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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Instruktor hipoterapii 323006

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Hipoterapeuta.

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


3230 Traditional and complementary medicine associate 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. spraw
walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Martyna Kurowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Adriana Pawelec – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
Ewa Piotrowicz – PBS sp. z o.o., Sopot.
Agnieszka Woźniak – Stowarzyszenie na Rzecz Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
"Dar", Grabowo.

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:



Janusz Biskup – Gabinet Masażu i Rehabilitacji ‘’GOSIA’’ Janusz Biskup, Radom.
Grzegorz Gawlik – Stadnina Koni Antoniówka, Mańkowice.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Alicja Paszkiewicz – Mazowiecka Uczelnia Medyczna, Warszawa.
Magdalena Pikul – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Wierzchosławice.

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
Instruktor hipoterapii prowadzi ukierunkowane działania terapeutyczne z udziałem konia, mające
służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej,
motywacyjnej i społecznej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Instruktor hipoterapii jest zawodem o charakterze usługowym. Praca wykonywana jest w zespole
złożonym z instruktora hipoterapii oraz osoby prowadzącej konia.
Celem pracy instruktora hipoterapii jest poprawa funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej,
emocjonalnej, poznawczej, motywacyjnej i społecznej. Działania terapeutyczne instruktor hipoterapii
dobiera indywidualnie na podstawie wskazań innych specjalistów i terapeutów prowadzących
pacjenta oraz diagnozy i badań lekarskich. Instruktor hipoterapii może brać udział w przygotowaniu
podopiecznego do udziału w olimpiadach specjalnych8 i paraolimpiadach9.
Instruktor hipoterapii dba o to, aby koń terapeutyczny5 był odpowiednio wyszkolony oraz spełniał
szereg wymogów dotyczących jego budowy, charakteru i temperamentu. Dba o naturalne potrzeby
koni, należytą ilość ruchu, warunki bytowe oraz behawioralne. Pamięta o tym, aby koń, jako zwierzę
stadne, miał m.in. zapewniony kontakt z innymi końmi dla zachowania zdrowia psychicznego.
Instruktor hipoterapii w zależności od warunków atmosferycznych, potrzeb pacjenta i specyfiki
miejsca pracy, prowadzi zajęcia w odpowiednio przygotowanym miejscu na zewnątrz (np.
ujeżdżalnia, plac do zajęć, las) i/lub pod dachem (kryta ujeżdżalnia, stajnia).
Zajęcia są prowadzone zgodnie z zasadami BHP, Kanonami Polskiej Hipoterapii3 opracowanymi przez
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne11 i etyką zawodową. Niezbędne jest prowadzenie
dokumentacji przebiegu terapii.
Sposoby wykonywania pracy
Instruktor hipoterapii wykonuje działania polegające m.in. na:
 sporządzaniu indywidualnego planu terapeutycznego10 dla pacjenta w konsultacji z innymi
specjalistami prowadzącymi pacjenta na podstawie wskazań i rozpoznania,
 doborze odpowiedniego konia do pacjenta,
 prowadzeniu zajęć hipoterapii (fizjoterapia na koniu2, psychopedagogiczna jazda konna12,
psychopedagogiczna woltyżerka13, terapia kontaktem z koniem18) w zależności od wskazania,
 nawiązywaniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz pomocy w nawiązaniu bliskiej relacji
pacjenta z koniem,
 bieżącym monitorowaniu postępów i stopnia realizacji celów terapeutycznych,
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współpracy z lekarzem oraz innymi specjalistami i terapeutami prowadzącymi pacjenta, a także
utrzymywaniu stałego kontaktu z opiekunami pacjenta,
prowadzeniu bieżącej dokumentacji przebiegu terapii,
dbaniu o dobrostan konia1,
zapewnieniu ciągłości szkolenia konia terapeutycznego,
doborze i konserwacji sprzętu hipoterapeutycznego i jeździeckiego15.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy instruktora hipoterapii jest ośrodek hipoterapeutyczny, jeździecki, jednostka
medyczna, edukacyjna, opiekuńcza, resocjalizacyjna, terapeutyczna, a także gospodarstwo
agroturystyczne.
Praca instruktora hipoterapii może być wykonywana na ujeżdżalni otwartej, na wolnym powietrzu,
w bezpiecznym terenie (ścieżki, lasy, łąki), w krytej ujeżdżalni6/lonżowniku7, w pomieszczeniach
stajennych. Instruktor hipoterapii treningiem koni zajmuje się osobiście lub korzysta z pomocy
wykwalifikowanych jeźdźców.
W zależności od potrzeb i możliwości pacjenta, instruktor hipoterapii prowadzi zajęcia w formie
gimnastyki leczniczej na koniu idącym stępem, psychopedagogicznej jazdy konnej,
psychopedagogicznej woltyżerki bądź terapeutycznego kontaktu z koniem.
W pracy instruktora hipoterapii występuje wymuszona pozycja ciała, znaczne obciążenia fizyczne
i psychiczne, uciążliwe warunki atmosferyczne, bezpośredni kontakt z dużym zwierzęciem oraz
znaczne zapylenie podczas pracy na piaszczystym podłożu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Instruktor hipoterapii prowadzi terapię wykorzystując odpowiednio dobranego i wyszkolonego
konia.
Ponadto korzysta z:
 różnorodnego sprzętu jeździeckiego,
 sprzętu hipoterapeutycznego – pasy do hipoterapii, zmodyfikowany sprzęt jeździecki (siodła,
ogłowia, wodze pomocnicze),
 sprzętu pomocniczego do ćwiczeń – piłki, ringo, zabawki itp.
 pomocy do komunikacji wspomagającej lub alternatywnej,
 urządzeń ułatwiających umieszczanie pacjenta na koniu – stołki, schodki, rampy, podnośniki.
Organizacja pracy
Organizując zajęcia instruktor hipoterapii powinien zapewnić odpowiednią asekurację pacjentowi
oraz obecność osoby przeszkolonej do prowadzenia konia. Swoje działania instruktor hipoterapii
konsultuje w razie potrzeby z innymi specjalistami (innymi terapeutami, lekarzami itp.).
Instruktor hipoterapii może pracować w jednostkach oferujących zajęcia hipoterapii lub prowadzić
własną działalność gospodarczą.
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Czas pracy instruktora hipoterapii zależny jest od formy zatrudnienia – optymalnie wynosi 8 godzin
dziennie, z czego 4 godziny przeznaczone są na bezpośrednią pracę z pacjentem. Pozostałe godziny
wykorzystywane są na prowadzenie dokumentacji, organizację stanowiska pracy, szkolenie osób
biorących aktywny udział w zajęciach (prowadzących konia, dodatkowo asekurujących pacjenta),
dbanie o dobrostan oraz odpowiednie przygotowanie i wyszkolenie koni.
Godziny pracy instruktora hipoterapii są zależne od potrzeb pacjentów oraz specyfiki miejsca
zatrudnienia. W związku z tym np. w placówkach edukacyjnych instruktor hipoterapii pracuje
w godzinach przedpołudniowych od poniedziałku do piątku, podczas gdy w ośrodkach prowadzących
hipoterapię usługową często pracuje on po południu i w weekendy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Instruktor hipoterapii może być narażony na:
 ryzyko urazu na skutek upadku z konia, ugryzienia, kopnięcia, przygniecenia i nadepnięcia przez
konia,
 zmienne warunki atmosferyczne podczas pracy na zewnątrz,
 pyły (podczas pracy na piaszczystym podłożu oraz podczas czyszczenia koni),
 czynniki biologiczne (alergeny i mikroorganizmy pochodzące od koni, z siana, słomy, traw itp.),
 obciążenie układu mięśniowego i kostno-stawowego podczas wsadzania i zsadzania pacjenta
z konia,
 wymuszona pozycja ciała w trakcie prowadzenia zajęć hipoterapii, wynikająca z potrzeby
asekuracji pacjenta,
 obciążenie psychiczne i emocjonalne.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 choroby/urazy kręgosłupa,
 zwyrodnienia stawów.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód instruktora hipoterapii ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zręczność palców,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
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rozumowanie logiczne,
zdolność motywowania,
zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
zdolność rozwiązywania konfliktów;

w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do komunikowania się,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów,
 odporność emocjonalna,
 empatia,
 samodzielność,
 systematyczność,
 dyspozycyjność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 wysoka kultura osobista,
 miła aparycja,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 wytrwałość i cierpliwość,
 szacunek dla człowieka i zwierzęcia,
 zainteresowania zdrowotne i społeczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie instruktor hipoterapii pod względem wydatku energetycznego należy do prac
średnio ciężkich, gdzie wymagana jest wysoka sprawność i kondycja fizyczna.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są w szczególności dysfunkcje: fizyczne,
motoryczne, psychiczne, intelektualne, alergie pochodzące od koni – uniemożliwiające lub
utrudniające prawidłowy przebieg procesu hipoterapii.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) w zawodzie instruktor hipoterapii preferowane jest co najmniej wykształcenie
średnie i ukończenie kursów i szkoleń z zakresu hipoterapii.
W zawodzie instruktor hipoterapii nie jest wymagany ściśle określony kierunek wykształcenia, chociaż
pomocne jest wykształcenie o profilu medycznym, fizjoterapeutycznym, psychologicznym,
pedagogicznym lub pokrewnych.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Atutami przy zatrudnianiu instruktora hipoterapii są:
 świadectwo ukończenia niepublicznej szkoły policealnej (bez uprawnień szkoły publicznej)
w zawodzie instruktor hipoterapii,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w kursach i szkoleniach z zakresu
hipoterapii,
 świadectwo ukończenia szkoły średniej poszerzone o kurs hipoterapii,
 dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunkach medycznych poszerzony o kurs hipoterapii,
 dyplom absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością rehabilitacji i/lub
fizjoterapii poszerzony o kurs hipoterapii,
 umiejętności jeździeckie potwierdzone: zdaniem egzaminu wstępnego jeździeckiego na kurs
instruktora hipoterapii lub posiadaniem uprawnień instruktora jazdy konnej, bądź posiadaniem
Srebrnej Odznaki Jeździeckiej16,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu wystawione
przez lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny sportowej.
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
Rozwój w zawodzie instruktor hipoterapii można osiągnąć poprzez:
 uzyskanie członkostwa w PTHip,
 udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach organizowanych przez organizacje
branżowe PTHip oraz federację HETI (Federation of Horses In Education and Therapy
International),
 prowadzenie działań edukacyjnych wśród przedstawicieli środowiska medycznego oraz rodziców
i opiekunów na temat możliwości wykorzystania terapii z udziałem konia,
 prowadzenie szkoleń osób prowadzących konia,
 szkolenie koni wykorzystywanych do hipoterapii,
 szkolenie i opiekowanie się osobami odbywającymi praktyki z hipoterapii,
 prowadzenie badań związanych z prowadzoną hipoterapią,
 publikowanie w prasie branżowej (np. Przegląd Hipoterapeutyczny),
 udział w konferencjach jako prelegent.
Możliwe jest również dążenie do osiągnięcia awansu instytucjonalnego przez podniesienie rangi
ośrodka hipoterapeutycznego, w jakim pracuje instruktor hipoterapii – efektem jest przyznanie
ośrodkowi patronatu PTHip. Ośrodek może także starać się o uzyskanie prawa do prowadzenia
praktyk hipoterapeutycznych, a instruktor hipoterapii może zostać opiekunem praktykujących osób.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Potwierdzenie kompetencji w zawodzie instruktor hipoterapii oferują:
 Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne prowadzące wykaz instruktorów hipoterapii będących
członkami PTHip,
 niepubliczne szkoły policealne (bez uprawnień szkoły publicznej), które umożliwiają zdobycie
zawodu instruktor hipoterapii,
 Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, firmy szkoleniowe, fundacje, stowarzyszenia, placówki
oferujące kursy i szkolenia z hipoterapii, także w odniesieniu do leczenia osób
z niepełnosprawnościami.
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Potwierdzeniem przydatnych kompetencji są również:
 dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższe w zakresie medycyny, pielęgniarstwa, psychologii,
pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz terapii zajęciowej,
 dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
warsztatów z zakresu metod terapeutycznych, pierwszej pomocy, rozwoju człowieka, anatomii,
patofizjologii i inne.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie instruktor hipoterapii może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Technik fizjoterapii
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
Instruktor jazdy konnej

Kod zawodu
323007
325401
342202
342303

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie instruktor hipoterapii wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Planowanie zajęć hipoterapeutycznych na podstawie diagnozy lekarskiej i terapeutycznej oraz
obserwacji pacjenta.
Z2 Przygotowywanie konia do zajęć hipoterapeutycznych.
Z3 Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem konia.
Z4 Prowadzenie dokumentacji hipoterapeutycznej zawierającej rozpoznanie, cele, przebieg i wnioski
z terapii.
Z5 Wykonywanie ewaluacji działań hipoterapeutycznych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie, prowadzenie i ewaluowanie zajęć
hipoterapeutycznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć hipoterapeutycznych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Planowanie zajęć hipoterapeutycznych na podstawie diagnozy lekarskiej i terapeutycznej
oraz obserwacji pacjenta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie organizacji zajęć
hipoterapeutycznych;
Organizację pracy ośrodka hipoterapii;
Zasady współpracy z wolontariuszami
rodzicami/opiekunami pacjenta;
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie organizacji zajęć
hipoterapeutycznych;
Szkolić inne osoby biorące czynny udział
w zajęciach hipoterapeutycznych (prowadzenie
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Zasady stosowania sprzętu terapeutycznego
podczas zajęć hipoterapii;
Zasady przygotowania odpowiedniego miejsca
do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych;
Wskazania i przeciwwskazania do stosowania
hipoterapii;
Formy hipoterapii i inne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne;
Podstawy anatomii, fizjologii, biomechaniki
i rozwoju człowieka;
Podstawy psychologii i pedagogiki;
Wpływ poszczególnych działań
hipoterapeutycznych na sferę fizyczną,
emocjonalno-motywacyjną, poznawczą
i społeczną pacjenta;
Zasady współpracy z zespołem
hipoterapeutycznym.













konia, dodatkowa asekuracja);
Przygotowywać sprzęt terapeutyczny do zajęć
hipoterapii;
Przygotowywać odpowiednie miejsce
do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych;
Analizować otrzymaną dokumentację medyczną
i terapeutyczną;
Przeprowadzać wywiad i oględziny pacjenta na
potrzeby zajęć hipoterapeutycznych;
Określać cele i planować działania
terapeutyczne;
Dobierać formę zajęć hipoterapeutycznych
do potrzeb i możliwości pacjenta;
Dobierać odpowiedni rodzaj asekuracji pacjenta;
Dobierać konia do potrzeb i możliwości
pacjenta;
Dobierać sprzęt jeździecki/hipoterapeutyczny
do konia i potrzeb pacjenta;
Opracowywać scenariusz zajęć
hipoterapeutycznych;
Realizować program hipoterapeutyczny
opracowany przez specjalistów.

Z2 Przygotowywanie konia do zajęć hipoterapeutycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady oceny przydatności konia do pracy
w hipoterapii;
Podstawy teorii jazdy konnej;
Zabiegi pielęgnacji koni;
Zachowanie koni i ich potrzeby;
Zasady przygotowania konia do zajęć
hipoterapeutycznych;
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Zasady dopasowania rzędu jeździeckiego
i sprzętu hipoterapeutycznego do konia;
Zasady użytkowania konia w hipoterapii.







Oceniać przydatność konia do pracy
w hipoterapii;
Jeździć konno na poziomie co najmniej
podstawowym;
Wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacji
koni;
Przygotowywać konia do zajęć
hipoterapeutycznych;
Zapewniać odpowiedni trening koniowi
terapeutycznemu;
Dbać o dobrostan konia.

Z3 Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem konia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Podstawy anatomii, fizjologii, biomechaniki
człowieka;
Podstawy psychologii i pedagogiki;
Zasady usprawniania ruchowego;
Zasady komunikacji interpersonalnej;
4
Podstawy komunikacji alternatywnej ;
Podstawy anatomii, biomechaniki konia;
Oddziaływanie terapeutyczne konia;
17
Podstawy teorii jazdy konnej ;
Specyfikę rekreacji i sportu jeździeckiego osób
niepełnosprawnych;
Rodzaje asekuracji pacjenta podczas zajęć
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Prowadzić zajęcia hipoterapii zgodnie
z metodyką i Kanonami Polskiej Hipoterapii;
Użytkować konie zgodnie z ich możliwościami,
dbając o ich dobrostan;
Prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne w formie
fizjoterapii na koniu;
Prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne w formie
psychopedagogicznej jazdy konnej i woltyżerki;
Prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne w formie
terapii kontaktem z koniem;
Stosować odpowiedni rodzaj asekuracji;
Nawiązywać kontakt terapeutyczny z pacjentem
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hipoterapeutycznych;
Kanony Polskiej Hipoterapii;
Metodykę prowadzenia zajęć hipoterapii, w tym
zasady doboru: formy zajęć, konia i sprzętu,
sposobu asekuracji i komunikacji z pacjentem;
Zasady współpracy z wolontariuszami
rodzicami/opiekunami pacjenta;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie prowadzenia
zajęć hipoterapeutycznych;
Zasady udzielania pomocy przedmedycznej.












i pomagać mu w nawiązaniu bliskiej relacji
z koniem;
Angażować pacjenta w aktywny i twórczy udział
w zajęciach;
Wykorzystywać oddziaływanie konia
w działaniach terapeutycznych;
Wykorzystywać biomechanikę ruchu konia
w pracy terapeutyczno – rehabilitacyjnej;
Jeździć konno na poziomie co najmniej
podstawowym;
Wykorzystywać naukę podstaw jazdy konnej
jako element hipoterapii;
Wykorzystywać podstawowe zabiegi pielęgnacji
19
koni jako element hipoterapii;
Współpracować z rodzicami /opiekunami
pacjenta;
Przewidywać i rozpoznawać zagrożenia dla życia
i zdrowia, jakie mogą wystąpić w trakcie
prowadzenia zajęć hipoterapii;
Udzielać pomocy przedmedycznej.

Z4 Prowadzenie dokumentacji hipoterapeutycznej zawierającej rozpoznanie, cele, przebieg
i wnioski z terapii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady prowadzenia dokumentacji
w hipoterapii;
Przepisy i zasady gromadzenia informacji
o pacjencie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.





Gromadzić informacje niezbędne
do prowadzenia dokumentacji
hipoterapeutycznej;
Prowadzić dokumentację opisującą rozpoznanie
i cele zajęć hipoterapeutycznych;
Prowadzić dokumentację opisującą przebieg
i wnioski z zajęć hipoterapeutycznych;
Przechowywać i zabezpieczać dokumentację
dotyczącą pacjentów zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.

Z5 Wykonywanie ewaluacji działań hipoterapeutycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Cele i metody ewaluacji;
Zasady prowadzenia ewaluacji zajęć
hipoterapeutycznych;
Zasady wnioskowania w ewaluacji.
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Prowadzić obserwację pacjenta w sferze
fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej,
poznawczej i społecznej;
Oceniać przebieg i skuteczność hipoterapii;
Weryfikować działania w trakcie zajęć
hipoterapeutycznych;
Formułować wnioski i zalecenia (wskazania) co
do dalszego przebiegu terapii.

INFORMACJA O ZAWODZIE – Instruktor hipoterapii 323006

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










Ponoszenia odpowiedzialności za skutki planowania, organizacji, prowadzenia i ewaluacji zajęć
hipoterapeutycznych oraz użytkowania konia w hipoterapii.
Dostosowania zachowania do zmian w środowisku pracy ośrodków i jednostek prowadzących
hipoterapię.
Samodzielnej pracy oraz podejmowania współpracy z ośrodkami i jednostkami prowadzącymi
hipoterapię.
Nawiązywania kontaktu i podejmowania współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi
pacjenta oraz rodzicami/opiekunami pacjenta, w celu jak najbardziej trafnej identyfikacji jego
potrzeb i możliwości.
Dokonywania oceny swoich działań oraz działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej
w ośrodkach i jednostkach prowadzących hipoterapię.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Podnoszenia kompetencji zawodowych.
Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań
adekwatnych do stopnia zagrożenia.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
instruktor hipoterapii.
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 instruktor hipoterapii

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie instruktor hipoterapii, w aktualnej sytuacji prawnej
(2018 r.), nie mają bezpośredniego odniesienia do poziomów kwalifikacji w Polskiej Ramie
Kwalifikacji/Sektorowej Ramie Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Zatrudnienie w zawodzie instruktor hipoterapii oferują:
 ośrodki hipoterapeutyczne,
 ośrodki jeździeckie,
 ośrodki rehabilitacyjne,
 jednostki medyczne,
 jednostki terapeutyczne,
 jednostki edukacyjne,
 jednostki opiekuńczo-wychowawcze,
 jednostki resocjalizacyjne,
 ośrodki agroturystyczne.
Instruktorzy hipoterapii mogą być zatrudnieni na umowę o pracę bądź umowę zlecenie lub
współpracować w ramach własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie własnej działalności jest
często spotykaną formą zatrudnienia. Działalność ta jest nierzadko połączoną z prowadzeniem innych
zajęć w ramach posiadania dodatkowych kompetencji takich jak: instruktora jazdy konnej, z zakresu
psychologii, rehabilitacji, fizjoterapii itp.
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
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Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce do pracy w zawodzie
instruktor hipoterapii można się przygotować poprzez ukończenie niepublicznej szkoły policealnej
(bez uprawnień szkoły publicznej) w zawodzie instruktor hipoterapii.
Szkolenie
Potrzebne kompetencje instruktora hipoterapii można uzyskać kończąc specjalistyczne kursy
i szkolenia prowadzone m. in. przez:
 Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne,
 firmy szkoleniowe,
 fundacje,
 stowarzyszenia.
Przykładowa tematyka:
 hipoterapia jako forma rehabilitacji,
 psychopedagogiczna jazda konna,
 metodyka hipoterapii,
 dobór konia do hipoterapii,
 sprzęt specjalny w hipoterapii,
 wskazania i przeciwskazania do hipoterapii,
 ćwiczenia gimnastyczne i usprawniające na koniu,
 ćwiczenia hipoterapeutyczne.
Organizatorzy kursów i szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
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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.) osób pracujących w zawodzie instruktor hipoterapii mieści się na ogół
w przedziale od 3000 zł do 4000 zł brutto miesięcznie.
Praca instruktora hipoterapii często jest pracą dodatkową lub łączoną z innym stanowiskiem
(np. instruktor jazdy konnej). Stosowane są często umowy o pracę na część etatu lub umowy zlecenia
z zastosowaniem stawki godzinowej od 18 zł do 45 zł brutto za godzinę.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie instruktor hipoterapii możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób m.in.:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-R), jeżeli wada wzroku jest skorygowana okularami lub szkłami
kontaktowymi, które zapewniają prawidłowe widzenie,
 z chorobami metabolicznymi, endokrynologicznymi, chorobami układu krwiotwórczego (11-I), jeżeli
posiadana wada nie wyklucza wykonywania zadań zawodowych,
 z chorobami układu oddechowego i krążenia w stopniu nieznacznym (07-S), które umożliwiają
pracę jako instruktor hipoterapii,
 z chorobami układu pokarmowego (08-T) w stopniu nieznacznym, które umożliwiają pracę jako
instruktor hipoterapii.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały 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 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie
przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 497).

Literatura branżowa:






Bojarczuk J.: Hipoterapia – wskazania, metody, ćwiczenia. Wydawnictwo SBM, Warszawa 2018.
Budzyńska M.: Współczesne zagadnienia w badaniach i nauczaniu dobrostanu zwierząt.
Wiadomości Zootechniczne. Instytut Zootechniki – PIB, Kraków 2015.
Heipertz-Hengst Ch.: Nauka jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych. PWRiL, Warszawa 2005.
Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding – czasopismo wydawane przez Federację
HETI.
Straus I.: Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Fundacja na Rzecz
Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci, Kraków 1996.
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Strumińska A.: Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie. PWRiL, Warszawa 2003.
Teichmann Engel B. (praca zbiorowa).: Terapeutyczna jazda konna − strategie rehabilitacji.
Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Kraków 2004.
Wyżnikiewicz-Nawracała A.: Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób
niepełnoprawnych. AWF, Gdańsk 2002.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:










Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Federacja HETI: https://www.hetifederation.org
Fundacja Hipoterapia na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych: http://fundacjahipoterapia.pl
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA: http://hipoterapia.org
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne: http://www.pthip.org.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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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.
1

Nazwa pojęcia
Dobrostan konia

Definicja
Obejmuje trzy elementy: naturalne biologiczne
funkcjonowanie zwierzęcia (które m.in. oznacza
pewność, że zwierzę jest zdrowe i dobrze
odżywione), jego stan emocjonalny (brak
negatywnych emocji takich jak ból i chroniczny
strach) i jego zdolność do wyrażania pewnych
standardowych zachowań.
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2

Fizjoterapia na koniu

Gimnastyka prowadzona na koniu poruszającym się
stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe;
prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego
kierunkiem.

http://www.aperioagrado.org.pl/oferta/zajeciaindywidualnem/hipoterapia/kanony/347kanony-polskiej-hipoterapii
[dostęp: 31.10.2018]

3

Kanony Polskiej
Hipoterapii

Zbiór najważniejszych zasad i wytycznych
dotyczących prowadzenia hipoterapii.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://pthip.org.pl/hipoterapi
a/kanony
[dostęp: 31.10.2018]

4

Komunikacja
alternatywna

Metody umożliwiające komunikację osobom, które
nie posiadają umiejętności mówienia.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.centrumincorpor
e.pl/oferta-incorpore/43oferta/340-komunikacjawspomagajaca-ialternatywna-aac
[dostęp: 31.10.2018]

5

Koń terapeutyczny

Specjalnie dobrany i wyszkolony koń do pracy w
hipoterapii.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://pruszczgdanski.naszem
iasto.pl/artykul/z-konmi-pozdrowie-terapeutyczna-mockoni,4813947,art,t,id,tm.html
[dostęp: 31.10.2018]

6

Kryta ujeżdżalnia

Zadaszony plac do jazdy konnej o wymiarach min.
20x40 m. Umożliwia jazdę konną przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.galopuje.pl/n/kr
yta/14433
[dostęp: 31.10.2018]

7

Lonżownik

Niewielki, ogrodzony, okrągły plac (zadaszony lub
nie) służący do lonżowania koni (czyli prowadzenia
konia po obwodzie koła podczas nauki jazdy konnej,
ujeżdżania lub treningu) lub pracy z koniem na kole;
czasem wykorzystywany do zajęć hipoterapii.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://qnwortal.com/forum,t
emat,13395-Lonzownik
[dostęp: 31.10.2018]

8

Olimpiady specjalne

Zawody sportowe organizowane dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie w różnych
dyscyplinach – m.in. w jeździectwie.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.olimpiadyspecja
lne.pl
[dostęp: 31.10.2018]

9

Paraolimpiady

Zawody sportowe organizowane dla osób
niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych
w różnych dyscyplinach – m.in. w jeździectwie.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://paralympic.org.pl
[dostęp: 31.10.2018]

10

Plan terapeutyczny

Zaplanowany szereg działań związanych z wszelkimi
formami hipoterapii, mający na celu polepszenie
stanu zdrowia pacjenta lub utrzymanie jego
komfortu życia jak najdłużej w niezmiennym stanie.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://pthip.org.pl/hipoterapi
a/kanony
[dostęp: 31.10.2018]
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11

Polskie Towarzystwo
Hipoterapeutyczne
(PTHip)

Stowarzyszenie, którego celem jest m.in.
upowszechnianie hipoterapii jako metody
rehabilitacji oraz doskonalenie umiejętności
hipnoterapeutów.

http://pthip.org.pl/pthip/misj
a-i-cele
[dostęp: 31.10.2018]
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Psychopedagogiczna
jazda konna

Zespół działań jeździeckich, pedagogicznych
i psychologicznych podejmowanych w celu
usprawnienia intelektualnego, poznawczego,
emocjonalnego i fizycznego.

http://pthip.org.pl/hipoterapi
a/kanony
[dostęp: 31.10.2018]

13

Psychopedagogiczna
woltyżerka

Zespół działań jeździeckich (w formie woltyżerki),
pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych
w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego,
emocjonalnego i fizycznego.

http://pthip.org.pl/hipoterapi
a/kanony
[dostęp: 31.10.2018]

14

Rząd jeździecki

Siodło i ogłowie, które są wykorzystywane jako
podstawowy sprzęt w jeździe konnej.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.stajniaiskra.pl/ar
t/1232/rzad-jezdziecki.html
[dostęp: 31.10.2018]

15

Sprzęt
hipoterapeutyczny
i jeździecki

Sprzęt używany podczas rożnych form hipoterapii
taki jak: pas terapeutyczny, pas woltyżerski, siodło,
pad, itp.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://forum.galopuje.pl/pos
t/sprzet-dohipoterapii/106646
[dostęp: 31.10.2018]

16

Srebrna Odznaka
Jeździecka

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem
01.01.2004 r. system trzystopniowej odznaki
jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem
jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i
sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób
uczących się jeździć konno, jak i już potrafiących
siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego
środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne
z zasadami wiedzy użytkowanie koni.

http://www.pzj.pl/szkoleniai-odznaki/odznaki-jezdzieckie
[dostęp: 31.10.2018]
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Teoria jazdy konnej

Zbiór zasad obowiązujących w jeździe konnej, które
określają m.in. dosiad jeźdźca i sposób
powodowania koniem.

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://lepszytrener.pl/blogtrenera/teoria-jazdy-konnejchody-konia
[dostęp: 31.10.2018]

18

Terapia kontaktem
z koniem

Terapia, której celem jest nawiązanie kontaktu
pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym
środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi - jej istotą
jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji
terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia.

http://pthip.org.pl/hipoterapi
a/kanony
[dostęp: 31.10.2018]

19

Zabiegi pielęgnacji koni

Czynności związane z pielęgnacją koni, których celem
jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ich
dobrostanu (np. czyszczenie koni, karmienie, mycie
kopyt, itp.).

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://planetazwierzat.pl/artykuly/konie/pi
elegnacja
[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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