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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Zielarz-fitoterapeuta 323012

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Zielarz.

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,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Grzegorz Halkiew – Akademia Doskonalenia Zawodowego „Naturopata”, Grodzisk Mazowiecki.
Weronika Kamińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Marzena Królikowska-Jaskot – Alba Bis sp. z o.o., Malbork.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Tomasz Domaniewski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok.
Elżbieta Katarzyna Kędzierska – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Małgorzata Chmielak – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Warszawa.
Marta Jankowska – Centrum Transferu Wiedzy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
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WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Zielarz-fitoterapeuta pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła20 i rośliny lecznicze13, wyroby
zielarskie, wyroby kosmetyczne oparte na ziołach oraz suplementy diety18.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Zielarz-fitoterapeuta wykorzystuje wiedzę z zakresu farmakognozji3, botaniki, dietetyki
i suplementacji. Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz
suplementy diety. We współpracy z farmaceutami i lekarzami określa dawkowanie preparatów
sporządzonych z ziół, zna wskazania oraz przeciwwskazania ich zastosowań oraz interakcje
z produktami leczniczymi11. Zna działanie substancji czynnych17 w leczeniu, takich jak: alkaloidy1,
saponiny15, olejki eteryczne, gorczyce, garbniki8, śluzy, flawonoidy7 i inne.
Zawód zielarz-fitoterapeuta wymaga dobrej orientacji w obszarach powiązanych z medycyną,
dietetyką i suplementacją, a także w wynikach najnowszych badań w zakresie ziołolecznictwa,
diagnozy i leczenia.
Sposoby wykonywania pracy
Praca zielarza-fitoterapeuty polega m.in. na:
 pozyskiwaniu (od plantatorów i zbieraczy) ziół i roślin leczniczych, przyprawowych i olejkodajnych
ziół w różnych ich postaciach: pączków, kwiatów, liści, korzeni, jak i kory,
 nadzorowaniu procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałości o przestrzeganie norm,
jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (standaryzacja materiału roślinnego),
 dokonywaniu oceny jakości oraz własności surowców i końcowych produktów kosmetycznych,
zielarskich, a także suplementów diety i żywności,
 weryfikowaniu surowców roślinnych pod kątem zawartości i składu ilościowego i jakościowego
związków czynnych, np.: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów,
flawonoidów i innych,
 pośredniczeniu w sprzedaży produktów,
 doradzaniu w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów zgodnie z kondycją
psychosomatyczną14 pacjenta,
 doskonaleniu wiedzy własnej i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych,
uczestniczeniu w szkoleniach, seminariach16 i konferencjach,
 popularyzowaniu wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzeniu
kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej10,
 współpracowaniu z firmami i osobami zajmującymi się uprawą i przetwórstwem ziół i roślin
leczniczych, firmami farmaceutycznymi oraz lekarzami.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, i 3.4.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy zielarza-fitoterapeuty jest m.in.:
 gabinet terapeutyczny,
 placówka leczenia uzdrowiskowego,
 drogeria lub sklep zielarsko-medyczny,
 zakład produkcyjny,
 placówka oświatowa,
 stowarzyszenie,
 ośrodek kultury i profilaktyki zdrowia,
 placówka badawcza.
Podstawowym miejscem pracy jest gabinet zielarski, który spełnia warunki bezpieczeństwa,
ergonomii2 pracy, sanitarno-epidemiologiczne, estetyki i poziomu obsługi pacjentów.
Zielarz-fitoterapeuta może pracować poza budynkiem, wykonując prace związane z pozyskiwaniem
ziół w terenie, gdzie one występują. Wiąże się to z koniecznością przemieszczania się oraz częstą
zmianą pozycji ciała.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Zielarz-fitoterapeuta w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 urządzenia do sporządzania i wytwarzania produktów zielarskich,
 opakowania do przechowywania zebranych lub przetworzonych produktów zielarskich,
 wagi,
 komputer stacjonarny lub modalny z dostępem do interntu,
 samochód osobowy.
Organizacja pracy
Organizacja pracy zielarza-fitoterapeuty zależy od miejsca podejmowania działań. Jest to z reguły
praca indywidualna. W gabinecie lub sklepie jest to wymiar czasu pracy określony przepisami
Kodeksu pracy. W placówkach prywatnych może on być określony również umowami cywilno-prawnymi. Działania mogą być również wykonywane poza budynkami, np. na plantacji ziół.
Zielarz-fitoterapeuta może także pracować na zasadach samozatrudnienia, samodzielnie organizując
czas pracy zarówno podczas zbioru, przechowywania, przetwarzania, jak i sprzedawania wyrobów
zielarskich.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Zielarz-fitoterapeuta w trakcie wykonywania pracy jest narażony przede wszystkim na:
 stres wynikający z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych oraz za
odpowiedni dobór asortymentu zielarskiego,
 częste przeziębienia, reumatyzm.
Do najczęściej występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:
 choroby związane z uczuleniem na niektóre produkty zielarskie lub środki ochrony,
 choroby skórne.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód zielarz-fitoterapeuta ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu węchu,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 rozróżnianie barw,
 percepcja kształtów,
 ostrość wzroku,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 czucie smakowe,
 zręczność rąk i palców,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 podzielność uwagi,
 uzdolnienia organizacyjne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 predyspozycje do pracy w szybkim tempie,
 zdolność do nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 dobra pamięć;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy indywidualnej,
 niezależność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 odpowiedzialność,
 rzetelność,
 skrupulatność,
 pomysłowość,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 wysoka samodyscyplina,
 odporność emocjonalna,
 radzenie sobie ze stresem,
 ciekawość poznawcza,
 wytrwałość i cierpliwość,
 gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą,
 inicjatywność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie zielarz-fitoterapeuta wymagana jest dobra ogólna wydolność fizyczna,
prawidłowy wzrok i słuch, sprawność zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego praca
w tym zawodzie należy do prac lekkich. W pracy występują również obciążenia umysłowe, związane
np. z odpowiedzialnością za zdrowie pacjentów, podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie ze
stresem.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu zielarz-fitoterapeuta to m.in.:
 wady wzroku i słuchu w stopniu uniemożliwiającym korekcję,
 zaburzenia równowagi oraz epilepsja,
 schorzenia układu kostno-stawowego,
 niestabilność emocjonalna,
 niektóre choroby psychiczne,
 skłonność do alergii na środki chemiczne lub zioła.
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 (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie zielarz-fitoterapeuta preferowane jest wykształcenie
na poziomie średnim, np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik farmaceutyczny.
W zawodzie mogą również pracować osoby z wykształceniem wyższym na kierunkach związanych
z biologią, farmacją np. w obszarze zielarstwo i terapie roślinne.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie zielarz-fitoterapeuta ułatwia posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym technik
farmaceutyczny w zakresie kwalifikacji MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie leczniczych oraz
prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, uzyskanego po
zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia w zakresie m.in. zielarstwa i terapii
roślinnych, studiów podyplomowych w dziedzinie zielarstwo i fitoterapia,
 suplementu Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez uczelnie wyższe lub Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 certyfikatów potwierdzających kompetencje np. z zakresu towaroznawstwa zielarskiego
i ziołolecznictwa.
WAŻNE:
Do podjęcia pracy w sklepach zielarsko-medycznych osoby wydające produkty lecznicze muszą posiadać
wykształcenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty
lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Zielarz-fitoterapeuta ma możliwość rozwoju zawodowego i rozszerzania kompetencji poprzez:
 kontynuację edukacji (po zdaniu matury) na studiach wyższych I/II lub podyplomowych
związanych np. z dietetyką, farmacją, medycyną,
 kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 uczestniczenie w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach dotyczących
zielarstwa i fitoterapii.
W miarę zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego zielarz-fitoterapeuta może m.in.:
 podjąć pracę w zawodzie pokrewnym,
 podjąć pracę na stanowisku np. wykładowcy na uczelni wyższej,
 prowadzić prace badawcze,
 publikować artykuły w prasie branżowej,
 otworzyć własną działalność gospodarczą, świadcząc np. usługi fitoterapii.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie zielarz-fitoterapeuta nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji
zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu zielarz-fitoterapeuta można potwierdzić
(odpowiednimi dokumentami) po ukończeniu:
 kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie
leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi,
ujętej w podstawie programowej dla zawodu pokrewnego technik farmaceutyczny i zdając
egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 studiów (I/ II stopnia lub podyplomowych) z zakresu zielarstwa i fitoterapii,
 specjalistycznych szkoleń branżowych i warsztatów związanych z zawodem zielarz-fitoterapeuta.
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 zielarz-fitoterapeuta może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
S
Technik farmaceutyczny
Sprzedawca w branży spożywczej
Producent i zbieracz ziół

Kod zawodu
228208
321301
522304
611311

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Zielarz-fitoterapeuta 323012

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie zielarz-fitoterapeuta wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Stosowanie przepisów prawa i wiedzy ogólnomedycznej w dzielności zawodowej.
Z2 Uprawianie, zbieranie, suszenie oraz przechowywanie produktów pochodzenia roślinnego.
Z3 Ocenianie jakości i właściwości surowców zielarskich, kosmetyków oraz suplementów diety
i żywności.
Z4 Sprzedawanie produktów opartych na ziołach oraz udzielanie informacja o możliwościach
i skutkach ich stosowania.
Z5 Doradzanie klientom w zakresie zakupu produktów zielarskich, kosmetyków, zdrowej żywności
oraz suplementów diety.
Z6 Doradzanie klientom w zakresie fitoterapii.
Z7 Podejmowanie współpracy z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia.
Z8 Podejmowanie współpracy z przedstawicielami firmom zajmującymi się przetwórstwem
i dystrybucją produktów zielarskich.
Z9 Doskonalenie warsztatu pracy zielarza-fitoterapeuty.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie i przetwarzanie produktów pochodzenia
roślinnego oraz ocena ich jakości i właściwości
Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie i przetwarzanie produktów pochodzenia roślinnego
oraz ocena ich jakości i właściwości obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3 do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Stosowanie przepisów prawa i wiedzy ogólnomedycznej w dzielności zawodowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Regulacje prawne odnoszące się do
wykonywania zawodu zielarz-fitoterapeuta;
Przepisy prawa dotyczące obrotu produktami
leczniczymi w placówkach obrotu
pozaaptecznego;
Przepisy prawa gospodarczego i handlowego;
Nazewnictwo i podstawowe pojęcia medyczne;
Budowę poszczególnych układów organizmu
ludzkiego;
Funkcje fizjologiczne organizmu ludzkiego;
Podstawie zagadnienia związane z stosowaniem
produktów roślinnych w dietetyce,
Podstawowe pojęcia z zakresu promocji
i profilaktyki zdrowia;
Zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.













9

Interpretować przepisy prawa dotyczące
wykonywania zawodu zielarz-fitoterapeuta;
Analizować i przestrzegać przepisów prawa
obrotu produktami leczniczymi w placówkach
obrotu pozaaptecznego;
Stosować przepisy prawa gospodarczego
i handlowego. Posługiwać się odpowiednim
nazewnictwem i rozumieć podstawowe pojęcia
medyczne;
Nazywać poszczególne układy, omawiać budowę
organów i układów organizmu oraz czynności
tkanek i narządów;
Wyjaśniać fizjologię poszczególnych narządów
i układów oraz ich funkcję w organizmie;
Charakteryzować podstawie zagadnienia
związane z stosowaniem produktów roślinnych
w dietetyce;
Stosuje pojęcia z zakresu promocji i profilaktyki
zdrowia;
Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Z2 Uprawianie, zbieranie, suszenie oraz przechowywanie produktów pochodzenia roślinnego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej (ZDPR);
Zasady i normy procesu suszenia;
Procedury zbioru materiału zielarskiego
ze zbiorów naturalnych oraz pochodzących
z upraw;
Normy i warunki przechowywania surowców
roślinnych.








Interpretować przepisy Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej dotyczące standardów upraw w danym
kraju EU;
Dobierać metody suszenia tak, aby zachować jak
największą ilość substancji biologicznie czynnych
w materiale;
Dopasowywać termin zbioru grup surowców do
warunków pogodowych;
Dobierać odpowiednie narzędzie do zbioru oraz
oznakowywać pojemniki ze zbieranym
surowcem;
Przygotowywać, przechowywać, etykietować
surowiec zgodnie z wytyczonymi normami.

Z3 Ocenianie jakości i właściwości surowców zielarskich, kosmetyków oraz suplementów diety
i żywności
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zagadnienia i terminologię z Farmakopei
5
Polskiej i Europejskiej;
Zagadnienia z farmakognozji;
Metody badań oznaczania substancji
pochodzenia roślinnego.







Posługiwać się Farmakopeą Polską w celu
sprawdzenia podstawowych wymagań
jakościowych stawianych substancjom czynnym
w roślinach oraz metod badań dla oznaczenia
substancji czynnych;
Korzystać z monografii szczegółowych surowców
roślinnych, substancji czynnych oraz przetworów
12
roślinnych ;
Opisywać substancje pochodzenia roślinnego
wykorzystywane w lecznictwie, budowę
chemiczną tych substancji, kierunek
i mechanizm działania oraz sposób ich uzyskania;
Wykonywać typowe badania i obsługiwać
aparaturę do oznaczania ilościowego i
jakościowego substancji czynnych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia
roślinnego i doradztwa w zakresie fitoterapii
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego
i doradztwa w zakresie fitoterapii obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Sprzedawanie produktów opartych na ziołach oraz udzielanie informacja o możliwościach
i skutkach ich stosowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady sprzedaży i komunikacji z klientem;
Działanie, dawkowanie i zastosowanie
preparatów;
Farmakoterapię żywieniową oraz interakcje;
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Prowadzić sprzedaż i komunikować się
z klientem;
Korzystać z posiadanej wiedzy oraz ulotek
informacyjnych dołączonych do sprzedawanych
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Toksykologię i bezpieczeństwo żywności;
Podstawy chemii i interakcji lekowych;
Towaroznawstwo kosmetyków.









produktów;
Korzystać z wiedzy z zakresu interakcji leków
z żywnością oraz wpływu składników
pokarmowych na dostępność biologiczną
produktów leczniczych;
Rozróżniać trucizny pochodzenia naturalnego,
przemysłowego, środków ochrony roślin oraz
trucizny powstające w procesie tworzenia
i przetwórstwa żywności;
Analizować zależność między przyjmowanymi
preparatami, aby uniknąć interakcji
zachodzących pomiędzy nimi;
Rozróżniać podstawowe surowce używane przy
produkcji kosmetyków, oceniać jakość
i bezpieczeństwo ich stosowania.

Z5 Doradzanie klientom w zakresie zakupu produktów zielarskich, kosmetyków, zdrowej
żywności oraz suplementów diety
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Metody efektywnego doradztwa w ramach
sprzedaży;
Aspekty działalności, prowadzenia sklepu
zielarsko-medycznego lub sklepu ze zdrową
żywnością;
Zasady ziołolecznictwa klasztornego, Dalekiego
I Bliskiego Wschodu;
Zasady dermatologii oraz alergologii;
Zasady żywienia i dietetyki.







Metody efektywnego doradztwa w ramach
sprzedaży;
Analizować potrzeby klienta i dobierać produkt
leczniczy odpowiedni do potrzeb;
Doradzać świadomie, zgodnie z posiadaną
wiedzą, mając na względzie dobro pacjenta;
Dobierać odpowiedni kosmetyk oparty na
ziołach dopasowany do rodzaju i ewentualnych
chorób skóry;
Pomagać w wybraniu najlepszego produktu
żywnościowego dopasowanego do potrzeb
pacjenta.

Z6 Doradzanie klientom w zakresie fitoterapii
WIEDZA – zna i rozumie:




4

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


6

Zasady farmakologii i fitochemii ;
Zasady składania mieszanek ziołowych;
Podstawy psychologii i prowadzenia działań
terapeutycznych.
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9

Oceniać wpływ leków roślinnych na organizm
człowieka oraz wykorzystania roślinnych
substancji czynnych;
Wyjaśnić klientom ewentualne działania
niepożądane i przeciwwskazania do stosowania
leków roślinnych;
Rekomendować sprawdzone w praktyce
receptury lecznicze preparatów roślinnych;
Wysłuchiwać i z empatią podchodzić do pacjenta
w celu polepszenia jego jakości życia.
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3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie współpracy z przedstawicielami instytucji
ochrony zdrowia oraz przetwórstwa i dystrybucji ziół
Kompetencja zawodowa Kz3: Prowadzenie współpracy z przedstawicielami instytucji ochrony
zdrowia oraz przetwórstwa i dystrybucji ziół obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z7 Podejmowanie współpracy z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady współpracy pomiędzy przedstawicielami
medycyny konwencjonalnej a zielarzem-fitoterapeutą;
Pojęcie profilaktyki zdrowotnej;
Zasady kompleksowej opieki w poszczególnych
jednostkach chorobowych;
Reguły wynikające z uprawnień zielarza-fitoterapeuty.







Budować dobry kontakt poprzez diagnozę
i analizę wzajemnych relacji, uzgadnianie
oczekiwań, ustalenie jasnych reguł współpracy;
Wypracowywać i stosować w praktyce
współpracę prowadzącą do zintegrowanego
działania;
Określać granicę kompetencji i zadania
zawodowe w drodze współpracy z innymi
przedstawicielami medycyny, bez podważania
lekarskich diagnoz i sposobów leczenia;
Upowszechniać prawidłowe wzorce zdrowego
stylu życia poprzez odpowiednie nawyki
żywieniowe, aktywność fizyczną i prawidłową
suplementację.

Z8 Podejmowanie współpracy z przedstawicielami firmom zajmującymi się przetwórstwem
i dystrybucją produktów zielarskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Sposoby współpracy z przedstawicielami
producentów i dystrybutorów wyrobów
zielarskich, suplementów diety, kosmetyków
i żywności;
Zasady tworzenia kanału dystrybucji;
Zasady negocjowania warunków współpracy.





Przestrzegać zasad uczciwości, rzetelności
i niezależności oraz regulować wzajemne stosunki;
Korzystać z organizowanych przez
dystrybutorów promocji, materiałów
marketingowych i szkoleń;
Negocjować warunki zakupu/sprzedaży.

Z9 Doskonalenie warsztatu pracy zielarza-fitoterapeuty
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji
poprzez różne formy edukacji formalnej
i pozaformalnej;
Podstawowe metody aktywizujące w nauczaniu
i uczeniu się
Możliwości korzystania z otwartych zasobów
edukacyjnych dostępnych w sieci internet,
Tendencje rozwojowe i potrzeby klientów
korzystających z produktów i usług fitoterapii;
Zasady opracowywania materiałów
informacyjnych i prezentacji komputerowych.
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Rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
i osobiste poprzez uczestnictwo w różnych
formach edukacji formalnej i pozaformalnej;
Pozyskiwanie nowe informacje przydatne dla
zielarza-fitoterapeuty z otwartych zasobów
edukacyjnych;
Prowadzić warsztaty, szkolenia, pogadanki
o tematyce prozdrowotnej z wykorzystaniem
metod aktywizujących;
Opracowywać materiały informacyjne
i prezentacje komputerowe na użytek
prowadzonej dzielności zawodowej.
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3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie zielarz-fitoterapeuta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania sprzedaży produktów pochodzenia
roślinnego oraz usług fitoterapii.
Prowadzenia stałej współpracy z zespołem terapeutycznym: lekarzem, farmaceutą, pielęgniarką
dla dobra pacjenta.
Komunikowania się z klientem w sposób otwarty, asertywny, tolerancyjny i życzliwy.
Dbania o bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich uczestników fitoterapii.
Podtrzymywania i utrwalania kontaktów z firmami zajmującymi się przetwórstwem i dystrybucją
produktów zielarskich.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Doskonalenia kompetencji zawodowych z uwzględnieniem tendencji rozwojowych branży
zielarskiej i potrzeb klientów terapii naturalnej.

3.6. 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.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu zielarz-fitoterapeuta.

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 zielarz-fitoterapeuta

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie zielarz-fitoterapeuta nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Zielarz-fitoterapeuta może podjąć pracę m.in. w:
 drogerii lub sklepie zielarsko-medycznym,
 gabinecie odnowy biologicznej, spa,
 zakładzie produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów ziół, wód aromatycznych,
olejków leczniczych, nalewek itp.,
 ośrodku kultury i profilaktyki zdrowia,
 placówce badawczej.
Rosnące zainteresowanie społeczeństwa zielarstwem oraz terapiami naturalnymi przyczynia się do
wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Popyt na usługi
zielarzy-fitoterapeutów dość dynamicznie rośnie, pojawia się także coraz więcej ofert pracy
związanych ze sprzedażą suplementów diety, w tym produktów zielarskich.
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: 31.03.2019]:
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:
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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 (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie zielarz-fitoterapeuta.
Kształcenie w zawodzie pokrewnym technik farmaceutyczny oferują szkoły policealne (kształcenie
wyłącznie w szkole dla młodzieży).
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji
MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi
i materiałami medycznymi, właściwej dla zawodu technik farmaceutyczny, które mogą organizować:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje MS.17 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Możliwe jest również podjęcie (dla osób posiadających maturę) studiów wyższych I lub II stopnia
w zakresie m.in. zielarstwa i terapii roślinnych, studiów podyplomowych w dziedzinie zielarstwo
i fitoterapia.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.
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Szkolenie
Kursy szkoleniowe dla zielarza-fitoterapeuty organizują:
 pracodawcy na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników),
 producenci i dystrybutorzy artykułów zielarskich.
Po zatrudnieniu w zawodzie zielarz-fitoterapeuta pracodawca może skierować pracownika na
dodatkowe szkolenia branżowe, dotyczące m.in.:
 dietetyki i suplementacji,
 uprawy roślin,
 przetwórstwa,
 leczenia metodami naturalnymi.
Ponadto osoba pracująca w tym zawodzie może poszerzać swoją wiedzę w zakresie:
 technik prowadzenia działalności handlowej,
 komunikacji interpersonalnej.
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: 31.03.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie zielarz-fitoterapeuta jest zróżnicowane
i kształtuje się najczęściej w przedziale od 2250 zł do 3500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na
jeden etat.
Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od:
 miejsca zatrudnienia (laboratorium, sklep, indywidualna praktyka),
 poziomu doświadczenia i kwalifikacji zawodowych,
 szczegółowego zakresu zadań i odpowiedzialności,
 formy zatrudnienia (etat, własna działalność gospodarcza),
 regionu Polski.
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: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

16

INFORMACJA O ZAWODZIE – Zielarz-fitoterapeuta 323012
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 zielarz-fitoterapeuta możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza samodzielnego poruszania się
po zróżnicowanym terenie,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innymi, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 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 2018 r. poz.
2153, 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.).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1541, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających
produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien
odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 21, poz. 118).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:








Bremness L.: Wielka księga ziół. Wiedza i Życie, Warszawa 1991.
Danysz A., Buczko W.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Podręcznik dla studentów
medycyny. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
Duer I., Fortyma M., Madej A.: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Fundacja Programów Promocji
dla rolnictwa, Warszawa 2004.
Jarosz M., Wolnicka K., Ryżko-Skiba M., Respondek W., Rychlik E.: Jak uniknąć interakcji pomiędzy
lekami a żywnością? Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2005.
Klimuszko A.: Wróćmy do ziół leczniczych. Rytm, Warszawa 2018.
Kowal-Gierczak B., Lamer-Zarawska E., Niedworok J.: Fitoterapia i leki roślinne. PZWL, Warszawa
2012.
Ożarowski A., Jaroniewski W.: Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Instytut
Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Zielarz-fitoterapeuta 323012




Rajtar-Cynke G. (red.): Farmakologia. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk
o zdrowiu Akademii Medycznych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012.
Sanderski M.E.: Prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie. Wyd. Mateusz E. Senderski,
Podkowa Leśna 2017.
Wasilewska G.: Polskie zioła lecznicze i uzdrawiające. Wydawnictwo RM, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:













Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Farmakognozja online: http://www.farmakognozjaonline.pl
Fitoterapia: http://www.Fitoterapia.internetdsl.pl
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych: http://www.instytutzielarstwa.pl
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/321301.pdf
Podstawy farmakologii: http://edraurban.pl/layouttest/book
Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów: http://ptzif.pl/home
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

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.
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Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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
Alkaloidy

Definicja

Źródło

Grupa związków pochodzenia naturalnego, która
zawiera głównie zasadowe atomy azotu. Wykazują
wyraźne działanie na układ nerwowy.

Definicja opracowana przez
zespól ekspercki na podstawie:
http://www.farmakognozjaonli
ne.pl/alkaloid/index.php?alka=
wystepo
[dostęp: 31.03.2019]
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2

Ergonomia

Nauka o pracy zajmująca się dostosowaniem pracy
do możliwości psychofizycznych człowieka. Bada
warunki pracy oraz dostosowanie środowiska
pracy, maszyn i urządzeń technicznych do potrzeb
pracownika. Jest to dziedzina zajmująca się
zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Jednocześnie dzięki niej zapewniana jest większa
wydajność pracowników.

Definicja opracowana przez
zespól ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/Ergonomia.html
[dostęp: 31.03.2019]

3

Farmakognozja

Nauka o surowcach leczniczych pochodzenia
roślinnego, zwierzęcego i mineralnego.

https://sjp.pl/farmakognozja
[dostęp 31.03.2019]

4

Farmakologia

Nauka o lekach, ich dawkowaniu i oddziaływaniu
na organizm.

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/farmakologia.html
[dostęp: 31.03.2019]

5

Farmakopea Polska

Zasady określające podstawowe wymagania
jakościowe oraz metody badania produktów
leczniczych i ich opakowań, a także surowców
farmaceutycznych w Polsce. Jest opracowywana
i wydawana przez Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.urpl.gov.pl/pl/urz
%C4%85d/farmakopea/farmak
opea-polska
[dostęp: 31.03.2019]

6

Fitochemia

Dział fizjologii roślin, nauka o procesach
chemicznych zachodzących w żywych roślinach.

https://encyklopedia.pwn.pl/sz
ukaj/fitochemia.html
[dostęp: 31.03.2019]

7

Flawonoidy

Grupa organicznych związków chemicznych
występujących w roślinach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.ekologia.pl/kobiet
a/zdrowie/flawonoidywlasciwosci-dzialanie-iwystepowanieflawonoidow,25030.html
[dostęp: 31.03.2019]

8

Garbniki

Substancje chemiczne wiążące się trwale
z kolagenem (białkiem) skóry, mające zdolności
garbowania.

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/garbniki.html
[dostęp: 31.03.2019]

9

Leki roślinne

Środki farmaceutyczne, których głównym
składnikiem czynnym są zioła lub ich przetwory
i stanowią one ponad 60% składu. Tak więc leki
roślinne to:
1. Wysuszone surowce roślinne (liście, kwiaty, kora,
owoce, nasiona) lub odpowiednio skomponowane
ich mieszanki przygotowane do bezpośredniego
użycia,
2. Sporządzone z surowców roślinnych preparaty
galenowe (nalewki, wyciągi, maceraty, odwary,
napary, syropy),
3. Otrzymane z surowca roślinnego
farmakologicznie czynne substancje, jak na
przykład rutyna, kolchicyna czy escyna.

https://www.poradnia.pl/fitot
erapia-definicja-i-rodzaje.html
[dostęp: 31.03.2019]

10

Medycyna
niekonwencjonalna

Rozpoznawanie i leczenie chorób metodami
opartymi na podstawach, które nie zostały lub też
nie mogą być poddane dokładnej weryfikacji
naukowej, lub co do których badania naukowe nie
wykazały skuteczności.

https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/medycynaniekonwencjonalna;3939273.ht
ml
[dostęp: 31.03.2019]
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11

Produkt leczniczy

Substancja lub mieszanina substancji,
przedstawiana jako posiadająca właściwości
zapobiegania lub leczenia chorób występujących
u ludzi lub zwierząt, podawana w celu:
postawienia diagnozy, przywrócenia, poprawienia
albo modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu
poprzez działanie farmakologiczne,
immunologiczne czy metaboliczne.

Ustawa z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 499)

12

Przetwór roślinny

Otrzymany jest przez poddanie substancji
roślinnych procesom takim jak: ekstrakcja,
destylacja, wyciskanie, frakcjonowanie,
oczyszczanie, zagęszczanie i fermentacja;
przetworami są w szczególności rozdrobnione lub
sproszkowane substancje roślinne, nalewki,
wyciągi, olejki i wyciśnięte soki.

Ustawa z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 499)

13

Roślina lecznicza

Rośliny użytkowe wykorzystywane przez ludzi lub
zwierzęta; stosowane w odpowiedniej postaci
i dawce, wywierają uchwytne, pozytywne,
lecznicze działanie fizjologiczne na ich organizmy.

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/ro%C5%9Blina%20leczni
cza.html
[dostęp: 31.03.2019]

14

Psychosomatyczny

Dotyczący wzajemnych zależności między psychiką
a ciałem, przeżywanymi emocjami i schorzeniami
somatycznymi (cielesnymi).

https://sjp.pwn.pl/szukaj/psyc
hosomatyczny.html
[dostęp: 31.03.2019]

15

Saponiny

Glikozydy, metabolity wtórne roślin zawierające
jeden lub kilka łańcuszków sacharydowych
(najczęściej występują: glukoza, galaktoza,
arabinoza) oraz aglikon (triterpeny, steroidy).

https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/saponiny;3972315.html
[dostęp: 31.03.2019]

16

Seminarium

Zebranie specjalistów oraz innych osób
zainteresowanych jakąś tematyką połączone
z referatami i dyskusjami.

https://wsjp.pl/index.php?id_h
asla=7223&id_znaczenia=1988
464&l=23&ind=0
[dostęp: 31.03.2019]

17

Substancja czynna

Substancja aktywna – związek chemiczny
wchodzący w skład leku, który swoim działaniem
wywołuje efekt terapeutyczny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://portal.abczdrowie.pl/co
-to-jest-substancja-czynna-wlekach
[dostęp: 31.03.2019]

18

Suplement
diety

Środek spożywczy, którego celem jest
uzupełnienie normalnej diety, będący
skoncentrowanym źródłem witamin lub
składników mineralnych lub innych substancji
wykazujących efekt odżywczy lub inny
fizjologiczny. Wprowadzany do obrotu w formie
umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek,
tabletek, drażetek i w innych podobnych
postaciach (saszetek z proszkiem, ampułek
z płynem, butelek z kroplomierzem), i w innych
podobnych postaciach (płynów i proszków
przeznaczonych do spożywania w małych,
odmierzonych ilościach jednostkowych),
z wyłączeniem produktów posiadających
właściwości produktu leczniczego w rozumieniu
przepisów prawa farmaceutycznego.

Ustawa z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20
061711225
[dostęp: 31.03.2019]

19

Toksykologia

Nauka o właściwościach toksyn i innych substancji
trujących, ich oddziaływaniu na żywe organizmy,
a także o metodach ich wykrywania, zapobiegania
zatruciom nimi i leczenia wywołanych przez nie
chorób.

https://www.wsjp.pl/index.php
?id_hasla=61003&id_znaczenia
=5165960&l=25&ind=0
[dostęp: 31.03.2019]
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20

Zioła

Ogólna, potoczna nazwa obejmująca: 1) dziko
rosnące rośliny zielne zarówno jednoroczne, jak
i dwuletnie; 2) także potoczna nazwa określająca
rośliny użytkowe posiadające znaczenie lecznicze
(stosowane zarówno w farmacji, jak i medycynie
ludowej); 3) potoczna nazwa roślin użytkowych
wykorzystywanych jako przyprawy do surówek,
sałatek, potraw, przetworów, nalewek, m.in.
aperitifów, wermutów (np. Cinzano i Martini),
becherowki, pieprzówki, benedyktynki, Campari.

24

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/zio%C5%82a.html
[dostęp: 31.03.2019]

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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