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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Instruktor odnowy biologicznej 342304

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Instruktor fitness.
Instruktor jogi.
Instruktor tai chi.
Instruktor technik relaksacyjno-medytacyjnych.
Trener personalny.

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


3423 Fitness and recreation instructors and program leaders.

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) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Maria Kowalczyk – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Beata Maliszewska – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe, Kraków.
Iwona Szczerbic-Sobaszek – Uzdrowisko Kraków Swoszowice, Kraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







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

Recenzenci:



Justyna Masiarczyk – Miejskie Centrum Medyczne, Libiąż.
Maciej Święch – Usługi Rehabilitacyjne Maciej Święch, Myślenice.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer, Olsztyn.
Izabela Pyszkowska – Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Warszawa.

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 odnowy biologicznej promuje zdrowy styl życia3 i planuje proces odnowy biologicznej1, jej
zakres i częstotliwość, w celu zachowania i poprawy sprawności psychofizycznej człowieka.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Instruktor odnowy biologicznej wykonuje prace mające na celu podnoszenie kondycji zgłaszających
się do niego osób, które korzystają z usług w celu zmniejszenia napięć związanych z pracą lub
poprawienia kondycji, zdrowia i wyglądu. Efektem jego pracy jest poprawa lub utrzymanie zdolności
motorycznych uczestników zajęć, co pozytywnie wpływa na ich odprężenie, regenerację sił
i usunięcie zmęczenia, spowodowanego pracą zawodową lub życiem osobistym. Prowadzi zajęcia
odnowy biologicznej z osobami w różnym wieku, różnego stanu zdrowia oraz poziomu sprawności
fizycznej (w tym wydolności). Propaguje zdrowy tryb życia i kształci klientów w kwestii profilaktyki
prozdrowotnej2. Może zajmować się doborem i sprzedażą produktów stosowanych do odnowy
biologicznej.
WAŻNE:
Mając na uwadze propagowanie zdrowego stylu życia, instruktor odnowy biologicznej powinien utrzymywać
się w dobrej kondycji psychofizycznej, dając tym przykład swoim klientom.

Sposoby wykonywania pracy
Instruktor odnowy biologicznej wykonuje pracę w relacji człowiek – człowiek. Jego praca polega
m.in. na:
 przygotowywaniu zajęć, planowaniu ich czasu trwania i częstotliwości,
 dobieraniu ćwiczeń i kontrolowaniu ich wykonania,
 dobieraniu innych zabiegów wykonywanych w procesie odnowy biologicznej, takich jak masaż,
hydroterapia (jeżeli posiada stosowne kursy, odpowiednie kwalifikacje),
 merytorycznemu przygotowywaniu się do zajęć,
 realizowaniu zajęć ruchowo-sportowych zgodnie z konspektem,
 przygotowywaniu sprzętów potrzebnych do prowadzonych zajęć,
 organizowaniu stanowiska pracy i przestrzeganiu zasad BHP,
 sprawdzaniu i interpretowaniu postępów w procesie odnowy biologicznej,
 przekazywaniu wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu odżywiania,
 kształceniu w zakresie profilaktyki walki ze stresem.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Podstawowym miejscem pracy instruktora odnowy biologicznej są pomieszczenia do prowadzenia
zajęć o charakterze ruchowo-sportowym oraz gabinety do przeprowadzania zabiegów z zakresu
odnowy biologicznej. Realizowana praca wiąże się z długotrwałym przebywaniem w wymuszonych
pozycjach (pozycji pochylonej, stojącej), przy oświetleniu dziennym i sztucznym, w pomieszczeniach
klimatyzowanych i ogrzewanych. Może również pracować w przestrzeni otwartej, np. prowadzić
zajęcia na wolnym powietrzu, przy sprzyjających warunkach klimatycznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Instruktor odnowy biologicznej w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 rowery,
 bieżnie,
 sztangi,
 ciężarki,
 taśmy oporowe,
 gumy, skakanki,
 piłki, obręcze,
 sprzęt do ćwiczeń siłowych,
 ławeczki, maty, leżanki.
Organizacja pracy
Instruktor odnowy biologicznej pracuje indywidualnie, prowadzi zajęcia indywidualne lub grupowe,
w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w nielimitowanym czasie pracy, może pracować u kilku
pracodawców lub prowadzić swoją działalność gospodarczą.
WAŻNE:
Ze względu na różne miejsca zatrudnienia i chęć wyjścia naprzeciw potrzebom klientów, instruktor odnowy
biologicznej może pracować w dni ustawowo wolne od pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Instruktor odnowy biologicznej jest narażony m.in. na:
 upadki na śliskich lub nierównych nawierzchniach, również w terenie – spowodowane
nieodpowiednim zabezpieczeniem wykładzin, dywanów, śliską nawierzchnią, stosowaniem
nieodpowiedniego obuwia,
 upadek z wysokości – podczas ćwiczeń na drabinkach gimnastycznych, upadki ze sprzętu
sportowego,
 uderzenie o nieruchome przedmioty, uderzenia o drabinki, sprzęt sportowy, elementy
wyposażenia miejsca prowadzenia zajęć oraz naturalne przeszkody terenowe.
Zagrożeniem są również:
 hałas spowodowany głośnym zachowaniem uczestników zajęć ,
 przeciążenie strun głosowych spowodowane częstym podnoszeniem głosu w trakcie prowadzenia
zajęć,
 urazy ciała spowodowane aktywnością fizyczną, nieumiejętnym stosowaniem urządzeń
sportowych,
 obciążenie psychiczne, wynikające ze stałej uwagi i koncentracji, odpowiedzialności za grupę,
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choroby zakaźne nabywane w wyniku kontaktu z osobami-nosicielami, będącymi uczestnikami
zajęć.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód instruktor odnowy biologicznej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 uzdolnienia organizacyjne,
 łatwość wypowiadania się w mowie,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 przywództwo;
w kategorii cech osobowościowych
 komunikatywność,
 asertywność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 dyspozycyjność,
 niezależność,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 odporność emocjonalna,
 odpowiedzialność za innych,
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 empatia,
 serdeczność,
 tolerancyjność,
 ekspresyjność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 radzenie sobie ze stresem,
 wysoka kultura osobista,
 dążenie do osiągania celów,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 gotowość do dzielenia się wiedzą,
 gotowość do wprowadzania zmian,
 miła aparycja,
 opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Instruktor odnowy biologicznej powinien posiadać dobrą sprawność fizyczną i dobry stan zdrowia,
potwierdzony badaniami lekarskimi.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są dysfunkcje intelektualne każdego stopnia i fizyczne
w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Pod względem wydatku energetycznego, w zależności od wykonywanych zadań zawodowych, należy
do prac lekkich (przygotowywanie programów odnowy biologicznej) lub nawet średnio ciężkich
(praca przy wdrażaniu programów indywidualnych i grupowych). Występuje w niej również
obciążenie umysłowe, związane np. z odpowiedzialnością za klientów czy analizowaniem postępów
w procesach odnowy biologicznej.
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 odnowy biologicznej wymagane jest co najmniej
wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe o dowolnym kierunku oraz ukończenie 18 roku życia.
Obecnie (2018 r.) pracodawcy preferują osoby z wyższym wykształceniem, uzyskanym np. na
kierunku: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską lub fizjoterapia.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie instruktor odnowy biologicznej preferowane jest posiadanie:
 dyplomu ukończenia studiów I oraz II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne lub fizjoterapia.
 certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu instruktora odnowy biologicznej.
Z uwagi na możliwość pracy z klientami z innych krajów, dodatkowym atutem jest certyfikat
potwierdzający znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego na poziomie co najmniej
podstawowym.
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WAŻNE:
Osoby pracujące na stanowiskach samodzielnych w zakładach kontraktujących usługi dla Narodowego
Funduszu Zdrowia muszą posiadać wyższe wykształcenie medyczne.
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 odnowy biologicznej może podwyższać swoje kompetencje, kontynuując edukację na
studiach wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a następnie podyplomowych o kierunku
fizjoterapia, wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, zdobywając w ten sposób kwalifikacje
fizjoterapeuty, instruktora sportu, trenera lub menedżera w danej dziedzinie.
Instruktor odnowy biologicznej może również rozwijać się, uczestnicząc w szkoleniach
organizowanych przez uczelnie wyższe, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe, firmy zajmujące się
marketingiem sportowym, instytucje ukierunkowane na podtrzymanie i poprawę zdrowia,
producentów sprzętu sportowego i sprzętu do odnowy biologicznej lub specjalistycznej aparatury
badawczej.
Instruktor odnowy biologicznej ma także możliwość rozwoju zawodowego poprzez podjęcie pracy
w zawodach pokrewnych (pod warunkiem uzupełnienia wymaganych kompetencji). Może również
kształcić się w innej specjalności rekreacyjnej lub dodatkowo zdobywać kwalifikacje instruktora
sportu czy trenera sportu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) kompetencje instruktora odnowy biologicznej potwierdzają uzyskane certyfikaty
i dyplomy ukończonych kursów.
Instruktor odnowy biologicznej może:
 ukończyć kurs podstawowy dla instruktora odnowy biologicznej i uzyskać uprawnienia tylko do
prowadzenia zajęć objętych programem dla danego kursu,
 ukończyć odpowiedni kurs i uzyskać certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w różnych
dyscyplinach rekreacyjnych, np. w: gimnastyce, pływaniu, kulturystyce, jeździe na nartach,
windsurfingu i innych,
 ukończyć kurs instruktorski (pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia
zawodowego), który umożliwia prowadzenie szkoleń dla kandydatów, zainteresowanych
wykonywaniem zawodu instruktor rekreacji ruchowej,
 ubiegać się o potwierdzenie kompetencji trenera klasy drugiej, klasy pierwszej oraz trenera klasy
mistrzowskiej po spełnianiu wymogów określonych w ustawie o sporcie.
Uczelnie wyższe potwierdzają ukończenie studiów I oraz II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne
lub fizjoterapia i nabycie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra.
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 odnowy biologicznej może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Trener sportu
Instruktor fitness
Instruktor gimnastyki korekcyjnej
Instruktor rekreacji ruchowej
Instruktor sportów siłowych
Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu

342207
342301
342302
342305
342307
342310

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie instruktor odnowy biologicznej wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1
Z2
Z3
Z4

Przygotowywanie merytoryczne zajęć.
Przygotowywanie przyrządów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Realizowanie zajęć odnowy biologicznej, zgodnie z przygotowanym konspektem.
Prowadzenie dokumentacji i rejestrowanie postępów procesu odnowy biologicznej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie i przygotowanie zajęć odnowy
biologicznej
Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie i przygotowanie zajęć odnowy biologicznej obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie merytoryczne zajęć
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Wybrane zagadnienia z zakresu anatomii
i fizjologii człowieka, podstawy fizjologii wysiłku;
Zasady przygotowywania konspektów do
prowadzonych zajęć;
Metody i techniki odnowy biologicznej.




Wykorzystywać wiedzę do układania
kompleksowych programów odnowy
biologicznej, dostosowanych do potrzeb klienta;
Przygotowywać konspekty prowadzonych zajęć;
Dobierać metody i techniki odnowy biologicznej
do prowadzonych zajęć.

Z2 Przygotowywanie przyrządów niezbędnych do prowadzenia zajęć
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady działania przyrządów;
Zasady wykorzystania przyrządów do
prowadzenia odnowy biologicznej;
Zasady mycia i dezynfekcji przyrządów;
Metody kontrolowania stanu technicznego
sprzętu;
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Obsługiwać przyrządy zgodnie z instrukcjami
użytkowania i zasadami BHP
i przeciwpożarowymi;
Dobierać przyrządy do zaplanowanych zadań;
Dobierać odpowiednie rodzaje środka myjącego
i dezynfekującego do każdego wyposażenia;
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Zasady organizacji stanowiska pracy;
Zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej;
Zasady wykorzystania ergonomii na stanowisku
pracy.






Oceniać stan techniczny i sprawność używanego
sprzętu;
Organizować stanowisko pracy zgodnie
z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej;
Stosować zasady BHP i ochrony
przeciwpożarowej;
Stosować zasady ergonomii na stanowisku
pracy.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie zajęć z zakresu odnowy biologicznej
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie zajęć z zakresu odnowy biologicznej obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Realizowanie zajęć odnowy biologicznej, zgodnie z przygotowanym konspektem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Zasady prowadzenia zajęć;
Formy wykonywanych zabiegów;
Zasady stosowania częstotliwości i natężenia
prowadzonych zajęć;
Poprawny sposób wykonywania ćwiczeń
i zabiegów;
Metody korygowania błędów;
Zasady aktywnego trybu życia;
Wiedzę z zakresu dietetyki;
Metody technik relaksacyjnych i problemów
radzenia sobie ze stresem;
Zasady skutecznego komunikowania się
z klientem;
Sposoby udzielania pierwszej pomocy
w przypadku wystąpienia urazów i kontuzji.










Prowadzić zajęcia i prezentować ćwiczenia;
Dobierać formy zabiegów do wymagań klienta;
Ustalić częstotliwość i intensywność
prowadzonych zajęć;
Zauważać błędy w wykonywanych ćwiczeniach
i objaśniać prawidłowe ich wykonanie;
Korygować błędy w wykonywanych ćwiczeniach;
Przekazywać klientowi optymalne metody
aktywizacji jego trybu życia;
Ustalać zbilansowaną dietę dostosowaną do
aktywności fizycznej klienta;
Prowadzić zajęcia relaksacyjne i uczyć klientów
radzenia sobie z codziennym stresem;
Nawiązywać relacje partnerskie z zachowaniem
profesjonalizmu;
Porozumiewać się z klientem w zrozumiały
i jasny sposób;
Udzielać pierwszej pomocy zgodnie
z procedurami.

Z4 Prowadzenie dokumentacji i rejestrowanie postępów procesu odnowy biologicznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Prowadzenie dokumentacji w procesie odnowy;
Zasady rejestrowania postępów klientów;
Zasady przekazywania informacji o przebiegu
procesu odnowy biologicznej.




Prowadzić całościową dokumentację
z przebiegu procesu odnowy;
Zapisywać osiągnięcia klientów gabinetów
odnowy biologicznej;
Informować klienta o osiągniętych celach.

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







Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu odnowy biologicznej.
Samooceny własnego działania i wprowadzania działań korygujących, poprawiających jakość
świadczonych usług.
Dostosowania zachowania własnego do zmian w środowisku pracy ośrodków i jednostek
prowadzących zajęcia z zakresu odnowy biologicznej.
Podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy ośrodków i jednostek
prowadzących zajęcia z zakresu odnowy biologicznej.
Podnoszenia kompetencji instruktorskich w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczestników zajęć rekreacji ruchowej oraz norm etyki
zawodowej.

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

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 odnowy biologicznej 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:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

11

INFORMACJA O ZAWODZIE – Instruktor odnowy biologicznej 342304

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Instruktor odnowy biologicznej może podjąć pracę m.in. w:
 klubach sportowych i rekreacyjnych,
 ośrodkach wypoczynkowych,
 siłowniach, klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej,
 sklepach z artykułami do odnowy biologicznej.
Instruktor odnowy biologicznej może pracować na etacie, na umowę zlecenie oraz prowadząc własną
działalność gospodarczą.
W badaniu Barometr zawodów 2018 zawód instruktor odnowy biologicznej został przyporządkowany
do grupy instruktorzy rekreacji i sportu. W 2018 roku grupa ta została zaliczona do zawodów
zrównoważonych, czyli takich, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób
zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
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 kształcenia zawodowego w Polsce nie prowadzi się kształcenia
kandydatów do pracy w zawodzie instruktor odnowy biologicznej w formach szkolnych.
Instytucje oferujące kształcenie (studia I i II stopnia, studia podyplomowe) preferowane dla zawodu
instruktor odnowy biologicznej to głównie szkoły wyższe państwowe i prywatne na kierunku
wychowanie fizyczne lub fizjoterapia.
Szkolenie
Szkolenia i potwierdzanie kompetencji dla instruktorów odnowy biologicznej prowadzone są przez
instytucje, które specjalizują w tym zakresie. Mogą to być:
 uczelnie wyższe,
 niepubliczne placówki oświatowe, posiadające akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego lub kuratorium oświaty,
 branżowe ośrodki metodyczno-szkoleniowe.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć m.in.:
 metod i technik odnowy biologicznej,
 efektywnej komunikacji.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie instruktora odnowy biologicznej
wynosi około 2500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Rozpiętość wynagrodzeń za pracę jest zależna od miejsca pracy, wykształcenia, posiadanych
kwalifikacji zawodowych i mieści się z reguły w przedziale od 2200 zł do około 4000 zł brutto.
Pracodawcy najczęściej zatrudniają instruktorów odnowy biologicznej na podstawie stawki
godzinowej, wynoszącej od 40 zł do 100 zł brutto za jedną godzinę pracy.

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Instruktor odnowy biologicznej 342304
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie instruktor odnowy biologicznej możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana aparatem słuchowym
i nie utrudnia kontaktów interpersonalnych,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami lub soczewkami i umożliwia wykonywanie prac z odpowiednią dokładnością,
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
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.










Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie
dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i
kształcenia specjalistycznego (Dz. U. poz. 1791).
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 Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej
Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz. U. poz. 1268).
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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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:








Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/Raport_polska_ok-min.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: http://kwalifikacje.praca.gov.pl
Fit.pl – portal poświęcony zdrowemu trybowi życia: http://www.fit.pl
Fizjoterapia i odnowa biologiczna –czy dla wszystkich:
https://www.pum.edu.pl/_data/assets/file/0010/40321/56-03_113-120.pdf
Odnowa biologiczna dla niesportowców – artykuł: http://blogowaniezdrowie.blogspot.com/2016/10/odnowa-biologiczna-dla-nie-sportowcow_29.html
Odnowa biologiczna we współczesnym sporcie- artykuł:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/article/download/QS.2017.005/13150l
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.
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Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Odnowa biologiczna

Odpoczynek fizyczny i relaks psychiczny, które służą
wyrównaniu i zharmonizowaniu wszystkich procesów
fizjologicznych, zakłóconych przez obciążenia fizyczne
i stres psychiczny.

Kasprzak W., Mańkowska A.:
Fizjoterapia w kosmetologii
i medycynie estetycznej. PZWL,
Warszawa 2010

2

Profilaktyka
prozdrowotna

Działanie mające na celu zapobieganie chorobom,
poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/profil
aktyka%20prozdrowotna.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

Zdrowy styl życia

Aktywność i nawyki zapewniające lepsze
samopoczucie fizyczne i psychiczne; podstawa idei
medycyny przeciwstarzeniowej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Sieroń A., Stanek A.: Welness
SPA, Anti-aging. PZWL,
Warszawa 2014
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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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