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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Pracownik solarium 514205

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Nie występują.

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


5142 – Beauticians and related workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:




analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), 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:




Aleksandra Pietras – Solarium, Łódź.
Kaja Rakoczy – Solarium, Warszawa.
Katarzyna Sławińska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Elżbieta Małek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Radom.
Beata Markwart – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Barbara Harasimiuk – Polskie Stowarzyszenie Kosmetyczne, Warszawa.
Marietta Śliwiak – Krajowa Izba Kosmetologii, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
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WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Pracownik solarium zajmuje się kompleksową obsługą klienta, przygotowaniem oraz obsługą
urządzeń i wyposażenia solarium, jak również nadzorowaniem przebiegu zabiegów opalania się
w solarium. Instruuje klienta w zakresie sposobu użytkowania urządzeń opalających, a także użycia
preparatów przed zabiegiem, w trakcie oraz po jego zakończeniu.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Pracownik solarium odpowiada za obsługę klienta oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla
bezpiecznego przeprowadzenia zabiegów oferowanych w solarium.
Jest odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska oraz prawidłowy i bezpieczny dla klienta przebieg
zabiegu kąpieli solaryjnych. Ponadto udziela wskazówek w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry po
zakończonym zabiegu.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik solarium w trakcie wykonywania pracy stosuje metody i techniki polegające na:
 przygotowaniu stanowisk pracy do prowadzenia kąpieli solaryjnych zgodnie z zasadami
i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż., ochrony środowiska, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,
 przeprowadzeniu wywiadu z klientem w zakresie oceny stanu skóry oraz udzieleniu porad co do
czasu trwania zabiegu,
 dostosowywaniu zabiegu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta,
 informowaniu klienta w zakresie ograniczeń i przeciwskazań do wykonania zabiegu lub jego czasu
trwania,
 informowaniu klienta na temat sposobu korzystania z urządzenia opalającego oraz środków
ochrony np. wzroku.
Podczas przygotowania stanowiska pracownik solarium odpowiada za:
 sprawdzenie stanu technicznego i wymogów bezpieczeństwa urządzenia przeznaczonego do
wykonywania zabiegu kąpieli solaryjnej,
 dezynfekcję urządzenia solaryjnego,
 programowanie mocy i czasu działania lamp.
Po zakończonym zabiegu pracownik solarium:
 dezynfekuje stanowisko,
 na podstawie stanu skóry klienta dobiera preparaty do ochrony i pielęgnacji oraz udziela
informacji o kosmetykach utrzymujących efekt opalenizny.
Do zadań pracownika solarium należy również:
 obsługa telefoniczna klientów, dokonywanie rezerwacji,
 dbanie o kompletność wyposażenia stanowiska (kosmetyki zalecane przed kąpielą solaryjną oraz
po jej zakończeniu, akcesoria ochronne, środki dezynfekujące etc.),
 dbanie o czystość i estetykę miejsca pracy,
 obsługa kasy fiskalnej/terminalu płatniczego.
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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
Pracownik solarium pracuje w pomieszczeniach usytuowanych w różnych obiektach (np. pawilony
usługowe, gabinety kosmetyczne, hotele, ośrodki SPA, sanatoria), które zapewniają odpowiednie
warunki pod względem bezpieczeństwa, ergonomii pracy, sanitarno-epidemiologicznym, estetyki
i obsługi klientów korzystających z kąpieli solaryjnych.
Praca jest wykonywana w zamkniętych pomieszczeniach zwanych salonami do kąpieli solaryjnych lub
zwyczajowo solariami7.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Pracownik solarium w działalności zawodowej wykorzystuje różne maszyny i narzędzia, w tym:
 aparaty i urządzenia wyposażone w lampy opalające UV:
• solaria poziome opalające w pozycji leżącej, tzw. łóżka opalające,
• solaria pionowe opalające w pozycji stojącej, tzw. kabiny opalające,
 urządzenia do pomiaru odporności skóry na działanie promieni UV,
 zegar,
 preparaty do dezynfekcji (płyny, pasty etc.),
 środki do pielęgnacji i ochrony skóry (balsamy, kremy, olejki),
 komputer z dostępem do internetu, oprogramowaniem biurowym i programami do obsługi
klientów,
 terminal płatniczy,
 kasę fiskalną,
 telefon.
Organizacja pracy
Praca pracownika solarium ma samodzielny i indywidualny charakter. Pracownik solarium pracuje

zwykle w systemie jednozmianowym. W zależności od miejsca świadczenia usług oraz
zapotrzebowania praca ma często charakter elastyczny, dostosowany do potrzeb klienta.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Pracownik solarium może być narażony na zagrożenia związane z obsługą urządzeń opalających oraz
negatywnym oddziaływaniem promieniowania UV6 emitowanego przez urządzenia.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód pracownik solarium ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna dobra wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku i słuchu,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność zmysłu dotyku;
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w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk i palców,
 rozróżnianie barw,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne i manualne,
 uzdolnienia organizacyjne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 łatwość wypowiadania się,
 zdolność budowania relacji pełnego zaufania w stosunku do klienta,
w kategorii cech osobowościowych
 wysoka odpowiedzialność,
 odporność emocjonalna,
 samodzielność,
 samokontrola,
 punktualność,
 dokładność,
 wysoka samodyscyplina,
 kreatywność,
 komunikatywność,
 empatia,
 poczucie estetyki,
 miła aparycja,
 wysoka kultura osobista.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie pracownik solarium wymagane są w szacowności dobra sprawność fizyczna, wrażliwość
zmysłu dotyku i dobry wzrok.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu pracownik solarium są:
 choroby zakaźne (np. gruźlica, zakaźne choroby skóry),
 reakcje alergiczne,
 choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg,
 choroby neurologiczne (np. epilepsja),
 wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji.
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 (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie pracownik solarium nie ma określonych wymagań
w zakresie wykształcenia. Przez pracodawców preferowane jest wykształcenie średnie w zawodach
z branży kształcenia fryzjersko-kosmetycznej.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Zawód pracownik solarium może wykonywać osoba, która:
 zdobyła doświadczenie w trakcie wykonywania zadań zawodowych w solarium,
 odbyła szkolenia potwierdzone odpowiednimi certyfikatami w zakresie obsługi urządzeń
solaryjnych w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym,
 odbyła szkolenia specjalistyczne oferowane przez producentów urządzeń solaryjnych.
Podjęcie pracy w zawodzie pracownik solarium ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacji zawodowe w pokrewnym zawodzie technik usług
kosmetycznych, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwa potwierdzające kwalifikacje AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
i AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp w zawodzie pokrewnym technik
usług kosmetycznych,
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym kosmetyczka,
nadawane w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby
Rzemieślnicze.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu pracownika solarium są:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 posiadane certyfikaty i świadectwa, potwierdzające udział w szkoleniach, kursach zawodowych
dotyczących podstawowej wiedzy z zakresu higieny i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń
opalających,
 posiadanie zaświadczeń potwierdzających znajomość podstaw kosmetyki, kosmetologii lub
dermatologii, w szczególności wiedzy z zakresu pielęgnacji skóry przed zabiegiem opalania i po
zabiegu,
 certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych.
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 solarium ma możliwość:
 rozpocząć pracę na stanowisku stażysty, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 zostać szefem firmy i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
solarium,
 kontynuować naukę (jeśli posiada świadectwo maturalne) na studiach I stopnia, np. na
kierunkach: kosmetologia, podologia lub odnowa biologiczna,
 rozszerzać kompetencje zawodowe dzięki kształceniu w szkolnych i rzemieślniczych zawodach
pokrewnych,
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doskonalenia i rozwijania kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w różnych formach
branżowego kształcenia ustawicznego (praktyki, staże, szkolenia, warsztaty, seminaria,
konferencje).

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie pracownik solarium nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie pracownik solarium, wchodzących w skład zawodu pokrewnego (szkolnego)
technik usług kosmetycznych, w zakresie kwalifikacji:
 AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
 AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie pracownik solarium oferuje system
nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza
w zawodzie pokrewnym kosmetyczka. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio:
świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
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 pracownik solarium może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Podolog
Kosmetyczka
s
Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu
323014
514202
514207

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie pracownik solarium wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Obsługiwanie telefoniczne klientów, tworzenie rezerwacji.
Z2 Kompletowanie wyposażenia stanowiska pracownika solarium – kosmetyki do demakijażu,
akcesoria ochronne.
Z3 Prowadzenie wywiadu z klientem – ustalanie oczekiwań.
Z4 Ocenianie stanu skóry, przedstawianie zaleceń w zakresie sposobu wykonania oraz czasu
trwania zabiegu zgodnie z fototypem skóry.
Z5 Informowanie klienta o ograniczeniach do wykonania zabiegu.
Z6 Instruowanie klienta o sposobie korzystania z urządzenia opalającego oraz środkach ochrony.
Z7 Dezynfekowanie urządzenia przed kąpielą solaryjną i po zabiegu.
Z8 Sprawdzanie stanu technicznego urządzenia.
Z9 Programowanie mocy i czasu działania urządzenia opalającego.
Z10 Ocenianie stanu skóry klienta po zakończonym zabiegu, dobieranie preparatów do ochrony
i pielęgnacji oraz kosmetyków utrzymujących efekt opalenizny.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie pracy solarium
Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie pracy solarium obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Obsługiwanie telefoniczne klientów, tworzenie rezerwacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Zasady obsługi systemu rezerwacji;
Standardy telefonicznej obsługi klienta.



Planować i koordynować terminy seansów
opalania;
Organizować czas pracy solarium.

Z2 Kompletowanie wyposażenie stanowiska pracownika solarium – kosmetyki do demakijażu,
akcesoria ochronne
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Normy określające właściwy sposób
użytkowania urządzeń opalających;
Sposoby i środki ochrony przed szkodliwym
działaniem promieniowania UV;
Rodzaje aparatury, narzędzi, akcesoriów
i kosmetyków wykorzystywanych podczas
opalania;
Wymagania w zakresie niezbędnego
wyposażenia BHP i ppoż.





Rozróżniać urządzenia solaryjne;
Dobierać kompletność urządzeń w zakresie BHP
i ochrony ppoż.;
Zapewniać właściwe wyposażenie stanowiska
opalania w artykuły ochronne, takie jak:
kosmetyki do demakijażu, płatki kosmetyczne,
okulary ochronne itp.;
Dobierać odpowiednie środki dezynfekujące.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie wywiadu z klientem, ocenianie stanu skóry
twarzy i ciała oraz dobieranie preparatów przed zabiegiem solaryjnym i po zabiegu
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie wywiadu z klientem, ocenianie stanu skóry twarzy
i ciała oraz dobieranie preparatów przed zabiegiem solaryjnym i po zabiegu obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Prowadzenie wywiadu z klientem – ustalanie oczekiwań
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Z4

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń
opalających;
4
Rodzaje fototypu i karnacji skóry;
Przeciwwskazania do kąpieli solaryjnych.




Identyfikować potrzeby klienta w zakresie czasu
5
i intensywności opalania ;
Weryfikować możliwości realizacji oczekiwań
klienta;
Przedstawiać przeciwwskazania i zagrożenia
dotyczące wykonywanego zabiegu.

Ocenianie stanu skóry, przedstawianie zaleceń w zakresie sposobu wykonania oraz czasu
trwania zabiegu zgodnie z fototypem skóry

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Rodzaje fototypu i karnacji skóry;
Metody oceny stanu skóry;
Rodzaje zmian skóry twarzy i ciała, które
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Wykorzystywać wiedzę z zakresu podstaw
dermatologii, określać rodzaj karnacji i fototypu
skóry klienta;
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stanowią przeciwwskazania do kąpieli
solaryjnych;
Normy określające właściwy sposób
użytkowania urządzeń opalających.




Określać stan skóry przed kąpielą solaryjną;
Proponować odpowiednią liczbę i czas trwania
kąpieli solaryjnych w zależności od stanu skóry;
Wskazywać odpowiednią metodę
przeprowadzenia zabiegu opalania;
Przedstawiać zalecenia dotyczące zastosowania
preparatów ochronnych i pielęgnacyjnych przed
opalaniem i w trakcie zabiegu.

Z5 Informowanie klienta o ograniczeniach do wykonania zabiegu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Zmiany patologiczne skóry twarzy i ciała;
Rodzaje zmian skórnych, chorób i stanów, które
są przeciwwskazaniem do korzystania
z solarium;
Zagrożenia i skutki wynikające z niewłaściwego
użytkowania aparatury opalającej.





Charakteryzować wskazania i przeciwwskazania
do kąpieli solaryjnych;
Rozpoznawać i poprawnie klasyfikować zmiany
skórne;
Oceniać i przedstawiać zagrożenia związane
z przeprowadzeniem zabiegu;
Podejmować decyzje w zakresie możliwości
wykonania zabiegu opalania.

Z6 Instruowanie klienta o sposobie korzystania z urządzenia opalającego oraz środkach ochrony
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady przygotowania, obsługi i użytkowania
urządzeń solaryjnych;
Zasady zabezpieczeń stosowanych podczas
kąpieli solaryjnych w zakresie ochrony wzroku
itp.;
Rodzaje preparatów ochronnych stosowanych
przed kąpielą solaryjną.







Przestrzegać zasad przepisów BHP i ochrony
ppoż.;
Wyjaśniać zagrożenia wynikające
z niewłaściwego użytkowania maszyny
opalającej;
Przedstawiać metody zabezpieczeń przed
szkodliwym działaniem promieniowania UV;
Przedstawiać sposób obsługi urządzenia
opalającego;
Wyjaśniać sposób unieruchomienia urządzenia
solaryjnego w nagłych przypadkach.

Z10 Ocenianie stanu skóry klienta po zakończonym zabiegu, dobieranie preparatów do ochrony
i pielęgnacji oraz kosmetyków utrzymujących efekt opalenizny
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zmiany patologiczne skóry twarzy i ciała;
Rodzaje kosmetyków ochronnych stosowanych
po kąpieli solaryjnej;
Zasady właściwej pielęgnacji skóry i utrzymania
efektu opalenizny.
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Wykorzystywać wiedzę z zakresu podstaw
dermatologii i kosmetologii w celu oceny stanu
skóry po zakończonym zabiegu;
Dobierać odpowiednie preparaty ochronne
i pielęgnacyjne właściwe dla danego rodzaju
oraz stanu skóry;
Proponować sposób pielęgnacji w celu
podtrzymania efektu opalenizny.
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3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Przygotowywanie i obsługiwanie urządzenia solaryjnego
Kompetencja zawodowa Kz3: Przygotowywanie i obsługiwanie urządzenia solaryjnego obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Dezynfekowanie urządzenia przed i po kąpieli solaryjnej
WIEDZA – zna i rozumie:





2

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


1

Pojęcia aseptyki i antyseptyki w solarium;
Zasady dezynfekcji w solarium;
Procesy dezynfekcji w solarium;
Metody dezynfekcji medycznej.




Wykonywać dezynfekcję urządzenia i kabiny
solaryjnej przed planowanym zabiegiem;
Rozróżniać rodzaje środków do dezynfekcji;
Stosować środki do dezynfekcji urządzenia
solaryjnego.

Z8 Sprawdzanie stanu technicznego urządzenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Budowę obsługiwanych urządzeń i ich elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania zabiegu;
Zasady działania urządzenia opalającego;
Zasady przygotowania, obsługi i użytkowania
urządzeń solaryjnych;
Wymagania, jakie powinny spełniać obsługiwane
maszyny.






Z9

Rozróżniać urządzenia solaryjne;
Sprawdzać poprawność działania urządzeń
opalających;
Zgłaszać pojawiające się usterki w działaniu
urządzenia solaryjnego przełożonemu lub
serwisantowi;
Zabezpieczać urządzenia solaryjne przed
uszkodzeniami;
Unieruchamiać urządzenie solaryjne w nagłych
przypadkach.

Programowanie mocy i czasu działania urządzenia opalającego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasadę działania oraz parametry obsługiwanego
urządzenia;
Sposób obsługi urządzeń opalających;
Normy określające zakresy efektywnej oraz
3
maksymalnej całkowitej irradiacji w zależności
od typu urządzenia UV oraz zakresu
promieniowania UV.




Uruchamiać i odpowiednio skonfigurować
parametry urządzeń;
Programować urządzenia solaryjne w zależności
od zaleceń lub preferencji klienta;
Przedstawiać klientowi zalecenia w zakresie
właściwego czasu trwania i sposobu wykonania
zabiegu w odniesieniu do obowiązujących norm
oraz przepisów.

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



Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy, podczas wykonywania kąpieli solaryjnych.
Dostosowywania zachowania do okoliczności w zakresie oferowanych usług w gabinecie
solarium.
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Podejmowania samodzielnych decyzji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów solarium.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia.
Utrzymywania trwałych relacji z klientami solarium.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi normami oraz
przepisami.
Doskonalenia kompetencji zawodowych zgodnie z nowymi trendami i technologiami w usługach
solarium.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik solarium 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 pracownik solarium.

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 pracownik solarium

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 pracownik solarium 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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Pracownik solarium może znaleźć zatrudnienie w:
 salonach kosmetycznych,
 salonach solarium,
 hotelach prowadzących zabiegi SPA,
 klubach fitness,
 salonach masażu,
 innych obiektach rekreacyjnych i sportowych.
Zawód pracownika solarium można wykonywać w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.
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
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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 przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie pracownik solarium.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu pracownik solarium można uzyskać w ramach
kształcenia w zawodzie pokrewnym technik usług kosmetycznych w szkole policealnej lub
uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w ramach kwalifikacji AU.61 Wykonywanie
zabiegów kosmetycznych twarzy, AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp,
które mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kompetencje do ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne po zdaniu egzaminu
i spełnieniu wymagań formalnych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu pracownik solarium można również uzyskać:
 w systemie nauki zawodu w rzemiośle, np. w zawodzie pokrewnym kosmetyczka. Wówczas
kompetencje potwierdzają Izby Rzemieślnicze,
 podejmując kształcenie w ramach studiów I/II stopnia oraz studiów podyplomowych na
kierunkach związanych np. z kosmetologią, podologią.
Szkolenie
Osoba, która zamierza wykonywać zawód pracownik solarium powinna nieustannie się doskonalić
i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach oferowanych przez wyspecjalizowane
instytucje.
Szkolenia dla pracowników solarium organizuje się na własne potrzeby w gabinetach solarium w celu
przyuczenia do pracy oraz poznania nowości technicznych i technologicznych.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 obsługa różnego typu urządzeń solaryjnych,
 zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń opalających,
 podstawy kosmetyki, kosmetologii oraz dermatologii,
 pielęgnacja skóry przed zabiegiem opalania i po zabiegu.
Z reguły 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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
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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 (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie pracownik solarium jest
zróżnicowane i wynosi od poziomu minimalnego wynagrodzenia zł do 2580 zł brutto miesięcznie
w przeliczeniu na jeden etat. Na wyższe dochody może liczyć osoba prowadząca własny salon
solarium.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód uzależniony jest m.in. od:
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 wielkości salonu i liczby stanowisk do opalania,
 pory roku,
 regionu Polski i wielkości aglomeracji.
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
W zawodzie pracownik solarium możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielkimi zaburzeniami słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych;
 z niewielką dysfunkcją kończyny górnej (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze
i obsługi urządzeń do kąpieli solaryjnych,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia.
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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 (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
(Dz. U. poz. 2111).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji
o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści
informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. poz. 275).
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).
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Literatura branżowa:
•
•
•
•
•
•
•

Dylewska-Grzelakowska J.: Kosmetyka stosowana. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Łódź
2013.
Ebisz M., Brokowska M. Szkodliwe oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na skórę
człowieka. Hygeia Public Health nr 3/2015.
Martini M.: Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
Mulvej K., Richards M.: Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety. Arkady, Warszawa
2011.
Przewodnik po zawodach. Tom I – VII. Wyd. II. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej. Warszawa 2003.
Schneider S., Krämer H.: Kto korzysta z solarium? Przegląd piśmiennictwa dotyczącego grup
ryzyka w krajach rozwiniętych. Dermatologia po dyplomie, nr 6/2010.
Torzewska K., Malinowska-Borowska J., Wypych-Ślusarska A., Zieliński G.: Opalanie się
w solarium – wiedza, postawa i nawyki Polaków. Medycyna Środowiskowa – Environmental
Medicine, nr 1/2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/
Czasopismo Dermatologia po dyplomie: https://podyplomie.pl/derpd
Główny Urząd Statystyczny:
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/Klucz%20KZiS%202014%20z%20p%C3%B3%C5%BCn.z
m%20-%20ISCO-08.pdf
Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/slownik.html
PKD Polska Klasyfikacja Działalności:
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/index.php?fraza=fryzjerstwo+i+pozosta%C5%82e+zabiegi+
kosmetyczne&action=szukaj&klas=pkd
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portale czasopism medycznych:
http://www.czytelniamedyczna.pl/1280,grzybica.html
http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-skory/artykul,1695873.html
Portal Dbam o zdrowie: https://www.doz.pl/czytelnia/a2311-Opalanie_w_solarium
Portal Poradnik zdrowie: https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/cialo/bezpieczne-opalanie-wsolarium-czyli-jak-korzystac-z-lozek-opalajacych-aa-u19A-Mwho-ynki.html
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Wykaz standardów egzaminacyjnych w rzemiośle: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiatazawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/kwalifikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zwodow
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

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

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Antyseptyka

Dosłownie zapobieganie gniciu – postępowanie
odkażające mające na celu niszczenie
drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych,
w zakażonych ranach.
Postępowanie mające na celu dążenie do jałowości
pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych
i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia
drobnoustrojów do określonego środowiska np.
otwartej rany.
Jedno ze złudzeń optycznych sprawiające, że jasne
lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle
wydają się większe.

2

Aseptyka

3

Irradiacje

4

Karnacja

Kolor skóry człowieka, np. jasna, ciemna, oliwkowa
itp.

5

Opalenizna

6

Promieniowanie UV

7

Solarium

8

Zmiany patologiczne

Przyciemnienie barwy skóry w wyniku naturalnej,
fizjologicznej reakcji, która zachodzi podczas
działania na skórę światła słonecznego lub
w solarium.
Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie
ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe (skrót
UV) – promieniowanie elektromagnetyczne
o długości fali od 10 nm do 400 nm (niektóre źródła
za ultrafiolet przyjmują zakres 100–400 nm);
niewidzialne dla człowieka.
Urządzenie elektryczne zbudowane z lamp UV
(nisko- bądź wysokociśnieniowych), które emitują
dawkę promieniowania podobną do tej, jaką
wytwarza słońce (głównie UV-A i UV-B oraz światło
widzialne).
Choroby albo stan chorobowy skóry; w ogólniejszym
znaczeniu nieprawidłowość, która wymaga
konsultacji lekarskiej/dermatologicznej.
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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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