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

Treser psów 516405

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•

Instruktor szkolenia psów.
Trener psów.

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

5164 Pet groomers and animal care workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
•

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

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

Katarzyna Bargiełowska – Akademia 4 Łapy, Warszawa.
Anna Strąk – Ośrodek Szkolenia Psów K2, Słupsk.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•
•
•
•
•
•

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

Recenzenci:
•
•

Gabriela Drwięga – Fundacja Psi Uśmiech, Białystok.
Ewa Katarzyna Jastrzębska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Magdalena Madajczyk – Fundacja Dogtor, Gdynia.
Natasza Pęcherzewska – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

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
Treser psów zajmuje się szkoleniem psów przy wykorzystaniu mechanizmów uczenia oraz dzięki
nauce przez skojarzenia.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Treser psów jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest przygotowanie psa do
życia z człowiekiem i w jego otoczeniu, bez stanowienia zagrożenia dla innych ludzi i zwierząt. Może
również szkolić psy do uczestnictwa w psich sportach i do wykonywania zadań specjalistycznych,
takich jak: obronnych, poszukiwawczo-ratowniczych, pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym
osobom niewidomym), detekcja węchowa1, myślistwo, pasterstwo, występy na arenie cyrkowej
i innych. Treser psów może szkolić właściciela z psem lub samego psa.
Treser psów zajmuje się także szkoleniem szczeniaków, zazwyczaj w formie zajęć grupowych (dla
kilku szczeniaków jednocześnie).
Szkolenie psa przez skojarzenia opiera się na praktycznych zasadach warunkowania, które każą
nagradzać zwierzę smakołykiem, okazaniem uwagi, zabawką, jeśli wykazało się pożądanym
zachowaniem (np. pies usiadł). Treser psów może także przeprowadzać ocenę predyspozycji
psychicznych psa i jego podatności na szkolenie.
Sposoby wykonywania pracy
Treser psów wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 przekazywaniu wiedzy teoretycznej z zakresu postępowania z psem jego opiekunowi/właścicielowi,
 pokazywaniu instrukcji praktycznych postępowania z psem, zgodne z indywidualnym podejściem
do zwierzęcia,
 ocenianiu predyspozycji psa do tresury na podstawie jego cech psychicznych,
 kierowaniu (w razie potrzeby) zwierzęcia na konsultacje lekarza weterynarii w celu wykluczenia
wpływu choroby na zachowanie psa bądź do behawiorysty zwierzęcego (zoopsychologa8),
w przypadku wystąpienia zachowań nietypowych dla gatunku lub groźnych dla otoczenia,
 dobieraniu ćwiczeń z psem kierując się dobrostanem i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo
ludzi i zwierząt w trakcie zajęć.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Treser psów pracuje w miejscach i sytuacjach, w których wzrasta i docelowo będzie przebywał
i pracował pies. Treser dostosowuje lub wyznacza miejsca na treningi zgodnie z przeznaczeniem psa
(np. psy służbowe, psy asystujące, psy szkolone indywidualnie według potrzeb klienta).
Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne
oraz instalacje klimatyzacyjne (lub wentylacyjne). Pracę treser psów wykonuje także na wolnym
powietrzu. Podczas pracy na zewnątrz powinien być przygotowany na zmieniające się warunki
pogodowe. Praca wykonywana jest głównie w ruchu, ale także w pozycji stojącej i siedzącej – jest to
uzależnione od rodzaju ćwiczeń.
Najważniejszą rzeczą jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i psów podczas
prowadzonych zajęć szkoleniowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
W czasie pracy treser psów wykorzystuje m.in.:
− obrożę,
− kantarki uzdowe4,
− szelki,
− smycze,
− liny treningowe,
− kagańce,
− smaczki,
− zabawki,
− garderobę chroniącą ciało przed ugryzieniem psa,
− kamizelki do pływania,
− oznaczenia dla psów pracujących.
Wykorzystuje przedmioty użytku codziennego zarówno do szkoleń specjalistycznych, w tym
służbowych, jak i zwykłych. W zależności od szkolenia może wykorzystywać sprzęt treningowy do
psich sportów.
Organizacja pracy
Praca tresera psów powinna być zorganizowana w oparciu o bezpieczeństwo psów i ludzi,
dostosowana do wieku i indywidualnych predyspozycji zarówno psa, jak i człowieka. Szkolenie
powinno mieć określone ramy czasowe adekwatne do wieku, a co za tym idzie możliwości uczenia się
psa, bez powodowania zniechęcenia i stresu. Zajęcia powinny ewoluować i stanowić podstawę do
prawidłowych relacji między ludźmi a psami. Treser psów powinien dbać o dobrostan psów podczas
szkolenia oraz edukować klientów z zakresu odpowiedzialności za psa. Treser psów powinien
reagować na wszelkie nieprawidłowości, w tym znęcanie się nad psem czy prowokowanie zachowań
agresywnych przez właściciela.
Treser psów może prowadzić własną działalność gospodarczą lub może być również zatrudniony
przez szkołę dla psów, lecznicę dla zwierząt, schronisko dla bezdomnych zwierząt, hotel lub świetlicę
dla psów, organizację zajmującą się psami bądź jednostkę organizacyjną, wykorzystującą psy do
zadań specjalistycznych.
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Treser psów ma najczęściej nienormowany czas pracy i w zależności od potrzeb rynkowych i formy
zatrudnienia może pracować w różnych godzinach. Konieczne jest także zorganizowanie obowiązków
w zgodzie z wymaganiami i rytuałami zwierząt. Treser psów obcuje nie tylko ze zwierzętami, ale także
z ludźmi. Dzień pracy najczęściej organizuje sam, planuje, umawia klientów zgodnie ze swoimi i ich
możliwościami.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Zagrożeniem w pracy tresera psów są m.in.:
 zachowania agresywne zwierzęcia,
 pogryzienia,
 podrapania,
 potrącenia,
 choroby odzwierzęce (zoonozy),
 przeziębienia i infekcje związane z pracą w różnych warunkach atmosferycznych,
 stres związany z niepowodzeniami w tresurze.
Nieumiejętne prowadzenie zajęć może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet skutkować
śmiercią zarówno psa, jak i opiekuna. Niewłaściwa organizacja zajęć i brak kontroli może
doprowadzić także do pogryzień między psami lub do ataku na osoby znajdujące się w zasięgu psa lub
psów.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód treser psów ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 czucie dotykowe,
 powonienie,
 szybki refleks,
 zręczność rąk i palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 uzdolniania organizacyjne,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 łatwość podejmowania decyzji;
w kategorii cech osobowościowych
 zamiłowanie do pracy z psami,
 odporność na stres wynikający z tresury psów,
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samodzielność,
samokontrola,
odporność emocjonalna,
wychodzenie z własną inicjatywą,
wytrwałość i cierpliwość,
przywództwo,
gotowość do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami.

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

Wymagania zdrowotne
Praca tresera psów pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Osoba
wykonująca ten zawód powinna mieć dobrą kondycję fizyczną, sprawność ruchową i koordynację
wzrokowo-ruchową. Powinna być odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo ważna jest
stabilność psychiczna i opanowanie.
Przeciwwskazaniami do wykonywania pracy w tym zawodzie są m.in.:
 choroby skóry,
 schorzenia układu kostno-stawowego,
 choroby narządu wzroku,
 choroby narządu słuchu,
 schorzenia alergiczne,
 zaburzenia zmysłu dotyku,
 dysfunkcje kończyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia,
 niektóre choroby neurologiczne lub psychiczne (np. fobie zwierzęce).
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.) dla zawodu treser psów brak jest formalnych wymagań dotyczących poziomu
wykształcenia, ale ze względu na dużą odpowiedzialność oraz konieczność przyswojenia wiedzy
z wielu dziedzin preferowane jest wykształcenie średnie.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Kandydaci do wykonywania zawodu treser psów powinni ukończyć kursy zakończone egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kursy organizowane są przez Związek Kynologiczny
w Polsce7, Ośrodek Szkolenia Psów Policyjnych, placówki kształcenia ustawicznego, organizacje lub
firmy zajmujące się szkoleniem psów i powinny być prowadzone przez osoby z wieloletnim
doświadczeniem w zawodzie.
Kompetencje do wykonywania zawodu treser psów można również zdobyć w ramach szkoleń
wewnętrznych w takich instytucjach, jak: wojsko, policja, straż graniczna, służby celne, więzienne czy
ratownicze. Zalecane jest systematyczne dokształcanie się na kursach, seminariach, zjazdach
poświęconych kynologii3 oraz pracy z psami.

7

INFORMACJA O ZAWODZIE – Treser psów 516405
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
Treser psów nie ma określonej ścieżki awansu. W przypadku dalszego dokształcania ma możliwość
poszerzania kwalifikacji o nowe uprawnienia, pozwalające na zdobycie kompetencji i kwalifikacji
w zawodach np.: opiekun zwierząt domowych, zoofizjoterapeuta6, zoopsycholog, fryzjer zwierząt
(groomer2).
Po zdaniu egzaminu maturalnego może studiować i uzyskać dyplom licencjata/inżyniera, a następnie
magistra studiując np. na kierunkach:
− biologia,
− stosowana psychologia zwierząt,
− zootechnika,
− zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.
Może także ukończyć studia na kierunku weterynaria i uzyskać tytuł lekarza weterynarii.
Rozwijanie się w zakresie języków (np. języka angielskiego) umożliwia kontakt ze zwierzętami,
których właściciele są obcojęzyczni. Dzięki temu treser psów ma dostęp do większej liczby
potencjalnych klientów, szczególnie w dużych miastach.
Najczęstsze formy rozwoju zawodowego wiążą się jednak z uczestnictwem w seminariach, kursach,
zjazdach poświęconych kynologii czy pracy z psami, szkoleniach, dyskusjach, zgrupowaniach
i zawodach kynologicznych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) treser psów może potwierdzić swoje kompetencje przez przystąpienie do egzaminu
na uprawnienia tresera psów przeprowadzanego np. przez Związek Kynologiczny w Polsce, Ośrodek
Szkolenia Psów Policyjnych, wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Służby Celne, Służby Więzienne
czy też Służby Ratownicze lub inne niepubliczne placówki edukacyjne. Szkolenie może trwać nawet
do dwóch lat i zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Potencjalni pracodawcy
zwracają szczególną uwagę na doświadczenie posiadane przez kandydata pozyskane w pracy na
stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.
Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie treser psów może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Fryzjer zwierząt (groomer)
Opiekun zwierząt domowych
Zoofizjoterapeuta
Zoopsycholog

Kod zawodu
516401
516403
516406
516407
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie treser psów wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Organizowanie i prowadzenie szkoleń indywidualnych, grupowych i specjalistycznych.
Z2 Szkolenie przewodnika z psem lub szkolenie psa w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Z3 Udzielanie porad i instrukcji z zakresu szkolenia psów.
Z4 Przygotowywanie psów do określonych dyscyplin sportowych i wystaw.
Z5 Rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniu ze strony psa.
Z6 Dbanie o dobrostan psów, rozwijanie świadomości przewodników w zakresie psich potrzeb
i możliwości ich realizacji.
Z7 Budowanie prawidłowej i bezpiecznej relacji z psem.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie szkolenia psów
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie szkolenia psów obejmuje zestaw zadań zawodowych:
Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie i prowadzenie szkoleń indywidualnych, grupowych i specjalistycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•
•

•
•
•

Sprzęt specjalistyczny do tresury psów;
Rodzaj terenu do wykorzystania w określonym
szkoleniu;
Techniki pracy z ludźmi i psami;
Zakres szkolenia psów;
Zasady bezpieczeństwa pracy z psami.

•
•
•
•
•
•
•
•

Organizować zajęcia z psem lub psami;
Włączać do organizacji zajęć przewodników lub
właścicieli psów;
Użytkować sprzęt specjalistyczny do szkolenia
psów;
Dobierać teren do określonego szkolenia;
Komunikować się z psami i uczyć ich
określonych zachowań;
Dostosować umiejętności i techniki pracy do
przeznaczenia psa;
Prowadzić szkolenie indywidualne z psem;
Prowadzić szkolenie grupowe z psami;
Prowadzić szkolenia specjalistyczne,
w zależności od umiejętności i zlecenia;
Rozpoznać i zabezpieczać ewentualne
zagrożenia ze strony psów.

Z2 Szkolenie przewodnika z psem lub szkolenie psa w zakresie odpowiedzialnego
i bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie
WIEDZA – zna i rozumie:
•
•
•
•
•

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

5

•

Mowę ciała psów ;
Zachowania agresywne psów;
Zasady bezpieczeństwa BHP, ppoż. i ochrony
środowiska podczas szkoleń psów;
Potrzeby psów zgodnie z przeznaczeniem rasy
oraz potrzeby pojedynczego osobnika;
Rozwój psychiczny, fizyczny i motoryczny psów;

•
•
•
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Odczytywać psie zachowanie zgodne
z zasadami behawioru i kynologii;
Rozpoznawać i adekwatnie reagować na
agresywne zachowania psów;
Przeciwdziałać agresji psów, by wyeliminować
jej konsekwencje;
Zapewniać realizację podstawowych potrzeb
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•
•
•
•
•
•

Zasady i mechanizmy uczenia się psów;
Pozytywne metody i techniki pracy z psami;
Psychologiczne znaczenie odczuwania nagrody;
Zasady bezpiecznej pracy z psami i ludźmi;
Testy psychiczne i użytkowości psów;
Metody uczenia ludzi będących przewodnikami
lub właścicielami psów.

•
•
•
•

•
•

psa zgodnie z jego indywidualnymi
predyspozycjami;
Dostosowywać formę szkolenia do
indywidualnych możliwości psa;
Prowadzić szkolenie z psem lub psami;
Prowadzić szkolenie bez użycia kar fizycznych
i psychicznej przemocy wobec psów;
Zapewniać bezpieczeństwo psów i ludzi
będących przewodnikami lub właścicielami
psów;
Przeprowadzać testy psychiczne i użytkowości
psów oraz zinterpretować wyniki;
Stosować techniki przekazywania wiedzy
o szkoleniu psów przewodnikom lub
właścicielom.

Z3 Udzielanie porad i instrukcji z zakresu szkolenia psów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•
•
•
•

Mowę ciała psów;
Potrzeby psów zgodnie z przeznaczeniem rasy
oraz pojedynczego osobnika;
Rozwój psychiczny, fizyczny i motoryczny psów;
Zasady i mechanizmy uczenia się psów;
Techniki pozytywnej pracy z psami w tym
psychologiczne znaczenie odczuwania nagrody;
Zasady bezpiecznej pracy z psami i ludźmi;
Sposoby uczenia zwierząt.

•

•

•

•
•
•

Uczyć przewodnika lub właściciela odczytywania
psich zachowań zgodnie z jego behawiorem;
Uczyć przewodnika lub właściciela
zabezpieczania podstawowych potrzeb psa
zgodnie z jego predyspozycjami
indywidualnymi;
Dostosowywać metody i techniki pracy
adekwatnie do przeznaczenia psa, specyfiki
szkolenia oraz predyspozycji przewodnika lub
właściciela;
Prowadzić pokazy treningu psa lub psów celem
przysposobienia przewodnika lub właściciela
do zajmowania się psami;
Prowadzić pokazowe szkolenia bez użycia kar
fizycznych i psychicznej przemocy wobec psów;
Stosować metody i środki bezpieczeństwa
psów i ludzi, z którymi pracuje;
Przekazywać wiedzę i umiejętności treningowe
przewodnikom lub właścicielom psów.

Z4 Przygotowanie psów do określonych dyscyplin sportowych i wystaw
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Dyscypliny psich sportów oraz regulaminy ich
rozgrywania;
Zasady pracy z psami sportowymi;
Rasy psów i sposoby ich wystawiania.

•
•
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Przygotowywać psa do określonej dyscypliny
sportowej zgodnie z regulaminem;
Dostosowywać trening do określonej
dyscypliny sportowej;
Rozróżniać rasy psów i wystawiać psy.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Sprawowanie opieki nad psami podczas szkolenia
Kompetencja zawodowa Kz2: Sprawowanie opieki nad psami podczas szkolenia obejmuje zestaw
zadań zawodowych: Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniu ze strony psa
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•
•

•

Zachowania agresywne psów;
Niedopatrzenia i błędy popełniane przez
opiekunów psów;
Zasady bezpiecznej pracy z psami w obecności
ludzi.

•

•
•

Rozpoznawać zachowania agresywne psów;
Blokować zachowanie agresywne psa i nie
dopuszczać do jego eskalacji;
Edukować przewodnika lub właściciela psa
w zapobieganiu możliwym zagrożeniom
w kontakcie z psami;
Korygować błędy popełniane przez opiekunów
psów;
Stosować zasady bezpiecznej pracy z psami
w obecności ludzi.

Z6 Dbanie o dobrostan psów, rozwijanie świadomości przewodników w zakresie psich potrzeb
i możliwości ich realizacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•

Sposoby zabezpieczania dobrostanu psów;
Sposoby edukacji opiekunów psów w zakresie
dobrostanu zwierząt;
Skutki przemocy wobec zwierząt;
Znaczenie i wagę odpowiedzialności za szkolenie
psów w obecności ludzi.

•
•
•
•

Reagować i wykazywać gotowość
przeciwdziałania krzywdzeniu zwierząt;
Przekazywać wiedzę w zakresie dobrostanu
psów;
Dostrzegać agresywne zachowanie człowieka
wobec psa i adekwatnie mu przeciwdziałać;
Reagować i zgłaszać niewłaściwe zachowanie
człowieka wobec psa;
Dostosowywać swój poziom zaangażowania,
wiedzy i doświadczenia do zabezpieczania
dobrostanu psów.

Z7 Budowanie prawidłowej i bezpiecznej relacji z psem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Wagę bezpieczeństwa ludzi, w tym rodziny i dzieci
w kontakcie z psem;
Sposoby treningu psów w obecności ludzi, w tym
rodziny z dziećmi;
Sytuacje, zachowania, działania niebezpieczne
w relacji człowieka z psem.
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•
•

Przekazać zasady i modele bezpieczeństwa
funkcjonowania psa wśród ludzi, w tym
w rodzinie z dziećmi;
Komunikować się z opiekunami psów, w tym
z dziećmi pozostającymi w relacji z psami;
Edukować i działać profilaktycznie w trosce
o bezpieczeństwo ludzi i psów, zwłaszcza
pozostających w relacji z rodziną z dziećmi.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie treser psów powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•
•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu psów.
Ponoszenia odpowiedzialności za realizację celów przyjętych w szkoleniu psów.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy z psami i ich przewodnikami/
opiekunami.
Dokonywania oceny swoich działań i podejmowania stosownych korekt.
Osiągania wyznaczonych rezultatów w zakresie tresury psów.
Podejmowania współpracy z przewodnikami/opiekunami psów i innymi treserami
w zorganizowanych warunkach.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej obowiązującej w pracy ze zwierzętami.

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

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 treser psów

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie treser psów 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
Treser psów może ubiegać się o pracę w:
 szkołach szkolących psy,
 schroniskach dla zwierząt,
 stowarzyszeniach, fundacjach zajmujących się pracą z psami,
 przychodniach weterynaryjnych,
 świetlicach i hotelach dla psów,
 instytucjach państwowych, takich jak np. policja, służba celna itp.
Treser psów może też prowadzić działalność gospodarczą jako jednoosobowa firma w zakresie
świadczenia usług szkolenia psów.
W badaniu Barometr zawodów 2018 zawód treser psów został przyporządkowany do grupy
pracownicy zajmujący się zwierzętami. W 2018 roku grupa ta została zaliczona do zawodów
zrównoważonych, czyli takich, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób
zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
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Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie kształci się w zawodzie
treser psów. Wystarczające przygotowanie do wykonywania zawodu daje ukończenie szkoły średniej
o profilu ogólnokształcącym lub zawodowym, w szczególności związanym z pracą ze zwierzętami.
Szkolenie
Szkolenia kandydatów do zawodu treser psów organizowane są przez Związek Kynologiczny
w Polsce, Ośrodek Szkolenia Psów Policyjnych, wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Służby Celne,
Służby Więzienne czy też Służby Ratownicze, placówki kształcenia ustawicznego oraz inne organizacje
lub firmy zajmujące się szkoleniem psów.
Kursy i szkolenia ukierunkowane są najczęściej na tresurę psów obronnych, psów-ratowników,
przewodników osób niewidomych, zwierząt szkolonych do wykrywania narkotyków i innych
substancji lub przedmiotów niebezpiecznych i nielegalnych, psów cyrkowych, wykorzystywanych
w produkcji filmów fabularnych.
Przykładowa tematyka szkoleń może obejmować:
− teorię uczenia się zwierząt,
− komunikację psów,
− podstawy kynologii,
− zachowania agresywne u psów,
− eliminację niepożądanych zachowań psów,
− postępowanie z właścicielem psa agresywnego,
− metody i akcesoria szkoleniowe w treningu psa,
− pierwszą pomoc dla psów,
− dobrostan zwierząt itp.
Organizatorzy tych 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
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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
Zarobki w zawodzie treser psów wahają się najczęściej w granicach od 2100 zł do 4000 zł brutto
miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.
Wpływ na wysokość zarobków ma m.in.: wiedza kynologiczna, organizacja warsztatu pracy
i umiejętności, np.: własny plac treningowy, doświadczenie, sprawność fizyczna, umiejętność
współpracy z psami oraz z ludźmi.
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 treser psów możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niesprawnością w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
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 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 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.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1840, 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).

Literatura branżowa:
•
•
•
•
•
•
•

Bradshaw J.: Zrozumieć psa – jak być jego lepszym przyjacielem. Czarna Owca, Warszawa 2012.
Case L.: Pies – zachowanie, żywienie i zdrowie. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2015.
Coren S.: Jak rozmawiać z psem. Galaktyka, Łódź 2007.
Dobrowolska N.: Status prawny psa. Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2018.
Horwitz D., Mills D.S.: Medycyna behawioralna psów i kotów. Galaktyka, Łódź 2016.
McConnell P.: Drugi koniec smyczy. Galaktyka, Łódź 2014.
Richter G.: Księga zdrowia psa i kota. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2018.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/polska/plakaty/prognozy-na-2018-rok
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
COAPE – Centre Of Applied Pet Ethology, brytyjska instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla
petsitterów (opiekunów zwierząt domowych) i szereg kursów dokształcających z zakresu
behawioru zwierząt, psychologii i prawidłowej opieki: http://coape.pl
Ogólnopolskie centrum szkoleniowe kształcące przyszłych opiekunów zwierząt domowych
i pozostałe osoby, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z pracą ze zwierzętami:
https://www.zoopsychologialapawdlon.com
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).

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”,
fik ” kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Opis poziomów

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Detekcja węchowa

Wykrywanie przez narząd węchu określonej
substancji zapachowej i sygnalizowanie tego za
pomocą wyuczonego sposobu zachowania się psa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://copiesnato.pl/tag/dete
kcja-wechowa
[dostęp: 31.10.2018]

2

Groomer

Fryzjera zwierząt – najczęściej psów i kotów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://poradnikpracownika.pl/
-groomer-kim-jestprzedstawiciel-tego-zawodu-ijak-nim-zostac
[dostęp: 31.10.2018]
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3

Kynologia

Nauka o psach, a także o ich hodowli i tresurze.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://psy-pies.com/artykul/
kynologia-definicja-pojecia,
1076.html
[dostęp: 31.10.2018]

4

Kantarek uzdowy

Obroża uzdowa (także: kantar, halter) dla psa,
pomocna do humanitarnej nauki chodzenia psa
przy nodze oraz korygowania niewłaściwych
zachowań.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.psiabrac.pl/obroz
e-uzdowe-na-psim-pysku
[dostęp: 31.10.2018]

5

Mowa ciała psów

Komunikat jaki wysyła całe ciało psa i poszczególne
jego części (zwłaszcza ogon, uszy, pysk, a nawet
sierść). Mowa ciała psa składa się na spójny
komunikat, który łatwo może odczytać uważny
obserwator.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.psy.pl/mowaciala-psow
[dostęp: 31.10.2018]

6

Zoofizjoterapia

Fizjoterapia weterynaryjna lub rehabilitacja
zwierząt – nowy dział medycyny weterynaryjnej,
który wykorzystuje fizjoterapię, aby poprawić
funkcjonowanie organizmu zwierząt.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://psiamatka.pl/fizjoterapi
a-psow
[dostęp: 31.10.2018]

7

Związek Kynologiczny
w Polsce

Organizacja skupiająca hodowców, właścicieli
i sympatyków psów rasowych 350 ras. Powstał
29 lipca 1938 roku. Po II wojnie światowej został
reaktywowany 5 maja 1948 roku. Siedzibą ZKwP
jest Warszawa. Związek posiada 47 oddziałów
terenowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.zkwp.pl
[dostęp: 31.10.2018]

8

Zoopsycholog

Inaczej behawiorysta zwierząt, osoba zajmująca się
tzw. terapią zachowań zwierząt. Jego zadaniem
jest ocena zwierzęcia pod kątem relacji
z człowiekiem i wyznaczenie metody prowadzącej
do poprawienia tej relacji.

https://www.praca.pl/poradnik
i/rynek-pracy/zoopsychologkim-jest,jak-zostac,kurs,czy-tooplacalny-zawod_pr-2258.html
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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