia publicznego 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 zdrowia publicznego, a także
wystąpieniami publicznymi (stres).
Do pracy w zawodzie wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia.
Specjalista zdrowia publicznego w swojej pracy korzysta z urządzeń biurowych, w tym klawiatury
komputera, urządzeń medialnych, stąd znaczne zaburzenia sprawności rąk i zręczności palców mogą
stanowić przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Także dysfunkcje sprawności narządów zmysłu
(wzroku, słuchu) oraz choroby psychiczne uniemożliwiają pracę w zawodzie.
Przeciwwskazaniami są również duże wady wymowy oraz nieumiejętność precyzyjnego i płynnego
wysławiania się, zwłaszcza w sytuacjach przekazywania informacji indywidualnie oraz na forum
publicznym.
Z uwagi na konieczność przemieszczania się i liczne podróże służbowe istnieją ograniczone
możliwości zatrudniania na tym stanowisku osób z niepełnosprawnością fizyczną z dysfunkcją
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kończyn dolnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich, jednak nie dyskwalifikują one
starających się o pracę.
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 zdrowia publicznego może być wykonywany przez osobę, która ukończyła szkołę
wyższą I i/lub II stopnia na kierunku zdrowie publiczne lub na kierunkach np.: nauk o zdrowiu,
medycznych, biologicznych, zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii, nauk społecznych.
Zawód również mogą wykonywać absolwenci studiów podyplomowych, np. z zakresu 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 zdrowia publicznego preferowane jest:
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I i/lub II stopnia na kierunku zdrowie
publiczne lub pokrewnych,
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego,
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
WAŻNE:
Pracodawcy często wymagają znajomości programów statystycznych oraz języka obcego w stopniu
średniozaawansowanym (na poziomie B2).
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
Szeroki zakres wykonywanych świadczeń przez specjalistę zdrowia publicznego wymaga
specjalistycznej wiedzy, którą można zdobyć w ramach kształcenia podyplomowego, np. na
kierunkach:
 edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 zdrowie środowiskowe,
 organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej,
 organizacja opieki długoterminowej,
 interwencja kryzysowa.
Specjaliści mogą pracować w tradycyjnie kojarzonych ze zdrowiem instytucjach publicznych
(np. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Państwowy Zakład Higieny, Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji) oraz w firmach komercyjnych, np. farmaceutycznych i sekcjach zajmujących się
niepożądanymi działaniami leków czy kwestiami związanymi z promocją zdrowia.
Innym obszarem aktywności zawodowej specjalisty zdrowia publicznego jest pełnienie roli eksperta,
doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli,
instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach.
8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista zdrowia publicznego 229104
Karierę naukową można realizować w szkołach wyższych jako wykładowca zagadnień zdrowia
publicznego, instytucjach badawczych zajmujących się problematyką i badaniami stanu zdrowia
publicznego i jego zagrożeń.
Stanowiska kierownicze i karierę administracyjną specjalista zdrowia publicznego może realizować
w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia, koordynując działania
z profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz
organizowania opieki zdrowotnej i administrowania nią.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Osoba wykonująca zawód specjalista zdrowia publicznego ma możliwość:
 potwierdzania kompetencji zawodowych w szkołach wyższych, uzyskując dyplom ukończenia
studiów I i II stopnia na kierunku zdrowie publiczne lub pokrewnym,
 otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych m.in. w zakresie: promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, prawa, ekonomii, epidemiologii, ekonomiki zdrowia, zarządzania, oceny
technologii medycznych,
 uzyskania świadectw, certyfikatów ukończenia kursów i szkoleń, potwierdzających szczegółowe
kompetencje m.in. w zakresie: badań diagnostycznych stanu zdrowia populacji, ewidencji
i gromadzenia danych o stanie zdrowia populacji, przygotowywania programów edukacyjnych
z zakresu oświaty zdrowotnej, prowadzenia działalności uświadamiającej społeczeństwo
o zagrożeniach zdrowotnych, kierowania placówkami oświaty zdrowotnej, komunikacji
interpersonalnej, współpracy z mediami itp.
Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista zdrowia publicznego może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista zdrowia środowiskowego
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista do spraw dietetyki

Kod zawodu
229102
229103
229105
229106
229301

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista zdrowia publicznego wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Identyfikowanie, prognozowanie zagrożeń i potrzeb zdrowotnych, monitorowanie wskaźników
zdrowotnych, z uwzględnieniem wpływu procesów społecznych oraz trendów demograficznych7.
Z2 Kontrolowanie i ocenianie stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym
i regionalnym oraz podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych zgodnie z wytycznymi
Unii Europejskiej.
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Z3 Opracowywanie raportów, ekspertyz, ewidencji o stanie sanitarno-epidemiologicznym,
koordynowanie działań instytucji państwowych oraz administracji rządowej i samorządowej
zajmujących się zdrowiem publicznym.
Z4 Dostosowywanie przepisów dotyczących zdrowia publicznego i norm higieniczno-sanitarnych na
potrzeby określonej społeczności.
Z5 Sporządzanie analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki
i promocji zdrowia.
Z6 Wdrażanie, koordynowanie oraz ocenianie skuteczności programów profilaktyki, promocji
zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Monitorowanie stanu zdrowia populacji i sprawowanie
nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
Kompetencja zawodowa Kz1: Monitorowanie stanu zdrowia populacji i sprawowanie nadzoru
sanitarno-epidemiologicznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Identyfikowanie, prognozowanie zagrożeń i potrzeb zdrowotnych, monitorowanie
wskaźników zdrowotnych, z uwzględnieniem wpływu procesów społecznych oraz trendów
demograficznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy BHP, ochrony środowiska i ochrony
ppoż. podczas monitorowania przebiegu
zagrożeń stanu zdrowia populacji;
Zasady organizacji stanowiska pracy podczas
monitorowania przebiegu zagrożeń stanu
zdrowia populacji;
Rodzaje zagrożeń zdrowotnych populacji
i wymagania sanitarno-epidemiologiczne;
Sposoby monitorowania podstawowych
wskaźników zdrowotnych i ewidencjonowania
przebiegu zagrożeń zdrowotnych, chorób
9
i różnorodnych zachowań antyzdrowotnych
populacji;
Procesy społeczne oraz trendy demograficzne.











Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
środowiska oraz ochrony ppoż.;
Organizować stanowisko pracy podczas
monitorowania przebiegu zagrożeń stanu
zdrowia populacji;
Identyfikować i różnicować zagrożenia
zdrowotne na podstawie wymagań sanitarno-epidemiologicznych;
Wykrywać i rozpoznawać zagrożenia zdrowia
i wskaźniki zdrowotne;
Identyfikować zagrożenia zdrowia;
Monitorować, ewidencjonować i prognozować
przebieg zagrożeń zdrowotnych populacji
i wskaźników zdrowotnych;
Monitorować, ewidencjonować i prognozować
przebieg występowania chorób,
z uwzględnieniem wpływu procesów
4
1
społecznych oraz trendów demograficznych .

Z2 Kontrolowanie i ocenianie stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym
i regionalnym oraz podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych zgodnie
z wytycznymi Unii Europejskiej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady kontrolowania i oceniania stanu
sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu
krajowym i regionalnym;
Znaczenie podejmowania działań prewencyjnych
i naprawczych zgodnie z wytycznymi Unii
Europejskiej;
Sposoby planowania działań w celu zapobiegania
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Kontrolować i oceniać stan sanitarno-epidemiologiczny na szczeblu krajowym oraz
regionalnym;
Stosować wiedzę o celach i zadaniach zdrowia
publicznego w krajach Unii Europejskiej w celu
zapobiegania zagrożeniom zdrowia;
Podejmować działania prewencyjne
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zagrożeniom zdrowia społeczeństwa zgodnie
z zasadami Unii Europejskiej.

i naprawcze zgodnie z wytycznymi Unii
Europejskiej.

Z3 Opracowywanie raportów, ekspertyz, ewidencji o stanie sanitarno-epidemiologicznym oraz
koordynowanie działań instytucji państwowych oraz administracji rządowej i samorządowej
zajmujących się zdrowiem publicznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady prowadzenia dokumentacji i oceniania
stanu sanitarno-epidemiologicznego populacji;
Procedury gromadzenia i wykorzystywania
informacji w celu identyfikacji problemów
zdrowotnych;
Zasady opracowywania raportów, ekspertyz,
ewidencji o stanie sanitarno-epidemiologicznym;
Zasady przygotowywanie opinii, wniosków,
świadectw i orzeczeń z zakresu zdrowia
publicznego itd.;
Zasady działań instytucji państwowych
zajmujących się zdrowiem publicznym;
Zasady działania administracji rządowej
i samorządowej zajmujących się zdrowiem
publicznym.








Dokumentować stan sanitarnoepidemiologiczny populacji jednostkom
nadrzędnym
i przedstawiać sprawozdania;
Gromadzić i przygotowywać opinie, wnioski,
raporty i ekspertyzy, świadectwa i orzeczenia
o stanie sanitarno-epidemiologicznym grup
społecznych i zawodowych;
Opracowywać opinie, wnioski, raporty
i ekspertyzy, świadectwa i orzeczenia o stanie
sanitarno-epidemiologicznym grup społecznych
i zawodowych;
Przygotowywać opinie, wnioski, świadectwa
i orzeczenia z zakresu zdrowia publicznego;
Koordynować działania instytucji państwowych
oraz administracji rządowej i samorządowej
zajmujących się zdrowiem publicznym.

Z4 Dostosowywanie przepisów dotyczących zdrowia publicznego i norm higieniczno-sanitarnych na potrzeby określonej społeczności
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Przepisy Kodeksu Pracy;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.





Interpretować przepisy i rozporządzenia
dotyczących zdrowia publicznego oraz norm
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Stosować w praktyce przepisy i rozporządzenia
dotyczące zdrowia publicznego w zależności
od liczby zatrudnionych pracowników oraz norm
bezpieczeństwa;
Dostosowywać warunki higieniczne pracy
w zależności od wykonywanej funkcji.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie działań edukacyjnych społeczności
w zakresie wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia
Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie działań edukacyjnych społeczności w zakresie wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy i życia obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6,
do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Sporządzanie analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki
i promocji zdrowia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Podstawy organizacji i zarządzania w ochronie
zdrowia;
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źródeł finansowania zdrowia publicznego;
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Podstawy ekonomii, systemu opieki zdrowotnej
i kosztów w ochronie zdrowia oraz źródeł
finansowania zdrowia publicznego;
Zasady analizy kosztów ekonomicznych usług
medycznych, rehabilitacji, profilaktyki
i promocji zdrowia.



Analizować aspekty ekonomiczne, społeczne
i zdrowotne chorób;
Sporządzać analizy kosztów ekonomicznych
usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki
i promocji zdrowia.

Z6 Wdrażanie, koordynowanie oraz ocenianie skuteczności programów profilaktyki, promocji
zdrowia oraz edukacji zdrowotnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej;
Regionalne programy promocji zdrowia;
Regionalne programy edukacji zdrowotnej;
Wzorce działań w zakresie monitorowania
i wdrażania prawidłowych zachowań
prozdrowotnych;
Zasady współpracy w zespole w zakresie
zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym;
Zasady realizacji działań edukacyjnych
związanych z promocją zdrowia populacji.















Rozróżniać zagrożenia zdrowotne
i epidemiologiczne w środowisku pracy;
Rozróżniać choroby zawodowe na danym
stanowisku pracy;
Wprowadzać profilaktykę zdrowotną, promocję
zdrowia w celu zminimalizowania potencjalnych
zagrożeń zdrowia wśród populacji;
Kontrolować aspekty zdrowotne warunków
pracy i nauki, w tym problemy bezpieczeństwa
oraz higieny pracy, choroby zawodowe, wypadki
przy pracy;
Udzielać porad w dziedzinie chorób
zawodowych i społecznych oraz powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego;
Współdziałać i koordynować działania z innymi
specjalistami w zakresie strategii
zapobiegawczych w celu zminimalizowania
potencjalnych zagrożeń zdrowia;
Prowadzić oświatę i edukację zdrowotną;
Oceniać skuteczność programów profilaktyki
zdrowotnej, programów promocji zdrowia,
programów edukacji zdrowotnej.

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






Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań związanych ze stanem zdrowia populacji.
Tworzenia i rozwijania wzorców działań w zakresie monitorowania i wdrażania prawidłowych
zachowań prozdrowotnych.
Podejmowania inicjatyw i współpracy w zespole w zakresie zapobiegania zagrożeniom
epidemiologicznym.
Przystosowania się do zmian zachodzących w dziedzinie zdrowia publicznego.
Stosowania zasad etycznych obowiązujących w wykonywaniu zadań wynikających z roli
promotora zdrowia publicznego.

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 zdrowia publicznego.

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 zdrowia publicznego

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 zdrowia publicznego 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
Specjalista zdrowia publicznego może pracować w jednostkach różnych szczebli, np. w:
 Ministerstwie Zdrowia,
 administracji rządowej (na poziomie centralnym i wojewódzkim) oraz samorządowej,
 Narodowym Funduszu Zdrowia,
 urzędach wojewódzkich,
 urzędach miasta i gminy,
 regionalnych ośrodkach lub centrach zdrowia publicznego,
 Państwowym Zakładzie Higieny,
 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT),

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista zdrowia publicznego 229104











publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
sektorze edukacyjnym – szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne,
świetlice socjoterapeutyczne,
nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych
i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych, w działach zajmujących się
działaniami niepożądanymi leków,
kooperacji z producentami wyrobów medycznych,
instytucjach promujących zdrowy styl życia,
mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna).

Specjalista zdrowia publicznego może współpracować z firmami farmaceutycznymi i komercyjnymi,
gdzie ważne są umiejętności sprzedażowo-prezentacyjne.
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
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
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Obecnie (w 2018 r.) w Polsce kształcenie kompetencji przydatnych w zawodzie specjalista zdrowia
publicznego w ramach edukacji formalnej odbywa się w szkołach wyższych na studiach I i II stopnia
na kierunkach m.in.:
 nauk o zdrowiu,
 medycznych,
 biologicznych,
 zarządzania,
 ekonomii,
 prawa,
 psychologii,
 nauk społecznych.
Kształcenie można także podjąć w formie studiów podyplomowych oferowanych przez uczelnie
wyższe, np. z zakresu:
 edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 zdrowia środowiskowego,
 organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
 organizacji i zarządzania w pomocy społecznej,
 organizacji opieki długoterminowej,
 interwencji kryzysowej,
 epidemiologii,
 ekonomiki zdrowia,
 oceny technologii medycznych.
Szkolenie
Szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i aktualizację wiedzy w zawodzie specjalista
zdrowia publicznego są organizowane przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia
ustawicznego i praktycznego oraz szkoły wyższe, w tym uczelnie medyczne, zwłaszcza wydziały
i katedry nauk o zdrowiu.
Tematyka oferowanych szkoleń obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 zarządzanie ochroną zdrowia,
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 zarządzanie projektami,
 pozyskiwanie funduszy unijnych i zarządzania 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.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
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Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie specjalisty zdrowia publicznego utrzymuje się na średnim poziomie
4500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń specjalisty zdrowia publicznego jest uzależniony m.in. od:
 rodzaju umowy i zakresu zadań,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 lokalizacji miejsca pracy,
 regionu Polski,
 wielkości aglomeracji,
 stażu pracy,
 doświadczenia, kwalifikacji,
 efektywności pracy.
W zawodzie specjalisty zdrowia publicznego najwyższe wynagrodzenia uzyskują pracownicy
w województwie mazowieckim, w szczególności w Warszawie.
Pracodawcy, którym zależy na pozyskaniu pracowników, często oferują oprócz wynagrodzenia także
świadczenia pozapłacowe. Najczęściej spotykane świadczenia pozapłacowe 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
z niepełnosprawnościami.

zdrowia

publicznego

możliwe

jest

zatrudnienie

osób

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest identyfikacja
indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) – pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów i aparatów słuchowych,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeżeli wada wzroku jest skorygowana okularami lub szkłami
kontaktowymi, które zapewnia prawidłowe widzenie,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze;
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego.
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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 160, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
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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).
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. 52).
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:



Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Cele i zadania zdrowia publicznego: http://epidemiologia.sum.edu.pl/wpcontent/uploads/2012/10/ZP-Kowalska.pdf
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Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski:
https://www.profinfo.pl/sklep/krajowe-systemy-ochrony-zdrowia-a-unia-europejska-przykladpolski,20.html
Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie
Noty faktograficzne o Unii Europejskiej – Zdrowie publiczne:
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/49/zdrowie-publiczne
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal służby zdrowia: https://sluzbazdrowia.pl
Portal Prawo Medyczne: http://prawo-medyczne.info/ustawa-o-podstawowej-opiecezdrowotnej-poz
Portal zdrowie: https://www.zdrowie.abc.com.pl
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych: http://www.ptpz.pl/programy/promotorzyzdrowia
Portal ABC Zdrowie: https://portal.abczdrowie.pl
Portal medyczny: http://www.medexpress.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
Zdrowie publiczne w regulacjach unii europejskiej:
http://www.czytelniamedyczna.pl/5559,zdrowie-publiczne-w-regulacjach-unii-europejskiej.html












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

1

Demografia

Dyscyplina naukowa, która podejmuje badania
zjawisk ludnościowych zmierzające do wykrycia
prawidłowości, którym te zjawiska podlegają.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/demografia.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Epidemiologia

Dział medycyny zajmujący się badaniem przyczyn
powstania, rozwoju rozprzestrzeniania się
i leczeniem chorób zakaźnych oraz innych schorzeń
niezakaźnych masowo występujących w określonych
populacjach ludzkich.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pl/epidemiologia
[dostęp: 31.10.2018]
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3

Kultura zdrowotna

System wartości przypisywanych zdrowiu fizycznemu
i psychicznemu, subiektywnemu i obiektywnemu,
jednostkowemu i publicznemu; przejawia się
w świadomym regulowaniu relacji człowiek–
–środowisko, a poczucie odpowiedzialności za
zdrowie własne i publiczne oraz wrażliwości na
potrzeby zdrowotne, to pewien standard zdrowotny
typowy dla określonej zbiorowości, uzyskany dzięki
powiązaniom kultury tej społeczności z jej zdrowiem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://bazhum.muzhp.pl/medi
a/files/Kultura_i_Wychowanie/
Kultura_i_Wychowanie-r2011t1/Kultura_i_Wychowanier2011-t1-s213226/Kultura_i_Wychowanier2011-t1-s213-226.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

4

Proces społeczny

Serie powiązanych ze sobą zjawisk zachodzących
w społeczeństwie i powodujących określone skutki
społeczne, głównie przeobrażenia społeczne, np.
przeobrażenia socjalizacji, uprzemysłowienia,
urbanizacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/proces%20spo%C5%82ecz
ny.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Profilaktyka
zdrowotna

Działania mające na celu zapobieganie chorobom
poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
Wyróżniamy następujące fazy: profilaktyka wczesna
– utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu
życia, profilaktyka pierwotna (I faza) – zapobieganie
chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyk,
profilaktyka wtórna (II faza) – zapobieganie
konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne
wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie
skriningowe), profilaktyka III fazy – zahamowanie
postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.lepszezdrowie.info
/edytorial3profilaktyka.htm
[dostęp: 31.10.2018]

6

Stan sanitarno-epidemiologiczny

Dane na temat zdrowia publicznego, warunków
higieny w różnych dziedzinach życia oraz dane
epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób
zakaźnych i niezakaźnych, a także chorób
zawodowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://stansanitarny.gis.gov.pl
[dostęp: 31.10.2018]

7

Trend demograficzny

Tendencja rozwojowa, ogólny kierunek zmian
zjawisk ekonomicznych, demograficznych w długim
czasie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/trend.html
[dostęp: 31.10.2018]

8

Wskaźniki (mierniki)
zdrowia

Mierniki zdrowia. Ocena stanu zdrowia populacji
może być dokonana na podstawie pozytywnych
i negatywnych mierników zdrowia. Mierniki
pozytywne określają sprawność i prawidłowość
poszczególnych narządów, sprawność całego ustroju
(np. EKG serca, poziom cukru we krwi itd.) oraz
kondycję społeczeństwa (np. liczebność urodzeń
żywych). Do oceny stanu zdrowia całej populacji
najczęściej bada się mierniki negatywne stanu
zdrowia często ze względu na brak danych
dotyczących mierników pozytywnych. W takiej
ocenie poszukujemy uszczerbków na zdrowiu
i posługujemy się zasadą, że im więcej występuje
chorób, urazów oraz ich następstw (inwalidztwo
i zgony), tym gorszy stan zdrowia danej zbiorowości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://zdrowiepol.nazwa.pl/zdr
owiepol/termin,24,mierniki_zd
rowia.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Zachowania
antyzdrowotne

To te zachowania podejmowane przez człowieka,
które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają
na pogorszenie jego stanu zdrowia. Nie są
podejmowane świadomie w celu samozniszczenia,
ale taki mają skutek (choć niektóre są tylko wynikiem
złych nawyków lub przyzwyczajeń nabywanych
podczas procesów wychowania i socjalizacji).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://interklasa.pl/portal/dok
umenty/zdrowie/11.html
[dostęp: 31.10.2018]
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10

Zachowania
prozdrowotne

Zachowania i wszelkie formy aktywności celowej
ukierunkowanej na ochronę lub osiągnięcie poprawy
własnego zdrowia.
Można wyróżnić 5 klas zachowań prozdrowotnych
wg J. Wardla A. Steptoe'a: unikanie używek, czyli
alkoholu czy narkotyków, papierosów; bezpieczne
prowadzenie samochodu, czyli używanie pasów
bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach), jazda
z mniejszą szybkością, czy prowadzenie samochodu
tylko wtedy, gdy dobrze się czujemy; zwyczaje
żywieniowe, czyli jedzenie większej ilości warzyw i
owoców, zmniejszenie ilości zjadanych tłuszczów
zawierających cholesterol itp.;
pozytywne praktyki zdrowotne – ćwiczenia fizyczne,
mycie zębów, odpowiednia higiena otoczenia
i samego siebie; zachowania związane z działalnością
prewencyjną – regularne wizyty kontrolne u lekarzy
pierwszego kontaktu i stomatologów, samokontrole.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.interklasa.pl/porta
l/dokumenty/zdrowie/12.html
[dostęp: 31.10.2018]

11

Zagrożenia
biologiczne

Substancje pochodzenia organicznego, które
stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Mogą to
być odpady medyczne, które mogą zagrażać życiu
człowieka. Zagrożeniem biologicznym mogą być
również substancje stanowiące zagrożenie dla
zwierząt.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/zdrowie.html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Zdrowie

Wg Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia
(1948) stan dobrego pełnego samopoczucia
(dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego
a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/zdrowie.html
[dostęp: 31.10.2018]

13

Zdrowie publiczne

Obejmuje problemy dotyczące zdrowia populacji,
stan zdrowotny zbiorowości, ogólne usługi
zdrowotne, administracyjną opiekę zdrowotną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://notatek.pl/definicje-ifunkcje-zdrowia-publicznego
[dostęp: 31.10.2018]

23

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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