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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów 325904

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Koordynator transplantacji.

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


3259 Health associate professionals not elsewhere classified.

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:




Beata Kowalczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Ewelina Kowalska – Masdiag sp. z o.o., Warszawa.
Aleksandra Kruk – Politechnika Warszawska, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:








Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Klaudia Gumieniak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Władysław Pasternak – Uniwersytet Medyczny, Łódź.
Aleksandra Wróbel – Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Tomasz Domaniewski – Uniwersytet Medyczny, Białystok.
Anna Owsicka – NSZZ „Solidarność”, Gliwice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów nadzoruje i koordynuje prawidłowy
przebieg procedury pobrania i przeszczepiania tkanek19, komórek9 i narządów15.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów organizuje działania związane
z procesem koordynowania pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów10 na terenie szpitala,
jednostki regionalnej lub centralnej.
Pracownik w tym zawodzie odpowiada za koordynowanie całego procesu, odpowiedni dobór
dawców4, przestrzeganie zasad i procedur dotyczących procesu pobierania16, dystrybucji6 tkanek,
komórek i narządów aż do momentu wykonania przeszczepu u biorcy2, a także za prowadzenie
odpowiedniej dokumentacji oraz uzupełnianie informacji w rejestrze banku tkanek i komórek1.
Jest odpowiedzialny za synchronizację pracy osób wchodzących w skład zespołu transplantacyjnego
(lekarza zgłaszającego dawcę, konsultantów z rożnych dziedzin medycyny, pracowników
laboratoriów, „Poltransplantu”17, zakładu radiologii i personelu bloku operacyjnego)
oraz dopasowanie terminu przeszczepienia/transplantacji18. Osoba pracująca w tym zawodzie
koordynuje i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur pobierania i przyjmowania do banku
tkanek i narządów, przetwarzania, przygotowywania, przechowywania, donacji5 oraz prawidłowej
dystrybucji narządów, tkanek i komórek. Ponadto prowadzi ona również rejestr osób oczekujących na
przeszczepy w całym kraju. Pracownik w tym zawodzie jest również odpowiedzialny za informowanie
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek14 o każdym przypadku zaistnienia istotnego
zdarzenia niepożądanego8 lub istotnej reakcji niepożądanej7.
Koordynatorzy pracują na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym. Na terenie szpitala
koordynator lokalny11 pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów identyfikuje i zgłasza dawców
koordynatorowi regionalnemu12, który organizuje procedurę ̨ pobrania i przeszczepiania. Następnie
sprawdza dawcę na poziomie centralnym w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów3, a w szczególności
weryfikuje i sprawdza prawidłowość kryteriów doboru dawcy oraz badań laboratoryjnych
wymaganych w odniesieniu do dawców.
Do obowiązków koordynatora pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów należy również
przeprowadzanie trudnych rozmów z krewnymi na temat pobrania narządów do przeszczepu. Osoba
pracująca w tym zawodzie prowadzi dokumentację związaną z przeszczepem: wypełniania kartę
koordynacyjną pobrania tkanek i narządów, sporządza protokoły pobrania narządów oraz
dokumentuje proces orzekania śmierci mózgu i opieki nad dawcą.
Dodatkowym zadaniem jest promowanie honorowego dawstwa tkanek i komórek.
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Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów wykonuje pracę
z wykorzystaniem technik i procedur właściwych dla procesów koordynacji złożonych procesów. Jego
działania polegają m.in. na:
 pilnowaniu przestrzegania wymogów i procedur dotyczących pobierania tkanek i komórek
ludzkich,
 koordynowaniu pracy wielu osób zaangażowanych w proces transplantacji (lekarza,
konsultantów z różnych dziedzin medycyny, pracowników laboratoriów, zakładu radiologii,
personelu bloku operacyjnego, pracowników „Poltransplantu”), aby dopasować termin
transplantacji,
 zapewnieniu przestrzegania kryteriów doboru dotyczących dawcy tkanek, komórek i narządów,
 pilnowaniu wykonywania badań laboratoryjnych wymaganych w odniesieniu do dawców,
 monitorowaniu procedur pobierania tkanek i komórek, a także ich przyjmowania do banku
tkanek i komórek,
 kontrolowaniu procedur przetwarzania, testowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji
tkanek i komórek,
 informowaniu Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek o każdym przypadku
zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji,
 prowadzeniu stałego monitorowania przestrzegania przez personel banku tkanek i komórek
systemu zapewnienia jakości,
 przekazywaniu niezbędnych danych do rejestru banków tkanek i komórek,
 współpracowaniu z rodziną dawcy,
 prowadzeniu niezbędnej dokumentacji związanej z przeszczepem,
 promowaniu honorowego dawstwa tkanek i komórek.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów pracuje najczęściej w pomieszczeniu
biurowym, znajdującym się w ośrodku transplantacyjnym lub szpitalu. Osoba pracująca w tym
zawodzie często wykonuje swoją pracę poza miejscem zatrudnienia, podróżując do innych szpitali
i ośrodków.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów w działalności zawodowej
wykorzystuje:
 typowy sprzęt biurowy (komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, telefon, drukarka),
 samochód lub w przypadku dużych odległości transport powietrzny,
 odpowiednie bazy danych i systemy informatyczne gromadzące i wykorzystujące dane na temat
dawcy, biorcy i przeszczepu,
 dokumentacją elektroniczną i papierową.
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Organizacja pracy
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów wykonuje swoją pracę w trybie
37,5-godzinnego tygodnia pracy, ale może również pracować na pół etatu. W zależności od
organizacji pracy przyjętej w danej jednostce służby zdrowia, mogą to być stałe godziny pracy lub
praca zmianowa, wymagająca również dyżurów całodobowych (obecność pod telefonem oraz
w pobliżu ośrodka).
W związku z tym, że praca koordynatora polega na organizacji procesu transplantacji (tj. zespołu
pobierającego i transportu biorców), pracuje on zwykle w zespole. Ponadto, praca ta wymaga
częstych kontaktów z pacjentami (dawcami i biorcami), ich rodzinami, ale również
z policją i prokuratorem w przypadku, gdy dawca zmarł w wypadku lub w wyniku czynu
zabronionego.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów jest narażony m.in. na zagrożenia:
 obciążenia fizyczne (wymuszona pozycja ciała podczas pracy z komputerem),
 obciążenia nerwowo-psychiczne (stres i obciążenia emocjonalne).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządów równowagi;
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra pamięć,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 umiejętność pracy w szybkim tempie,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność skutecznego przekonywania,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 odporność emocjonalna,
 odporność na stres,
 operatywność i skuteczność,
 dyspozycyjność,
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 komunikatywność,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 empatia,
 szacunek dla godności człowieka.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Ze względu na specyfikę pracy, która wymaga szybkiego i sprawnego działania, a także
przemieszczania się w różne miejsca, do wykonywania zawodu koordynator pobierania
i przeszczepiania tkanek i narządów niezbędna jest pełna sprawność fizyczna.
Bardzo ważna w zawodzie jest odporność emocjonalna i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
który wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Zawód koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów jest zawodem regulowanym.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (2019 r.) może go wykonywać osoba posiadająca:
 co najmniej wyższe wykształcenie medyczne,
 ukończone szkolenie dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek
i narządów organizowane przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji
„Poltransplant” lub jednostkę, która uzyskała jego autoryzację.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów niezbędne
jest posiadanie:
 dyplomu ukończenia wyższych studiów medycznych na kierunkach: lekarz, lekarz dentysta,
pielęgniarka/położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny lub farmaceuta,
 zaświadczenia o ukończeniu kursu dla koordynatorów transplantacyjnych przeprowadzanych
przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” lub
jednostkę, która uzyskała jego autoryzację.
Cenione jest również posiadanie:
 udokumentowanego doświadczenia zawodowego w banku tkanek i narządów,
 prawa jazdy kategorii B.
WAŻNE:
Wymogi kwalifikacyjne względem koordynatora pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów aktualnie
(2019 r.) reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.
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
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów zatrudniony na stanowisku
koordynatora lokalnego, który posiada odpowiedni staż pracy (co najmniej 5 lat) i doświadczenie
zawodowe może zostać koordynatorem regionalnym, zajmującym się organizacją działań
donacyjnych na danym terenie lub koordynatorem wyższego szczebla13 centralnego, tzw.
koordynatorem „Poltransplantu”.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Kompetencje wymagane do wykonywania pracy w zawodzie koordynator pobierania
i przeszczepiania tkanek i narządów potwierdza:
 dyplom ukończenia studiów medycznych,
 zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wstępnego dla koordynatorów pobierania
i przeszczepiania tkanek i narządów.
Kompetencje koordynatorów, jako osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość
komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców potwierdza Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz jednostki publiczne
i niepubliczne posiadające jego autoryzację.
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 koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów może
rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodzie pokrewnym:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej

Kod zawodu
221265

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów wykonuje
różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Organizowanie i koordynowanie działań związanych z zabiegami pobierania tkanek, komórek
i narządów.
Z2 Monitorowanie jakości procedur przetwarzania, przechowywania i odpowiedniej dystrybucji
tkanek, komórek i narządów.
Z3 Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem transplantacji.
Z4 Przekazywanie niezbędnych informacji i danych do rejestrów banków tkanek, komórek
i narządów.
Z5 Promowanie honorowego dawstwa tkanek, komórek i narządów.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Koordynowanie procesu pobierania i przeszczepiania
tkanek, komórek i narządów
Kompetencja zawodowa Kz1: Koordynowanie procesu pobierania i przeszczepiania tkanek,
komórek i narządów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie i koordynowanie działań związanych z zabiegami pobierania tkanek, komórek
i narządów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Sposoby identyfikacji dawców tkanek, komórek
i narządów;
 Kryteria doboru dawcy tkanek, komórek
i narządów;
 Rodzaje badań laboratoryjnych wymaganych
w odniesieniu do dawców;
 Podstawy anatomii człowieka.

 Identyfikować i zgłaszać dawców
koordynatorowi regionalnemu;
 Weryfikować prawidłowość kryteriów doboru
dawcy tkanek, komórek i narządów;
 Sprawdzać badania laboratoryjne wymagane
w odniesieniu do dawców;
 Sporządzać opis każdego pobranego narządu
wraz z informacją o każdej osobie przed,
w trakcie i po przeszczepie.

Z2 Monitorowanie jakości procedur przetwarzania, przechowywania i odpowiedniej dystrybucji
tkanek, komórek i narządów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Standardy jakości pracy personelu banku
narządów, tkanek i komórek ludzkich;
 Procedury i wymogi dotyczące przechowywania
oraz odpowiedniej dystrybucji tkanek, komórek
i narządów ludzkich;
 Prawo transplantacyjne i zasady koordynacji
ustalonych przez „Poltransplantu” w zakresie
pobrań wielonarządowych.

 Monitorować jakość pracy personelu banku
narządów, tkanek i komórek;
 Kontrolować przestrzeganie przez personel
medyczny procedur i wymogów dotyczących
przechowywania oraz odpowiedniej dystrybucji
tkanek, komórek i narządów ludzkich;
 Kontrolować przestrzeganie przez personel
medyczny prawa transplantacyjnego i zasad
koordynacji ustalonych przez „Poltransplantu”
w zakresie pobrań́ wielonarządowych.

Z3 Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem transplantacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Sposoby wypełniania karty koordynacyjnej
pobrania tkanek, komórek i narządów;
 Protokoły pobrania narządów;
 Rejestr osób oczekujących na przeszczepy
i rejestr dawców;
 Sposoby prowadzenia dokumentacji procesu
orzekania śmierci mózgu i opieki nad dawcą.

 Wypełniać kartę koordynacyjną pobrania tkanek,
komórek i narządów;
 Sporządzać protokoły pobrania narządów;
 Prowadzić rejestr osób oczekujących na
przeszczepy w całym kraju;
 Wypełniać i archiwizować dokumentację
procesu orzekania śmierci mózgu i opieki nad
dawcą.
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Z4 Przekazywanie niezbędnych informacji i danych do rejestrów banków tkanek, komórek
i narządów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Przypadki zdarzeń niepożądanych
i niepożądanych reakcji w procesie donacji
tkanek, komórek i narządów ludzkich;
 Funkcjonowanie Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek;
 Sposoby zbierania niezbędnych informacji
w rejestrze banków tkanek, komórek i narządów.

 Rozpoznawać przypadki zaistnienia istotnego
zdarzenia niepożądanego lub istotnej
niepożądanej reakcji w procesie donacji tkanek,
komórek i narządów ludzkich;
 Informować Krajowe Centrum Bankowania
Tkanek i Komorek o każdym przypadku
zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego
lub istotnej niepożądanej reakcji;
 Przekazywać niezbędne dane do rejestru
banków tkanek, komórek i narządów.

Z5 Promowanie honorowego dawstwa tkanek, komórek i narządów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Rodzaje i sposoby prowadzenia kampanii
społecznych oraz akcji promocyjnych w zakresie
tematu donacji tkanek, komórek i narządów
ludzkich;
 Kompetencje specjalistów działających
w obszarze donacji tkanek, komórek i narządów
ludzkich (lekarzy, pracowników banków tkanek
i komórek ludzkich, policji, prokuratorów);
 Funkcje i zadania organizacji pozarządowych, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji
działających w obszarze donacji tkanek i komórek
ludzkich.

 Planować i inicjować akcje promocyjne
i kampanie społeczne w zakresie tematu donacji
tkanek, komórek i narządów ludzkich;
 Pozyskiwać do współpracy specjalistów
działających w obszarze donacji tkanek, komórek
i narządów ludzkich;
 Współpracować z jednostkami administracji
rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami i osobami specjalizującymi się
w obszarze donacji tkanek i komórek ludzkich.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów powinien
posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy, której skutki mogą mieć wpływ na
zdrowie i życie pacjenta.
Wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi
przepisami oraz poszanowaniem praw pacjenta.
Przestrzegania określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości,
rzetelności, dyskrecji w realizacji przydzielonych zadań.
Wykonywania swoich obowiązków z zachowaniem tajemnicy lekarskiej oraz innych przepisów
ochrony danych, w tym osobowych.
Tworzenia klimatu empatii i zaufania wśród pacjentów oraz członków zespołu uczestniczącego
w procesie transplantacji.
Podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie procesów pobierania i przeszczepiania tkanek
i narządów.
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3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów.

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 koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek
i narządów 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
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów znajduje zatrudnienie przede
wszystkim w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przychodniach
specjalistycznych, np. w:
 szpitalach,
 centrach transplantologii,
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bankach tkanek, komórek i narządów.

Obecnie (2019 r.) w związku z rozwojem transplantologii, obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na
koordynatorów pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów. Na rynku pracy brakuje specjalistów
w tym zawodzie.
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:
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.) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu koordynator pobierania
i przeszczepiania tkanek i narządów można uzyskać w szkołach wyższych kształcących na kierunkach
medycznych.
Kompetencje koordynatorów, jako osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość
komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców kształci Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz jednostki publiczne
i niepubliczne posiadające jego autoryzację.
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Szkolenie
Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania,
przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, koordynator pobierania
i przeszczepiania tkanek i narządów jest zobowiązany do ustawicznego (nie rzadziej niż co 2 lata)
odbywania szkoleń dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek
lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców. Szkolenia dla koordynatorów
transplantacyjnych organizowane są przez:
 wyspecjalizowane ośrodki edukacyjne (autoryzowane przez „Poltransplant”),
 publiczne i niepubliczne uczelnie medyczne.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
zaświadczeniami.
Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów może również doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności samodzielnie, korzystając ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.
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: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie koordynator pobierania
i przeszczepiania tkanek i narządów wynosi zazwyczaj od 3000 zł do 4200 zł brutto miesięcznie.
Możliwe jest otrzymanie wyższych zarobków, co uzależnione jest od:
 instytucji zatrudniającej,
 stażu pracy,
 posiadanych kwalifikacji,
 regionu zatrudnienia.
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
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
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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 koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów możliwe jest zatrudnienie
osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z wadami narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować
za pomocą aparatu słuchowego.
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

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.



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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2190, z późn.
zm.).
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Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U.
poz. 2060).
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 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia
centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz. U.
Nr 228, poz. 1671).

Literatura branżowa:







Antoszkiewicz K., Mańkowski M., Czerwiński J.: Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce
w 2015 r. „Poltransplant. Biuletyn Informacyjny” nr 1, 2016.
Danek T., Czerwiński J., Kochut W.: Sieć szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych w Polsce
w 2014 r. „Poltransplant. Biuletyn Informacyjny” nr 1, 2014.
Milecka A.: Problemy związane z koordynacją pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek.
„Forum Nefrologiczne” nr 2, 2010.
Lewandowska D., Hermanowicz M., Przygoda J., Podobińska I., Barczon S., Mańkowski M.: Krajowa
lista osób oczekujących na przeszczepienie. „Poltransplant. Biuletyn Informacyjny” nr 11, 2016.
Pszenny A., Grzywacz A.: Sieć szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych. „Poltransplant.
Biuletyn Informacyjny” nr 1, 2018.
Rutka K.: Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplantacyjnego. „Innowacje w Pielęgniarstwie
i Naukach o Zdrowiu” nr 4, 2016.

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
Blog o prawnych aspektach w transplantologii w Polsce i na świecie:
http://prawowtransplantacji.pl
Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
https://ckp.wum.edu.pl
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego Do Spraw Transplantacji „Poltransplant”:
https://www.poltransplant.org.pl
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek: http://www.kcbtik.pl
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
Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”: http://www.przeszczep.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Bank tkanek
i komórek

Jednostka prowadząca działalność w zakresie
gromadzenia, przetwarzania, sterylizacji,
przechowywania, dystrybucji, dopuszczania
do obiegu, przywozu, wywozu tkanek i komórek.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

2

Biorca przeszczepu

Osoba, której przeszczepiono komórki, tkanki lub
narządy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20051
691411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

3

Centralny Rejestr
Sprzeciwów

Rejestr prowadzony w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji
„Poltransplant” do którego każdy może zgłosić brak
zgody na pobranie komórek, tkanek lub narządów
w wypadku jego śmierci. Sprzeciw musi być
zgłoszony za pomocą odpowiedniego formularza
osobiście lub listownie, a następnie zatwierdzony
przez dyrektora „Poltransplant”. Sprzeciw można
zawsze wycofać.

https://www.poltransplant.or
g.pl
[dostęp: 31.03.2019]

4

Dawca

Osoba (żywa lub zwłoki ludzkie) bądź inne żywe lub
zmarłe źródło, od których pobiera się komórki,
tkanki lub narządy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

5

Donacja

Oddanie komórek, tkanek lub narządów
przeznaczonych do transplantacji.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

6

Dystrybucja

Transport i dostarczenie tkanek, komórek lub
narządów przeznaczonych do przeszczepienia.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

7

Istotna reakcja
niepożądana

Nieprzewidziana reakcja organizmu dawcy lub
biorcy związana z przeszczepianiem komórek,
tkanek lub narządów oraz działaniami z nim
związanymi, prowadząca do choroby, pogorszenia
stanu zdrowia, potrzeby leczenia,
niepełnosprawności, niezdolności do pracy,
zagrożenia życia lub śmierci.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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8

Istotne zdarzenie
niepożądane

Nieprzewidziane zdarzenie związane
z przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów
oraz działaniami z nim związanymi, prowadzące do
choroby zakaźnej, pogorszenia stanu zdrowia,
potrzeby leczenia, niepełnosprawności,
niezdolności do pracy, zagrożenia życia lub śmierci.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

9

Komórka

Podstawowa jednostka organizmu, występująca
pojedynczo lub w grupie komórek niepowiązanych
ze sobą substancją międzykomórkową.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

10

Koordynowanie
pobierania
i przeszczepiania
tkanek lub narządów

Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji,
nadzoru i dokumentacji procesów związanych
z procesem transplantacji tkanek, komórek
i narządów (od identyfikacji i kwalifikacji dawcy,
aż do dostarczenia materiału do biorcy).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

11

Koordynator lokalny

Koordynator transplantacji działający na terenie
ośrodka, w którym odbywa się transplantacja
(tj. szpital, centrum transplantacji).

Rutka K.: Rola i zadania
szpitalnego koordynatora
transplantacyjnego.
„Innowacje w Pielęgniarstwie
i Naukach o Zdrowiu” nr 4,
2016

12

Koordynator
regionalny

Koordynator transplantacji zajmujący się procedurą
przeszczepu na danym terenie.

Rutka K.: Rola i zadania
szpitalnego koordynatora
transplantacyjnego.
„Innowacje w Pielęgniarstwie
i Naukach o Zdrowiu” nr 4,
2016

13

Koordynator
wyższego szczebla

Koordynator zajmujący się procedurą transplantacji
w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym
do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.

Rutka K.: Rola i zadania
szpitalnego koordynatora
transplantacyjnego.
„Innowacje w Pielęgniarstwie
i Naukach o Zdrowiu” nr 4,
2016

14

Krajowe Centrum
Bankowania Tkanek
i Komórek

Jednostka, której celem jest organizowanie
współdziałania innych krajowych i regionalnych
banków, a także pełnienia w stosunku do nich funkcji
referencyjnych i konsultacyjnych oraz sprawowanie
nad nimi nadzoru pod względem fachowo-medycznym.

http://www.kcbtik.pl
[dostęp: 31.03.2019]
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Narząd

Wyodrębniona część organizmu ludzkiego,
zbudowana z różnych tkanek, zdolna do pełnienia
autonomicznych funkcji fizjologicznych. Narządem
jest również jego część.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Pobieranie

Ogół czynności, w wyniku których komórki, tkanki
lub narządy są pozyskiwane z organizmu dawcy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Poltransplant

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw
Transplantacji „Poltransplant” jest to jednostka,
której głównym zadaniem jest koordynacja działań
związanych z pobieraniem komórek, tkanek lub
narządów na terenie Polski oraz współpraca
z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. W zakres
obowiązków wchodzi prowadzenie listy osób
oczekujących, dawców oraz rejestru przeszczepów,
a także upowszechnianie leczenia za pomocą
transplantacji.

https://www.poltransplant.org.pl
[dostęp: 31.03.2019]
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Przeszczepienie/
transplantacja

Proces mający na celu przywrócenie niektórych
funkcji ciała ludzkiego przez przeniesienie komórki,
tkanki lub narządu od dawcy do ciała biorcy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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Tkanka

Element składowy organizmu ludzkiego tworzony
przez komórki.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU2005169
1411/T/D20051411L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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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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