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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Preparator medyczny 532903

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Laborant sekcyjny.
Technik sekcyjny.
Technik sekcji zwłok.

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


5329 Personal care workers in health services not elsewhere classified.

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,
 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:





Tomasz Domaniewski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok.
Izabela Lasocka – Hygeco Polska sp. z o.o., Łomianki.
Barbara Łukomska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Łukasz Kozdryk – Usługi Pogrzebowe „KALLA”, Nowy Dwór Mazowiecki.
Łukasz Szleszkowski – Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa.
Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.

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
Preparator medyczny wykonuje prace wspomagające lekarzy związane z przeprowadzeniem badania
sekcyjnego1 w celach diagnostycznych, dydaktycznych, naukowo-badawczych lub sądowo-lekarskich.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Preparator medyczny asystuje lekarzowi specjaliście patomorfologii6 lub lekarzowi specjaliście
medycyny sądowej4 w zakresie organizowania i przeprowadzenia badania sekcyjnego poprzez
współuczestnictwo w pobieraniu i zabezpieczaniu materiału w trakcie sekcji, w celu ustalenia
bezpośredniej przyczyny zgonu lub w celach naukowych.
Do obowiązków preparatora medycznego należy: przygotowanie zwłok do badania sekcyjnego,
zgodne z techniką sekcyjną otwieranie jam ciał oraz wydobywanie umieszczonych tam narządów oraz
ich właściwe ułożenie na stole sekcyjnym.
Po oględzinach, zwłoki są przez preparatora zaszywane i przywracane do stanu, aby jak
w najmniejszym stopniu raniły uczucia rodziny i aby zachować szacunek do zmarłęgo. Sprawuje
również nadzór nad przygotowywanymi do dalszych badań preparatami, dba o ich trwałość oraz
nadzoruje godne postępowanie ze szczątkami ludzkimi. Ponadto jest odpowiedzialny za
porządkowanie stołu sekcyjnego7, dbałość o narzędzia sekcyjne oraz za zgodne z przepisami
sortowanie, gromadzenie i organizowanie utylizacji odpadów medycznych5.
Sposoby wykonywania pracy
Preparator medyczny wykonuje działania polegające m.in. na:
 przygotowywaniu niezbędnych odczynników chemicznych i ich preparatów,
 przyjmowaniu ciał zmarłych (w zależności od sposobu organizacji pracy w jednostce wykonującej
sekcje zwłok),
 nadawaniu zwłokom odpowiedniego oznaczenia,
 umieszczaniu ciał zmarłych w chłodni,
 zabezpieczeniu i deponowaniu przedmiotów wartościowych ujawnionych przy zwłokach,
 przygotowywaniu ciał zmarłych do badania sekcyjnego,
 współuczestniczeniu w pobieraniu i zabezpieczaniu materiału do dalszych badań w trakcie sekcji,
 otwieraniu jam ciał, wydobywaniu narządów, właściwym ułożeniu narządów na stole sekcyjnym
(zgodne z techniką sekcyjną),
 zaszywaniu zwłok ludzkich,
 porządkowaniu stołu sekcyjnego,
 prowadzeniu ewidencji ciał poddanych sekcji zwłok i przechowywanych w chłodni,
 wydawaniu ciał zmarłych po przeprowadzonej sekcji zwłok osobom uprawnionym do pochówku,
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udostępnianiu policji ciał zmarłych znajdujących się w chłodni, w celu przeprowadzenia ich
rozpoznania np. przez rodzinę zmarłego (przed lub po sekcji zwłok),
przeprowadzaniu zabiegów tanatokosmetycznych9 lub tanatopraksji8 w przypadku posiadania
dodatkowych kwalifikacji,
realizowaniu kancelaryjnej obsługi działu sekcyjnego (m.in. wydawanie kart zgonu3 osobom
uprawnionym),
wydawaniu odzieży i przedmiotów ujawnionych przy zwłokach osobom uprawnionym,
nadzorowaniu przygotowanych preparatów do badań i dbaniu o ich trwałość,
dbaniu o sprzęt i narzędzia sekcyjne,
sortowaniu, gromadzeniu i organizowaniu utylizacji odpadów medycznych zgodne z przepisami,
zapoznawaniu się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS)2 stosowanych
w danej pracowni,
nadzorowaniu prawidłowego funkcjonowania sali sekcyjnej, w tym kontrolowaniu pojawiania się
na sali osób przypadkowych, nieupoważnionych.

WAŻNE:
Preparator medyczny wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego powinien
godnie postępować ze szczątkami ludzkimi oraz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy preparatora medycznego są zamknięte pomieszczenia (sale sekcyjne) zakładów /
pracowni diagnostyki sekcyjnej10 na wyższych uczelniach, ośrodkach diagnostyki patomorfologicznej,
a także prosektoria zakładów pogrzebowych. Pomieszczenie, w którym wykonywana jest praca,
oprócz światła dziennego oświetlane jest dodatkowym źródłem światła (lampą sekcyjną). Pracownie
posiadają zazwyczaj instalacje klimatyzacyjne lub wentylacyjne.
Praca wykonywana jest w trybie stojącym, często w wymuszonej pozycji ciała. Preparator medyczny
wykonuje pracę w ubraniu ochronnym: rękawice, fartuch, maska, okulary ochronne, ochraniacze
na obuwie.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Preparator medyczny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 piły oscylacyjne do nacinania kości,
 cylindry miarowe do mierzenia objętości narządów,
 czerpaki metalowe do wybierania płynów z jam ciała,
 dłuta sekcyjne,
 igły oraz nici do szycia zwłok,
 miarki do pomiarów narządów,
 młotki metalowe,
 noże sekcyjne,
 nożyce i nożyczki do przecinania tkanek,
 pęsety anatomiczne i chirurgiczne,
 piły elektryczne do otwierania czaszki,
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skalpele,
specjalny komplet odzieży ochronnej do wykonywania sekcji osób zmarłych z powodu AIDS,
stoły sekcyjne,
lampy sekcyjne,
wagi,
wózki do transportu zwłok,
zgłębniki do badania drożności,
środki ochrony indywidualnej: rękawice, fartuchy, maski, okulary ochronne, ochraniacze na
obuwie.

Organizacja pracy
Preparator medyczny pracuje w trybie jednozmianowym w stałych, dziennych godzinach pracy,
najczęściej w wymiarze 8 godzin. Najczęściej pracuje w zespole dwuosobowym  asystując lekarzowi-patomorfologowi lub lekarzowi medycyny sądowej. Jest to praca monotonna, a czynności zawodowe
są zrutynizowane.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Preparator medyczny może być narażony m.in. na zagrożenia:
 biologiczne, pochodzące od pobieranych z tkanek i badanych próbek, np. choroby zakaźne,
zwłaszcza wirusowe przenoszone drogą krwi lub bakteryjne (np. gruźlica), choroby skóry,
 chemiczne, pochodzące od stosowanych substancji odkażających, toksycznych, łatwopalnych,
uczulających, rakotwórczych oraz mutagennych, np. ostre i przewlekłe zatrucia, ostre
i przewlekłe reakcje alergiczne,
 mechaniczne – możliwość skaleczenia ciała w wyniku używania ostrych narzędzi, możliwość urazu
na skutek uderzenia o ostre wystające krawędzie wyposażenia,
 obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w wyniku pracy statycznej, np. długotrwałego
wykonywania czynności powtarzalnych (podczas sekcji) w wymuszonej, pochylonej pozycji ciała.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód preparator medyczny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządu węchu,
 sprawność narządu równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 czucie dotykowe,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 powonienie,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
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w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji i uwagi,
 podzielność uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność organizacji pracy,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 zdolność rozgraniczenia pracy zawodowej od życia prywatnego;
w kategorii cech osobowościowych
 operatywność i skuteczność,
 samodzielność i samokontrola,
 odpowiedzialność za zadania zawodowe,
 dyspozycyjność,
 odporność emocjonalna,
 szacunek dla godności człowieka,
 kontrolowanie własnych emocji,
 radzenie sobie ze stresem,
 dbałość o jakość pracy,
 odwaga,
 dbałość o czystość i porządek,
 wytrwałość i cierpliwość.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Preparator medyczny wymagana jest ogólna sprawność układu kostno-stawowego, dobry wzrok,
węch oraz czucie dotykowe i zręczność palców, umożliwiające wykonywanie precyzyjnych czynności.
Ze względu na bezpośredni kontakt z ciałami zmarłych i związane z tym zagrożenia biologiczne,
preparator medyczny powinien być zaszczepiony przeciwko tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B. Pod względem wydatku energetycznego praca zaliczana jest do ciężkich. Występuje
obciążenie umysłowe, związane np. z pobieraniem materiału (tkanek, narządów).
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są:
 niesprawność ruchowa,
 niewydolność układu mięśniowo-szkieletowego,
 zaburzenia równowagi,
 epilepsja,
 choroby psychiczne.
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.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie preparator medyczny preferowane jest co najmniej
wykształcenie średnie ogólnokształcące lub ukończenie technikum w zawodach pokrewnych z branży
opieki zdrowotnej lub chemicznej.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie preparator medyczny ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik
sterylizacji medycznej w zakresie kwalifikacji MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji
medycznej.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu preparatora medycznego mogą być m.in.:
- posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę
zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe),
- posiadanie certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu w zakresie przeprowadzania sekcji
zwłok,
- posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach branżowych
organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe i organizacje branżowe.
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
Pracownik w zawodzie preparator medyczny może:
- rozpocząć pracę na stanowisku pomocniczym, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko preparatora medycznego,
- rozpoczęć studia wyższe I oraz II stopnia, na kierunku np. analityka sądowa lub kryminalistyczna,
patomorfologia, a następnie zdobyć tytuł lekarza patomorfologa lub lekarza medycyny sądowej.
- doskonalić umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych, konferencjach, warsztatach
tematycznych dotyczących zabiegów tanatokosmetycznych i tanatopraksji.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie preparator medyczny nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie preparator medyczny wchodzących w skład zawodu (pokrewnego):
- technik sterylizacji medycznej, w ramach kwalifikacji MS.18 Wykonywanie dezynfekcji
i sterylizacji medycznej.
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 preparator medyczny może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
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Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Technik sterylizacji medycznej
Tanatoprakser (balsamista)

S

Kod zawodu
321104
516303

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie preparator medyczny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przechowywanie i transportowanie zwłok ludzkich na terenie zakładu i pracowni sekcyjnej oraz
przygotowywanie ich do sekcji.
Z2 Obsługiwanie kancelaryjne sekcji zwłok.
Z3 Udostępnianie narządów do badań podczas sekcji zwłok.
Z4 Przygotowywanie, zabezpieczanie oraz przechowywanie preparatów przeznaczonych do badań.
Z5 Porządkowanie zwłok po sekcji.
Z6 Wykonywanie czynności porządkowych oraz dezynfekcyjnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie zwłok oraz wykonywanie czynności
kancelaryjnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie zwłok oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Przechowywanie i transportowanie zwłok ludzkich na terenie zakładu i pracowni sekcyjnej
oraz przygotowywanie ich do sekcji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska podczas przechowywania
i transportowania zwłok ludzkich na terenie
zakładu i pracowni sekcyjnej oraz
przygotowywania ich do sekcji;
 Zapisy kodeksu etyki zawodowej;
 Zasady przyjmowania i wydawania zwłok;
 Zasady okazywania ciał do identyfikacji;
 Instrukcje użytkowania sprzętu do
przechowywania i transportu zwłok na terenie
obiektu;
 Zalecenia i zasady dotyczące przygotowywania
zwłok do sekcji.

 Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas
przechowywania i transportowania zwłok ludzkich
na terenie zakładu i pracowni sekcyjnej oraz
przygotowywania ich do sekcji;
 Przemieszczać zwłoki na terenie obiektu
w sposób zgodny z regulacjami wewnętrznymi
oraz zapisami kodeksu etyki zawodowej;
 Przyjmować i wydawać zwłoki;
 Okazywać zwłoki do identyfikacji;
 Obsługiwać sprzęt do transportu
i przechowywania zwłok zgodnie z instrukcjami
użytkowania i instrukcjami stanowiskowymi;
 Przygotowywać zwłoki do sekcji
z uwzględnieniem ich prawidłowego ułożenia na
stole sekcyjnym oraz odpowiedniego oświetlenia
stołu sekcyjnego.
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Z2 Obsługiwanie kancelaryjne sekcji zwłok
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Zasady dotyczące prawidłowego oznakowywania
i ewidencjonowania zwłok;
 Instrukcje zabezpieczania depozytów;
 Zasady wydawania kart zgonu po sekcji.

 Nadawać numery zwłokom i prowadzić ewidencję
zwłok;
 Zabezpieczać w odpowiedni sposób depozyty;
 Wydawać karty zgonu.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Uczestniczenie w wykonywaniu zabiegu sekcji zwłok
i postępowanie z materiałem przeznaczonym do badań
Kompetencja zawodowa Kz2: Uczestniczenie w wykonywaniu zabiegu sekcji zwłok i postępowanie
z materiałem przeznaczonym do badań obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Udostępnianie narządów do badań podczas sekcji zwłok
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Narzędzia i akcesoria do otwierania jam ciała oraz
preparowania narządów;
 Kolejność wykonywania czynności sekcyjnych;
 Techniki otwierania zwłok i wydobywania
narządów w zależności od badanego przypadku;
 Zasady sekcji kręgosłupa i kończyn;
 Zasady układania zwłok na stole sekcyjnym;
 Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
zalecanych podczas wykonywania sekcji zwłok.

 Posługiwać się w odpowiedni sposób narzędziami
sekcyjnymi;
 Dobierać odpowiednią technikę otwierania zwłok
i wydobywania narządów w zależności od
badanego przypadku;
 Wydobywać narządy głowy, klatki piersiowej, jamy
brzusznej;
 Wykonywać czynności związane z sekcją
kręgosłupa i kończyn;
 Układać narządy w odpowiedni sposób na stole
sekcyjnym;
 Stosować środki ochrony indywidualnej zalecane
podczas wykonywania sekcji zwłok.

Z4 Przygotowywanie, zabezpieczanie oraz przechowywanie preparatów przeznaczonych do
badań
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Akcesoria do przygotowania, zabezpieczania oraz
przechowywania materiałów do badań;
 Karty charakterystyki stosowanych substancji
niebezpiecznych;
 Zasady prawidłowego oznaczania
i przechowywania odczynników chemicznych oraz
ich roztworów, próbek.

 Przygotowywać niezbędne odczynniki chemiczne;
 Obsługiwać akcesoria do zabezpieczania
i przechowywania pobranego materiału;
 Zabezpieczać materiał do badań;
 Sprawować nadzór nad przygotowanymi
preparatami i dbać o ich trwałość.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Wykonywanie czynności posekcyjnych
Kompetencja zawodowa Kz4: Wykonywanie czynności posekcyjnych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z5 Porządkowanie zwłok po sekcji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Etapy i kolejność czynności posekcyjnych, takich
jak: zabezpieczanie zwłok, osuszanie jam ciała,
umieszczanie narządów w jamach ciała, szycie
skóry;
 Narzędzia i akcesoria do zabezpieczania i szycia
zwłok;
 Sposoby nadawania zwłokom naturalnego
wyglądu.

 Zabezpieczać zwłoki przed wyciekami z otworów
anatomicznych oraz sekcyjnych;
 Osuszać jamy ciała;
 Umieszczać pobrane podczas sekcji narządy
w jamach ciała;
 Szyć powłoki skóry;
 Nadawać zwłokom naturalny wyraz twarzy oraz
wygląd zbliżający je możliwie do stanu pierwotnego.

Z6 Wykonywanie czynności porządkowych oraz dezynfekcyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Etapy postępowania podczas czyszczenia sprzętu,
mebli, narzędzi do wykonywania sekcji;
 Zasady mycia i dezynfekcji podczas pracy
z materiałem biologicznym;
 Zasady utylizowania zużytej odzieży medycznej
i akcesoriów zużywalnych;
 Karty charakterystyki oraz etykiety preparatów
chemicznych służących do czyszczenia
i dezynfekcji;
 Zasady higieny własnej po wykonaniu czynności
związanych z sekcją.

 Myć i dezynfekować po każdym zabiegu wszystkie
powierzchnie pracowni sekcyjnej, zwłaszcza stół
sekcyjny, podłogę, meble, wózki do
przemieszczania zwłok oraz narzędzia sekcyjne;
 Sortować, gromadzić i organizować utylizację
odpadów medycznych zgodnie z przepisami;
 Dbać o bezpieczeństwo własne oraz osób
przebywających na sali sekcyjnej zwłaszcza
podczas pracy z użyciem ostrych narzędzi
sekcyjnych;
 Dbać o higienę własną po wykonaniu wszelkich
czynności związanych z sekcją.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie preparator medyczny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za stan zwłok przez cały okres ich przechowywania w pracowni
oraz podczas wykonywania zabiegów sekcji zwłok.
Dokonywania samooceny i weryfikacji działania własnego.
Podejmowania samodzielnej pracy lub podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach, w zakresie prowadzenia działań związanych z zabiegiem sekcji zwłok.
Oceniania zagrożeń występujących w miejscu pracy preparatora medycznego oraz podejmowania
działań adekwatnych do tych zagrożeń.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz obowiązującymi przepisami, normami
w pracy preparatora medycznego.
Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań, technik,
narzędzi, właściwych dla preparatora medycznego.

3.6. 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
preparator medyczny.
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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 preparator medyczny

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

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie preparator medyczny 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
Preparator medyczny może zdobyć zatrudnienie m.in. w:
 prosektoriach zakładów diagnostyki patomorfologicznej i sekcyjnej na wyższych uczelniach
medycznych,
 prosektoriach klinik i szpitali.
 zakładach pogrzebowych, posiadających umowę z podmiotami leczniczymi na wykonywanie
sekcji zwłok.
Preparator medyczny prowadzić również własną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania sekcji
zwłok oraz działań posekcyjnych, np. we współpracy z lekarzem wykonującym sekcje zwłok (np.
biegłym sądowym).
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Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie jest
zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.
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.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie preparator medyczny.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu preparatora medycznego można uzyskać,
podejmując kształcenie:
 w rocznej szkole policealnej w zawodzie technik sterylizacji medycznej w zakresie kwalifikacji
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
Osoby, które uzyskały powyższą kwalifikację, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
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WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego, które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole
kwalifikacji wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich
liter, wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Szkolenia i kursy doszkalające dla preparatorów medycznych organizują m.in.:
 pracodawcy w ramach wewnętrznych szkoleń lub przyuczenia do zawodu (dla kandydatów do
pracy i pracowników),
 Zakłady Medycyny Sądowej i Zakłady Patomorfologii wyższych uczelni medycznych,
 instytucje szkoleniowe.
Przykładowa tematyka szkoleń dotyczy:
 technik wykonywania sekcji zwłok,
 nowych metod w zabiegach tanatokosmetyki.
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: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://mapa-zawodowe.men.gov.pl
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie preparator medyczny jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2250 zł do 2500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden
etat. Wysokość wynagrodzenia może zależeć od udokumentowanego stażu pracy.
Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia jest uzależniona m.in. od:
 zakresu obowiązków pracownika,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 regionu Polski i wielkości aglomeracji,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny), wielkości i renomy zakładu,

14

INFORMACJA O ZAWODZIE – Preparator medyczny 532903




koniunktury w branży włókienniczej,
stażu pracy,
formy zatrudnienia (umowa o pracę, własna działalność gospodarcza).

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:
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 preparator medyczny możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
aparatami słuchowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie.
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
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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 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2190, z późn.
zm.).
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 Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. poz. 1975).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania podmiotu
leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. poz. 420).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych,
w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób
zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742).
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz
w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 123).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:











Białas M.: Podstawy patomorfologii. Repetytorium dla studentów kierunków lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012.
Chróścielewski E., Raszeja S.: Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych. PZWL, Warszawa 1990.
Di Maio V., Di Maio D.: Medycyna sądowa. Wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław
2012.
Domagała W.: Podstawy patologii. PZWL, Warszawa 2014.
Kruś S.: Patomorfologia kliniczna. PZWL, Warszawa 2011.
Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 2013.
Raszeja S., Nasiłowski M., Markiewicz J.: Medycyna sądowa. PZWL, Warszawa 1993.
Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2006.
Technika sekcyjna skrypt. Akademia Medyczna w Białymstoku, Zakład Patomorfologii Ogólnej,
Białystok 2007.
Weber J.C.: Sekcja zwłok Podręcznik Shearera. PZWL, Warszawa 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:









Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej: http://www.patomorfologia.pl
Internetowy portal dla patologów: http://www.mlodypatolog.org
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
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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

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Preparator medyczny 532903
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.edu.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

Badanie sekcyjne

Badanie zwłok ludzkich przeprowadzone w celu
ustalenie przyczyny śmierci. Sekcja
anatomopatologiczna zwłok osoby zmarłej
w szpitalu ma na celu weryfikację rozpoznania
klinicznego i stosowanego leczenia. Sekcja sądowo-lekarska, zlecana przez prokuratora, wykonywana
jest w przypadku podejrzenia śmierci gwałtownej
i ma na celu: ustalenie przyczyny i okoliczności
zgonu; charakteru i mechanizmu powstania obrażeń,
identyfikację zwłok oraz ustalenie i innych
okoliczności istotnych z punktu widzenia
procesowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Technika sekcyjna skrypt.
Akademia Medyczna
w Białymstoku, Zakład
Patomorfologii Ogólnej,
Białystok 2007

2

Karta charakterystyki
substancji
niebezpiecznych
(MSDS)

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
(ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material
Safety Data Sheet), zgodnie z rozporządzeniem
1907/2006/WE to dokument zawierający opis:
zagrożeń, które może spowodować określona
substancja lub mieszanina chemiczna, metod
służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią,
sposobów postępowania w przypadku powstania
sytuacji niebezpiecznej, podstawowych danych
fizykochemicznych na jej temat.

http://properfektmsds.pl/karta-charakterystyki
[dostęp: 31.03.2019]

3

Karta zgonu

Podstawowy dokument, na podstawie którego
sporządza się akt zgonu. Wystawienie karty zgonu
jest czynnością administracyjną, uregulowaną art.
92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego; w art. 11 ustawy z 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

https://www.prawo.pl/zdrowie/
karta-zgonu,262087.html
[dostęp: 31.03.2019]

20

INFORMACJA O ZAWODZIE – Preparator medyczny 532903

4

Medycyna sądowa

Dział nauki wykorzystujący wiadomości
z szeroko pojętej wiedzy medycyny i pokrewnych
nauk przyrodniczych na potrzeby prawa i wymiaru
sprawiedliwości. Do najważniejszych zadań
medycyny sądowej należy: ustalenie przyczyny
i mechanizmu śmierci w zgonach z przyczyn
gwałtownych (samobójstwo, zabójstwo,
nieszczęśliwy wypadek), okoliczności zgonu, badanie
biologiczne i serologiczne śladów i dowodów
rzeczowych (ślady krwi, tkanek, włosów, narzędzi),
badania obrażeń i uszkodzeń ciała, wykrywanie
trucizn, narkotyków i alkoholu, także orzecznictwo
w sprawach karnych i cywilnych oraz ustalanie
ojcostwa.

https://encyklopedia.pwn.pl/ha
slo/medycynasadowa;3939277.html
[dostęp: 31.03.2019]

5

Odpad
medyczny

Odpad powstający w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań
i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.n
sf/DocDetails.xsp?id=WDU2017
0001975
[dostęp: 31.03.2019]

6

Patomorfologia

Dział medycyny zajmujący się badaniem pobranego
materiału biologicznego: tkanek i narządów, a także
analizą zmian w ich budowie. Patomorfologia ma
zastosowanie w diagnozowaniu i prognozowaniu
leczenia chorób. W badaniach pośmiertnych służy
rozpoznawaniu przyczyn zgonu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Technika sekcyjna skrypt.
Akademia Medyczna
w Białymstoku, Zakład
Patomorfologii Ogólnej,
Białystok 2007

7

Stół
sekcyjny

Stół służący do wykonywania sekcji zwłok wykonany
z łatwo zmywalnych materiałów (np. stali
nierdzewnej, kwasoodpornej) pozwalających na
łatwe utrzymanie go w czystości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Technika sekcyjna skrypt.
Akademia Medyczna
w Białymstoku, Zakład
Patomorfologii Ogólnej,
Białystok 2007

8

Tanatopraksja

Metoda mająca na celu zapobieganie występowaniu
zmian pośmiertnych - balsamowanie. Niweluje
elementy rozkładu powodowane namnażaniem się
bakterii gnilnych – silne wycieki, zasinienia,
nieprzyjemny zapach. Zabieg służy celom
epidemiologiczno-sanitarnym oraz naukowodydaktycznym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://tanatopraksja.pl/szkolen
ia-funeralne/tanatopraksja-iwizaz
[dostęp: 31.03.2019]

9

Zabieg
tanatokosmetyczny

Zabieg kosmetyczny wykonywany na ciele zmarłego.
Jego celem jest kształtowanie naturalnego wyrazu
twarzy, odtworzenie naturalnego kolorytu skóry
utraconego przez zmiany pośmiertne. Są to również
czynności związane z likwidowaniem deformacji,
skutków urazów i chorób zmieniających wygląd.
Tanatokosmetyka skupia się głównie na częściach
ciała niezakrytych odzieżą zwłok ubranych do
ceremonii pogrzebowej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://tanatopraksja.pl/szkolen
ia-funeralne/tanatokosmetykatoaleta-posmiertna
[dostęp: 31.03.2019]

10

Zakład/Pracownia
diagnostyki
sekcyjnej

Inaczej: prosektorium. Jednostka organizacyjna
uniwersytetu medycznego lub szpitala w której
wykonuje się badania sekcyjne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Technika sekcyjna skrypt.
Akademia Medyczna
w Białymstoku, Zakład
Patomorfologii Ogólnej,
Białystok 2007
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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.

ISBN 978-83-7789-495-8 [565]

