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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych 342202

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Animator.
Mentor.
Trener.

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


3422 Sports coaches, instructors and officials.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

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





Janusz Biskup – Gabinet Masażu i Rehabilitacji „GOSIA”, Radom.
Bożena Fałkowicz – Brzeskie Centrum Medyczne, Brzeg.
Małgorzata Obuchiewicz-Lach – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Joanna Tomczyńska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marta Polanowska – Zespół Szkół Medycznych, Brzeg.
Agata Kacprzak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Jagiełło – Medyczna Szkoła Policealna, Radom.
Marcin Sałata – Centrum Rehabilitacji Leczniczej, Warszawa.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych planuje oraz prowadzi ćwiczenia i treningi w określonej
dyscyplinie i konkurencji sportu w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego osób
niepełnosprawnych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych planuje i prowadzi zajęcia sportowe usprawniające oraz
rehabilitację ruchową z osobami, mającymi różny stopień i rodzaj niepełnosprawności. Celem jego
pracy jest usprawnianie podopiecznych, tj. podniesienie ich sprawności fizycznej11 i psychicznej
w celu zdobycia przez nich lepszego wyniku sportowego oraz organizowanie czynnego spędzania
czasu wolnego i utrzymania aktywności fizycznej1.
Działania instruktora mają duże znaczenie w rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Instruktor sportu osób niepełnosprawnych wykorzystuje w pracy metody
i techniki właściwe dla danego sportu, jak również wiedzę o niepełnosprawnościach i ich rehabilitacji.
Instruktor przygotowuje cykle treningowe, dba o właściwy odpoczynek podopiecznych,
odpowiedzialny jest za miejsce, w którym odbywają się treningi, jak również za sprzęt używany
podczas zajęć.
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych organizuje grupy sportowe w zależności od rodzaju
niepełnosprawności, możliwości podopiecznych, posiadanej bazy sportowej i sprzętu. Pracuje
w ośrodkach sportowych i placówkach oświatowych. Treningi organizowane są zgodnie z przepisami
BHP, ochrony ppoż. i zasadami ergonomii. Warunkiem niezbędnym do prowadzenia zajęć jest teren
bez barier architektonicznych. Liczebność grup zależy od dyscypliny sportowej, formy usprawniania
ruchowego oraz od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
może pracować samodzielnie lub w zespole.
Sposoby wykonywania pracy
Wykonywanie zawodu instruktor sportu osób niepełnosprawnych jest ukierunkowane na
zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, polegającej na:
 organizowaniu grup sportowych osób niepełnosprawnych oraz harmonogramu działań
sportowych w zależności od rodzaju sportu,
 przygotowaniu bazy treningowej dla podopiecznych oraz miejsca prowadzonych zajęć,
 prowadzeniu działań usprawniających oraz nauczaniu podopiecznych technik wybranego sportu,
 ocenianiu postępów osób niepełnosprawnych w opanowaniu techniki wybranego sportu,
usprawniania i aktywizacji psychoruchowej,
 stosowaniu różnorodnych technik wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych oraz
motywowaniu ich do świadomego wykorzystania swoich umiejętności.
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WAŻNE:
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych powinien być pozytywne nastawiony do pracy z ludźmi
niepełnosprawnymi w różnym wieku i mieć wysoką wrażliwość na ich potrzeby. Bardzo istotna jest również
dokładność i skrupulatność podczas monitorowania oraz prowadzenia programu trenerskiego swoich
podopiecznych.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca instruktora sportu osób niepełnosprawnych może być wykonywana w:
 ośrodkach i klubach sportowych,
 placówkach oświatowych,
 siłowniach,
 ośrodkach terapii zajęciowej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych korzysta z przyrządów, przedmiotów i urządzeń
niezbędnych do uprawiania danego rodzaju sportu. Powinien znać zastosowanie oraz przeznaczenie
urządzeń i przedmiotów rehabilitacyjnych, takich jak m.in.:
 wózki stabilizacyjne12,
 wózki sportowe,
 rowery typu handbike5,
 łóżka rehabilitacyjne,
 chodzący pionizator3,
 egzoszkielet4,
 bramy treningowe2,
 podnośnik dla niepełnosprawnych,
 bieżnie,
 pasy stabilizujące9,
 ortezy8,
 maty rehabilitacyjne7
 protezy sportowe10,
 kliny,
 kule6,
 kompresy rozgrzewające i inne.
Organizacja pracy
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych w zależności od liczby grup podopiecznych może
pracować w systemie jedno- lub dwuzmianowym. Jego praca może też mieć wymiar nienormowany,
w przypadku wyjazdów na zgrupowania rehabilitacyjno-ruchowe lub współzawodnicze.

5

INFORMACJA O ZAWODZIE – Instruktor sportu osób niepełnosprawnych 342202
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie zawodu instruktor sportu osób niepełnosprawnych wiąże się z ewentualnymi
zagrożeniami, takimi m.in. jak:
 zagrożenia spowodowane niezgodnym z przepisami korzystaniem ze sprzętu sportowego
i rehabilitacyjnego,
 przeciążenia układu ruchu,
 urazy ortopedyczne (złamania, zwichnięcia),
 zagrożenia psychospołeczne,
 urazy psychiczne,
 zaburzenia w sferze emocjonalnej.
Do częstych chorób zawodowych możemy zaliczyć:
 choroby przeciążeniowe,
 zwyrodnienia stawów,
 dyskopatie,
 zespoły bólowe,
 choroby narządu mowy.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód instruktor sportu osób niepełnosprawnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe,
 wytrzymałość i siła;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia sportowe,
 kreatywność,
 koncentracja,
 podzielność uwagi,
 zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole
 zdolność słuchania i wyciągania konstruktywnych wniosków,
 podejmowanie trafnych decyzji,
 zdolność do zachowania postawy nieoceniającej,
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zdolność natychmiastowej reakcji;

w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 odpowiedzialność,
 otwartość poznawcza,
 zaangażowanie w rozwiązywanie problemów grupy,
 motywacja do osiągania celów zamierzonych przez grupę,
 wytrwałość w dążeniu do celu,
 asertywność,
 radzenie sobie z emocjami klientów,
 wrażliwość,
 empatia,
 komunikatywność,
 odporność na stres,
 cierpliwość,
 ambicja,
 rzetelność oraz dokładność,
 wysoka kultura osobista,
 stabilność emocjonalna,
 gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych wymagana jest wysoka sprawność i kondycja
fizyczna. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest niesprawność ruchowa oraz zaburzenia
równowagi i padaczka.
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
Do podjęcia pracy w zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych wymaganie jest
posiadanie co najmniej wykształcenia średniego ogólnego lub zawodowego o dowolnym kierunku
oraz ukończenia 18 roku życia.
Pracodawcy preferują osoby z wyższym wykształceniem uzyskanym na kierunkach: wychowanie
fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, ze specjalnością instruktorską.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy
w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych preferowane jest
ukończenie kursów i uzyskanie certyfikatów, uprawniających do prowadzenia zajęć sportowych
z osobami niepełnosprawnymi.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu instruktora sportu osób niepełnosprawnych jest posiadanie
certyfikatów i świadectw, potwierdzających udział w szkoleniach, np. w zakresie rehabilitacji
ruchowej lub zagadnień psychologicznych.
WAŻNE:
W zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych wymagana jest niekaralność za umyślne przestępstwa
związane z organizacją zawodów sportowych.
W pracy instruktora, z uwagi na możliwość pracy z klientami z innych krajów, dodatkowym atutem jest
znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym.
[

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
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez:





kontynuację kształcenia na kierunkach związanych z rehabilitacją, psychologią, socjoterapią
(studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe),
uczestnictwo w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również warsztatach tematycznych
dotyczących zagadnień pracy z osobami niepełnosprawnymi,
uczestnictwo w szkoleniach kadr instruktorskich, organizowanych przez uprawnione do tego
instytucje,
podjęcie pracy w zawodach pokrewnych (pod warunkiem uzupełnienia wymaganych
kompetencji).

Możliwości potwierdzania kompetencji
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych może:
 uzyskiwać zaświadczenia o odbyciu specjalistycznych szkoleń dotyczących zagadnień pracy
z osobami niepełnosprawnymi oraz certyfikaty, poświadczające nabycie kompetencji w tym
zakresie, po zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego,
 potwierdzić swoje kompetencje, poddając się dobrowolnej procedurze licencjonowania ważności
nabytych uprawnień przez Polski Związek Sportowy,
 ubiegać się o potwierdzenie kompetencji trenera klasy drugiej, klasy pierwszej oraz trenera klasy
mistrzowskiej po spełnianiu wymogów określonych w ustawie o sporcie.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Animator czasu wolnego młodzieży
Instruktor fitness
Instruktor gimnastyki korekcyjnej
Instruktor odnowy biologicznej
Instruktor rekreacji ruchowej
Instruktor rytmiki
Instruktor sportów siłowych
Instruktor sportów ekstremalnych
Instruktor sztuki walki
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Kod zawodu
235916
342301
342302
342304
342305
342306
342307
342308
342309
342310
342311

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Organizowanie grupy w danym sporcie lub grupy usprawniania ruchowego.
Z2 Organizowanie bazy treningowej, miejsca prowadzonych zajęć, przygotowywanie sprzętu
sportowego lub usprawniającego.
Z3 Opracowywanie planu i harmonogramu działań sportowych w wybranym sporcie i działań
usprawniających.
Z4 Nauczanie i doskonalenie techniki wybranego sportu lub usprawniającej oraz aktywizacja
psychoruchowa podopiecznego.
Z5 Ocenianie postępów osób niepełnosprawnych w opanowaniu techniki wybranego sportu,
usprawniania i aktywizacji psychoruchowej.
Z6 Organizowanie zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.
Z7 Prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem procesu treningowego lub usprawniania
ruchowego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie i organizowanie pracy na podstawie oceny stanu
psychofizycznego i potrzeb ruchowych osób niepełnosprawnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie i organizowanie pracy na podstawie oceny stanu
psychofizycznego i potrzeb ruchowych osób niepełnosprawnych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie grupy w danym sporcie lub grupy usprawniania ruchowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska w zakresie planowania
zajęć z osobami niepełnosprawnymi;
Zasady organizowania grup sportowych
i usprawniających ruchowo osób
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie planowania zajęć
z osobami niepełnosprawnymi;
Stosować zasady organizowania grup
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niepełnosprawnych;
Metody oceny stanu psychofizycznego
i ruchowego osób niepełnosprawnych;
Potrzeby związane z aktywnością ruchową
w środowisku osób niepełnosprawnych.





sportowych i uprawiających ruchowo grup
niepełnosprawnych;
Przestrzegać metod oceny stanu
psychofizycznego i ruchowego osób
niepełnosprawnych;
Wspierać potrzeby związane z aktywnością
ruchową w środowisku osób
niepełnosprawnych.

Z2 Organizowanie bazy treningowej, miejsca prowadzonych zajęć, przygotowywanie sprzętu
sportowego lub usprawniającego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska w zakresie organizowania
bazy treningowej, miejsca prowadzonych zajęć
oraz przygotowania sprzętu sportowego;
Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP
oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
Zasady planowania i organizowania stanowiska
pracy;
Metody i formy oddziaływań usprawniających
w ramach miejsca prowadzonych zajęć;
Metody i formy oddziaływań profilaktycznych
w ramach miejsca prowadzonych zajęć.







Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska
w zakresie organizowania bazy treningowej,
miejsca prowadzonych zajęć oraz przygotowania
sprzętu;
Planować działania pracy z podopiecznymi,
umożliwiające realizację wytyczonych celów;
Opisać konsekwencje nieprzestrzegania
przepisów ochrony przeciwpożarowej;
Przestrzegać przepisów dotyczących ergonomii
wykonywania czynności zawodowych;
Dobierać metody i formy oddziaływań
usprawniających w obrębie bazy treningowej;
Planować i stosować działania propagujące
zdrowy styl życia w miejscu bazy treningowej.

Z3 Opracowywanie planu i harmonogramu działań sportowych w wybranym sporcie i działań
usprawniających
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody i zasady opracowania planów
i harmonogramów działań sportowych
w wybranym sporcie oraz działań
usprawniających;
Metody i plany pracy w zależności od sprawności
i wydolności niepełnosprawnego;
Ograniczenia funkcjonowania organizmu oraz
możliwości wytrzymałościowe podopiecznego;
Stany psychofizyczne osób niepełnosprawnych
i modyfikowanie planu pracy;
Anatomiczną i psychofizyczną budowę ludzkiego
ciała.
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Przestrzegać zasad i metod opracowania planów
i harmonogramów działań sportowych
w wybranym sporcie i działań usprawniających;
Ustalać metody i plany pracy w zależności od
sprawności i wydolności niepełnosprawnego;
Oceniać możliwości i ograniczenia
podopiecznego oraz interpretować uzyskane
wyniki;
Ocenić stany psychofizyczne osób
niepełnosprawnych i na tej podstawie
modyfikować plan pracy;
Dopasowywać sposób prowadzenia zajęć do
potrzeb i możliwości podopiecznych;
Analizować budowę psychosomatyczną
ludzkiego ciała.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie zajęć sportowych, usprawniających ruchowo
i aktywizujących zgodnie z zasadami pracy z osobami niepełnosprawnymi i dydaktyki ogólnej
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie zajęć sportowych, usprawniających ruchowo
i aktywizujących zgodnie z zasadami pracy z osobami niepełnosprawnymi i dydaktyki ogólnej
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Nauczanie i doskonalenie techniki wybranego sportu lub usprawniającej oraz aktywizacja
psychoruchowa podopiecznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii
i ochrony środowiska w zakresie nauczania
i doskonalenia wybranego sportu;
Zasady i metody nauczania i doskonalenia
technik wybranego sportu;
Objawy i skutki niepełnosprawności;
Możliwości i ograniczenia osoby
niepełnosprawnej;
Zasady i metody aktywizujące i usprawniające
psychoruchowo podopiecznego.






Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii i ochrony środowiska
w zakresie nauczania i doskonalenia wybranego
sportu;
Różnicować niepełnosprawność i oceniać jej
skutki;
Dobierać aktywność fizyczną do możliwości
fizycznych podopiecznego;
Stosować zasady nauczania i doskonalenia
technik wybranego sportu;
Dobierać zasady i metody aktywizujące
i usprawniające psychoruchowo podopiecznego.

Z5 Ocenianie postępów osób niepełnosprawnych w opanowaniu techniki wybranego sportu,
usprawniania i aktywizacji psychoruchowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Postępy osób niepełnosprawnych
w opanowaniu technik wybranego sportu;
Mechanizmy usprawniania i aktywizacji
psychoruchowej osób niepełnosprawnych;
Etapy sposobu pracy z podopiecznym
niepełnosprawnym;
Reguły i techniki motywacji podopiecznych;
Wpływ wzmocnienia pozytywnego
i negatywnego na zachowanie podopiecznych.







Określić postępy osób niepełnosprawnych
w opanowaniu technik wybranego sportu;
Identyfikować mechanizmy usprawniania
i aktywizacji psychoruchowej osób
niepełnosprawnych;
Określać etapowość pracy z podopiecznym
niepełnosprawnym;
Pobudzać do aktywności sportowej, stosując
różne techniki motywacji;
Wspierać samodyscyplinę i motywować
podopiecznych.

Z6 Organizowanie zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i metody organizowania zawodów
sportowych osób niepełnosprawnych;
Zasady współzawodnictwa i zasady fair play osób
niepełnosprawnych;
Zasady i metody prowadzenia zajęć ruchowych,
usprawniających, treningu w wybranym sporcie;
Klasyfikacje zawodników i wymagania sportowe
osób niepełnosprawnych;
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Stosować zasady i metody organizowania
zawodów sportowych osób niepełnosprawnych;
Przestrzegać zasad współzawodnictwa i zasady
fair play osób niepełnosprawnych;
Określać poziom sprawności fizycznej
podopiecznych w odniesieniu do wymagań
rywalizacji sportowej oraz działań
usprawniających;
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System nagradzania osób niepełnosprawnych
we współzawodnictwie i niezwykłych
osiągnięciach.








Motywować osoby niepełnosprawne do udziału
w zawodach;
Dobierać intensywność, częstotliwość i rodzaj
ćwiczeń do form usprawniania wybranego
sportu i możliwości podopiecznego;
Modyfikować swoje działanie w zależności od
oceny jego skutków;
Przestrzegać zasad sprawiedliwej klasyfikacji
i wychodzić naprzeciw wymaganiom
sportowym;
Doceniać i nagradzać osiągnięcia podopiecznych
we współzawodnictwie i za niezwykłe
osiągnięcia.

Z7 Prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem procesu treningowego lub usprawniania
ruchowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady prowadzenia dokumentacji zawodowej
zgodnie z przepisami prawa;
Instrukcje i zasady działania poczty
elektronicznej i programów medycznych;
Zasady przechowywania i archiwizacji
dokumentacji zawodowej zgodnie z przepisami
prawa;
Regulacje prawne w zakresie prowadzenia
dokumentacji osób niepełnosprawnych.






Prowadzić dokumentację zawodową zgodnie
z przepisami prawa;
Obsługiwać pocztę elektroniczną i programy
medyczne komputerowe;
Przechowywać i archiwizować dokumentację
zawodową zgodnie z przepisami prawa;
Prowadzić dokumentację podopiecznego
zgodnie z przepisami prawa;
Prowadzić dokumentację zawodową zawierającą
bieżące informacje o postępach sportowych
i stanie zdrowia niepełnosprawnego.

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







Ponoszenia odpowiedzialności za planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z osobami
niepełnosprawnymi.
Dostosowania własnego zachowania do zmian w środowisku pracy oraz indywidualnych potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Wykonywania pracy samodzielnie lub podejmowania współpracy z ośrodkami prowadzącymi
zajęcia indywidualne13 i grupowe z osobami niepełnosprawnymi.
Oceniania wpływu działań swoich oraz działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej
w zakresie prowadzenia zajęć sportowych, usprawniających oraz elementów rehabilitacji
ruchowej z osobami niepełnosprawnymi oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
Podnoszenia kompetencji instruktorskich oraz uzyskiwania kolejnych uprawnień do prowadzenia
zajęć sportowych z osobami niepełnosprawnymi.
Wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej obowiązującej w sporcie.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały

12

INFORMACJA O ZAWODZIE – Instruktor sportu osób niepełnosprawnych 342202
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
instruktor sportu osób niepełnosprawnych.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu instruktor sportu osób niepełnosprawnych

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
w sektorze sport.
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:




Zintegrowanego Systemu 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
Instruktor sportu osób niepełnosprawnych może ubiegać się o pracę w instytucjach publicznych
różnego szczebla, takich jak np.:
 urzędy marszałkowskie – referaty zdrowia i polityki społecznej,
 urzędy gminy – referaty promocji zdrowia.
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Zatrudnienie w zawodzie oferują:
 instytucje publiczne zajmujące się promocją aktywności osób niepełnosprawnych,
 prywatne firmy,
 urzędy PFRON.
Miejscem zatrudnienia są m.in:
 ośrodki sportowe (pływalnie, sale sportowe, ośrodki sportów paraolimpijskich),
 placówki oświatowe,
 siłownie,
 ośrodki oferujące kursy branżowe,
 fundacje na rzecz osób niepełnosprawnych,
 ośrodki doradztwa zawodowego.
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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
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 (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie prowadzi się kształcenia
kandydatów do pracy w zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych w formach szkolnych.
14
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Zgodnie z preferencjami pracodawców kandydat do pracy w zawodzie instruktor sportu osób
niepełnosprawnych powinien ukończyć kształcenie w szkole wyższej (studia I i II stopnia lub studia
podyplomowe), przykładowo na kierunkach: wychowanie fizyczne, pedagogika.
Szkolenie
Przygotowanie instruktora sportu osób niepełnosprawnych prowadzą:
 niepubliczne instytucje prowadzące profesjonalne kursy,
 szkoły wyższe na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja ruchowa,
 Polski Związek Sportowy.
Czynny zawodowo instruktor sportu osób niepełnosprawnych powinien brać udział
w szkoleniach organizowanych przez zakład pracy, kursach prowadzonych przez wyspecjalizowane
instytucje szkoleniowe oraz doskonalić kompetencje i samodzielnie rozwijać swoją sprawność
fizyczną.
Do najbardziej popularnych szkoleń należą kursy na instruktora sportu osób niepełnosprawnych oraz
specjalistyczne, np. z zakresu kulturystyki i ćwiczeń siłowych osób niepełnosprawnych.
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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
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
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie instruktor sportu osób niepełnosprawnych
jest zróżnicowane i wynosi od 2100 zł do 4000 zł brutto miesięcznie.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód instruktor sportu osób niepełnosprawnych
uzależniony jest od:
 wykształcenia, posiadanych kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowego,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 liczby osób wykonujących ten zawód,
 regionu Polski,
 wielkości aglomeracji.
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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: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
Zawód instruktor sportu osób niepełnosprawnych może być wykonywany przez osoby
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcji kończyn dolnych (05-R), umożliwiającą samodzielne przemieszczanie się,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację.
Niepełnosprawność kandydata do tego zawodu nie może wpływać na skuteczny kontakt
interpersonalny, komunikację oraz funkcje poznawcze.
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 Europejska
klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European Skills/Competences,
Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji z rynkiem pracy.
ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano umiejętności,
kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia.
Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia ustawicznego
wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe oraz łatwo
porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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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: 30.06.2018 r.










Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych
zawodów (Dz. U. poz. 829).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej
Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz. U. poz. 1268).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:








Deutsch-Smith D.: Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.
Kokot K.: Niepełnosprawność ruchowa w społeczeństwie obywatelskim. Impuls, Kraków 2008.
Kostecki R. (red.): Dziecko niepełnosprawne w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym. Instytut
Pedagogiki Społecznej WSP, Zielona Góra 1995.
Olszak-Krzyżanowska B.: Problemy zmiany ról społecznych osób z nabytą niepełnosprawnością
narządu ruchu. Impuls, Kraków 2006.
Sowa J., Wojciechowski F.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Wydawnictwo
Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.
Szychowiak B.: Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
Ziętek K.: Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności (opracowanie
scenariuszy Jolanta Juszczuk). Stowarzyszenie Spokoju Jutra, Warszawa 2004.

Czasopisma:





Arusztowicz B.: Akceptacja dziecka z dysfunkcją narządu ruchu przez samego siebie i przez
najbliższe otoczenie. Szkoła Specjalna nr 3, 1995.
Arusztowicz B.: Aspiracje i plany życiowe dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. Szkoła
Specjalna nr 2/3, 2000.
Budzyński M.: Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową
i intelektualną. Rewalidacja nr 2, 2007.
Budzyński M.: Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową
i intelektualną (zastosowanie praktyczne). Rewalidacja nr 1, 2008.
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Hintze B.: Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Alkoholizm
i Narkomania nr 2, 2011.
Królak A:. Tenis na wózkach – serwis. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 7, 2009.
Kustra Cz.: Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo. Szkoła Specjalna nr 1,
2008.
Łassa D.: Adaptacja do życia osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową. Niepełnosprawność
i Rehabilitacja nr 4, 2007.
Migas A.: Aspiracje życiowe i bariery osób z niepełnosprawnością motoryczną. Raport z badań.
Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 3, 2007.
Migas A.: Badania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo. Niepełnosprawność
i Rehabilitacja nr 2, 2007.
Migas A.: Seksualność i życie rodzinne osób z ograniczoną sprawnością fizyczną.
Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 4, 2007.
Mokosa D.K.: Eksperyment rewalidacyjny – Akademia Niezależnego Życia. Niepełnosprawność
i Rehabilitacja nr 1, 2007.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:













Akademia Trenerska: http://www.akademiatrenerska.pl/akademia-trenerska
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Funkcje instruktora, trenera:
http://prawosportowe.pl/funkcja-trenera-i-instruktora-sportu-a-deregulacja-niektorychzawodow.html
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy: http://www.insp.waw.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki: https://www.msit.gov.pl
Opis zawodu:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Opis zawodu Instruktor sportu osób niepełnosprawnych:
http://www.sprawdzprace.pl/praca/opinie/polska/sport-rekreacja-instruktorstwosportowe/instruktor-sportu-osob-niepelnosprawnych
Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych:
file:///C:/Users/Dom/Downloads/Program_2015402f.pdf.
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (SRKS): http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-ramakwalifikacji-w-sporcie-srks
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.
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Kompetencja
zawodowa

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.

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).
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Zadanie zawodowe

Zawód

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

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
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Nazwa pojęcia

Lp.

Definicja

Źródło

1

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna to każda praca, ruch wykonany
przez mięśnie szkieletowe organizmu.

http://infozdrowie24.pl/temat
/zdrowie/aktywno%C5%9B%C4
%87+fizyczna+definicja
[dostęp: 10.07.2018]

2

Brama treningowa

Jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym dla
klubów fitness i siłowni prostego ćwiczenia,
umożliwiającego stopniowe wzmacnianie prawie
każdej partii mięśni.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

3

Chodzący pionizator

Sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym, służący
utrzymaniu pionowej postawy.

http://radiogdansk.pl/pomorze
-biegapomagamy/item/10540-doczego-sluzy-pionizator/10540do-czego-sluzy-pionizator
[dostęp: 10.07.2018]

4

Egzoszkielet

Przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do użytku
w celach rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta
z niedowładem kończyn dolnych. Umożliwia ruchy
wstawania/siadania na krześle oraz wykonywanie
chodu w sposób naturalny, z prawidłowym
przenoszeniem obciążenia między kończynami.
Urządzenie EKSO wspomaga utracone funkcje
nerwowo-mięśniowe.

http://www.fizjofit.pl/egzoszki
elet.html
[dostęp: 10.07.2018]

5

Handbike

Rower napędzany za pomocą rąk.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

6

Kule

Sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny służący do
chodzenia i podpierania się dla osób z chwilowym
zaburzeniem ruchu. Są kule pachowe i ortopedyczne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

7

Mata rehabilitacyjna

Służy do ćwiczeń i rehabilitacji. Zabezpiecza ciało
przed urazami podczas treningu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

8

Orteza

Jest zabezpieczeniem medycznym, którego głównym
celem jest zabezpieczenie schorzenia lub kontuzji
w obrębie danego stawu.

https://www.ortopedio.pl/por
ady-ekspertow/orteza-co-tojest-jakie-ma-zastosowanie
[dostęp: 10.07.2018]

9

Pasy stabilizujące

Zapewniają dodatkowe wsparcie w trakcie
wykonywania ćwiczeń na wolnych ciężarach.
Działając usztywniająco, zabezpieczają kręgosłup
przed uszkodzeniami, pozwalając unikać bolesnych
kontuzji.

https://www.bcaa.pl/pasystabilizujace
[dostęp 24.04.2018]

10

Proteza sportowa

Proteza przeznaczona dla osób po amputacji
kończyny dolnej powyżej kolana.

http://lewkowicz.com.pl/ofert
a/protetyka/protezy-konczyndolnych/protezy-sportowe-2
[dostęp: 10.07.2018]

11

Sprawność fizyczna

Umiejętność rozwiązywania przez człowieka zadań
ruchowych lub zdolności do efektywnego
i ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej
Sprawność fizyczna jest cechą wyćwiczalną.

https://www.zsmsc.com.pl/spr
awno-fizyczna-a-rozwojosobniczy-czowieka.html
[dostęp: 10.07.2018]

12

Wózek stabilizacyjny

Wózki inwalidzkie stabilizujące plecy i głowę.

https://www.ortopedio.pl/woz
ki-inwalidzkie/stabilizujaceplecy-i-glowe
[dostęp: 10.07.2018]

13

Zajęcia indywidualne

Jest to praca trenera z jednym podopiecznym.
Rozpoczęcie zajęć odbywa się od przeprowadzenia
diagnozy podopiecznego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

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

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