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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Opiekunka dziecięca domowa (niania) 531104

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Niania.
Opiekunka do dziecka.

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


5311 Child care workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

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 SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Olena Balewska – pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną, Warszawa.
Grażyna Czępińska – pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną, Lublin.
Dominika Korzeniowska – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Aleksandra Duda – Instytut Analiz Rynku Pracy, Warszawa.
Anna Kalinowska – Polska Akademia Nauk, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Agnieszka Kochańska – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” o. Warszawa, Warszawa.
Sylwia Szczepańska – Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 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
Opiekunka dziecięca domowa (niania) zajmuje się sprawowaniem profesjonalnej i wszechstronnej
opieki6 nad dziećmi w warunkach domowych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Opiekunka dziecięca domowa (niania) sprawuje wszechstronną opiekę nad dziećmi w wieku do 6 lat
(dzieciństwo1). Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne,
dba o prawidłowy rozwój dziecka (psychofizyczny13, emocjonalny12, intelektualny, społeczny),
kształtując jego zachowania i nawyki oraz odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas
nieobecności rodziców (niejednokrotnie także podczas ich obecności). Zadaniem pracownika w tym
zawodzie jest nawiązanie kontaktu werbalnego4 i pozawerbalnego3, a w szczególności nawiązanie
i utrzymanie kontaktu uczuciowego z każdym dzieckiem powierzonym opiece.
Do zadań opiekunki dziecięcej domowej (niani) należy także poznawanie indywidualnych właściwości
i tempa rozwoju dziecka, kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka
w czynnościach codziennych i zabawie15 oraz kształtowanie pozytywnych cech jego charakteru,
wypracowywanie u dzieci odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków.
Opiekunka dziecięca domowa (niania) zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne8 i psychospołeczne9
powierzonych jej opiece dzieci. Organizuje im prawidłowy tryb dnia codziennego. W ciągu dnia pracy
wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, utrwalając przy okazji u dziecka nawyki higieniczne oraz
załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie. Razem z rodzicami układa jadłospis
żywieniowy dla dziecka, karmi je lub pomaga przy spożywaniu posiłków. Prowadzi z dziećmi zabawy
ogólnorozwojowe w domu lub na świeżym powietrzu, wykorzystując zabawki odpowiednie do wieku
dziecka. Obserwuje stan zdrowia dzieci. Stara się zapobiegać zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się
chorób zakaźnych. W razie potrzeby udziela dzieciom pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Osoba wykonująca ten zawód wpływa na kształtowanie postaw i osobowości dziecka: tworzy dziecku
warunki do samodzielności, kształtowania autonomii, czyli nabywania umiejętności dokonywania
wyborów, podejmowania decyzji, tworzenia relacji wymiany i wzajemności z innymi (dziecko–dziecko,
dziecko–dorosły), umiejętności odróżniania dobra od zła, szacunku do siebie i do innych. Jej postawa
zawodowa może mieć wpływ na późniejsze przystosowanie dziecka do życia w grupie.
Opiekunka dziecięca domowa (niania) pracuje przeważnie w domach prywatnych. Jest to zawód
o dużej odpowiedzialności i zaufaniu społecznym, ponieważ pracownik jest odpowiedzialny zarówno
za zdrowie, bezpieczeństwo, jak i kształtowanie osobowości dziecka. W związku z tym rodzice,
powierzając mu swoje dzieci, muszą darzyć go zaufaniem.
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WAŻNE:
5
2
Opiekunka dziecięca domowa (niania) najczęściej pracuje z niemowlętami (do 1 roku) i dziećmi w wieku
poniemowlęcym (1–3 lat), ale też z dziećmi w wieku przedszkolnym (3–6 lat).

Sposoby wykonywania pracy
Opiekunka dziecięca domowa (niania) wykonuje pracę polegającą na:
 planowaniu pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej14 na podstawie obserwacji
własnej oraz rozmów z rodzicami lub opiekunami dziecka,
 prowadzeniu zabaw uwzględniających właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe,
konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę),
 prowadzeniu zabaw funkcjonalnych (początek zabaw tematycznych), które mają pomóc
w opanowaniu czynności życia codziennego i rozwoju wyobraźni,
 spacerowaniu z dzieckiem,
 przygotowywaniu wybranych pomocy do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem,
 czyszczeniu zabawek, w które rodzice zaopatrują dziecko,
 czuwaniu nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dziecka,
 wykonywaniu zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie i kąpanie dziecka),
 przygotowywaniu posiłków zgodnych z normami prawidłowego odżywiania,
 karmieniu dziecka i wdrażaniu go do samodzielności,
 przygotowywaniu łóżeczka dziecięcego, przewijaniu i wysadzaniu dziecka,
 rozwijaniu u dziecka przyzwyczajeń higienicznych,
 podawaniu dzieciom leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
 wykonywaniu prostych zabiegów leczniczych (inhalacje, dezynfekcja, opatrywanie ran),
 udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 dbaniu o higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
 sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym lub upośledzonym umysłowo,
 opiekowaniu się dziećmi poza domem, na wczasach, w sanatoriach i innych placówkach
leczniczych (w wyjątkowych sytuacjach).
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 opiekunki dziecięcej domowej (niani) odbywa się najczęściej w miejscu zamieszkania dziecka
lub w prywatnym mieszkaniu opiekunki. Ponadto ze względu na charakter wykonywanych zadań
i konieczność odbywania spacerów z dziećmi osoba pracująca w tym zawodzie realizuje zadania
zawodowe na wolnym powietrzu.
Praca ma charakter określony czasowo i trwa najczęściej do czasu rozpoczęcia przez dziecko edukacji
przedszkolnej. Praca w tym zawodzie związana jest także z bardzo intensywnymi kontaktami z ludźmi,
co wymaga odpowiednich kompetencji społecznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Praca w zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania) nie wymaga wykorzystywania specyficznych
narzędzi pracy. Do prawidłowej realizacji zadań zawodowych wykorzystywane są powszechnie
dostępne w domach przedmioty codziennego użytku.
Opiekunka korzysta również z telefonu do kontaktowania się z rodzicami lub opiekunami dziecka.
5
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Organizacja pracy
Godziny pracy opiekunki dziecięcej domowej (niani) dostosowane są do godzin, w których rodzice
przebywają poza domem – najczęściej w związku z ich aktywnością zawodową. Praca może być
wykonywana codziennie w systemie 8-godzinnym bądź w innych ustalonych z rodzicami dziecka
ramach czasowych.
W przypadku, kiedy rodzice pracują na zmiany – opiekunka do dziecka może świadczyć pracę także
w systemie zmianowym i wówczas pracować w systemie 12 godzin dziennie, a także w święta i dni
wolne od pracy. Jest to sprawa indywidualna dla danej rodziny11; w tym zawodzie nie istnieją sztywne
ramy czasowe świadczenia pracy. Czas pracy opiekunki w dużej mierze zależny jest od czasu pracy
rodziców dziecka. Opiekunki dziecięce są z reguły zatrudnianie na podstawie umowy o pracę lub
umowy zlecenia.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Praca w zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania) jest obciążona zagrożeniami mającymi
wpływ na zdrowie człowieka. Wiąże się z częstym podnoszeniem dzieci, noszeniem ich na rękach czy
schylaniem się do nich, co stwarza u opiekunek dziecięcych domowych (niań) zagrożenie powstania
schorzeń kręgosłupa, które mogą pojawić się po kilkunastu latach pracy w tym zawodzie.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód opiekunka dziecięca domowa (niania) ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna dobra wydolność fizyczna,
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność zmysłu smaku,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 czucie smakowe,
 powonienie,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk i palców,
 zmysł równowagi,
 szybki refleks;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
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wyobraźnia i myślenie twórcze,
dobra pamięć dotycząca ludzi i rzeczy oraz orientacji w miejscu prowadzenia opieki,
zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;

w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
 komunikatywność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 wytrwałość i cierpliwość,
 zamiłowanie do ładu i porządku,
 dokładność,
 empatia,
 miła aparycja.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne, 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Osoby wykonujące zawód opiekunka dziecięca domowa (niania) powinny mieć zdolności
komunikacyjne. Bezwzględnie konieczna w tym zawodzie jest ogólna dobra sprawność fizyczna,
wynikająca z dominujących czynności motorycznych (podnoszenie, stanie, schylanie się i chodzenie).
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są schorzenia kręgosłupa i niewydolność układu
oddechowego, które uniemożliwiają lub znacznie ograniczają możliwość pracy w ruchu. Osoby
wykonujące ten zawód powinny mieć aparycję wzbudzającą u dzieci pozytywne reakcje. Ich twarz nie
powinna nosić śladów zniekształceń, aby nie wzbudzać lęku u dzieci. Czynności pielęgnacyjne i wiele
typów zajęć z dziećmi wymagają sprawności rąk, a w szczególności – palców. W pracy opiekunki
dziecięcej domowej (niani) bardzo istotne są dobry słuch i wzrok. Dopuszczalne są niewielkie wady
wzroku oraz słuchu skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami oraz specjalnymi aparatami
słuchowymi.
WAŻNE:
Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z
ustawą
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
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
Obecnie (2018 r.) w polskim systemie edukacji zawodowej nie kształci się w zawodzie opiekunka
dziecięca domowa (niania). W przypadku tego zawodu nie występują specyficzne wymagania
w zakresie specjalistycznego lub kierunkowego wykształcenia.
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Do podjęcia pracy w zawodzie preferowane jest wykształcenie na poziomie średnim w pokrewnym
zawodzie szkolnym opiekunka dziecięca (szkoła policealna).
Dodatkowym atutem do podjęcia pracy w zawodzie może być wykształcenie na poziomie wyższym na
kierunkach np. pedagogicznych lub psychologicznych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania) nie występują wymagania dotyczące tytułów
zawodowych, kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Cenione przez pracodawców jest posiadanie
przez opiekunkę dziecięcą domową (nianię):
 doświadczenia zawodowego,
 referencji z poprzednich miejsc pracy,
 umiejętności praktycznych związanych z opieką nad dziećmi,
 wykształcenia o profilu pedagogicznym lub psychologicznym,
 certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
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
W zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania) istnieją możliwości rozwoju zawodowego przez
stałe doskonalenie i aktualizowanie wiedzy zawodowej, stosowanie nowych idei i metod w praktyce
opiekuńczo-wychowawczej, co skutkuje osiąganiem lepszych rezultatów w pracy z dziećmi.
Opiekunka dziecięca domowa (niania), która pogłębia kompetencje na kursach organizowanych przez
wyspecjalizowane firmy szkoleniowe lub na studiach pedagogicznych, może liczyć na wyższe
wynagrodzenie.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania) nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji w pokrewnym zawodzie szkolnym opiekunka dziecięca
w zakresie kwalifikacji: MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.
Kwalifikację tę potwierdza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
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 opiekunka dziecięca domowa (niania) może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Opiekunka dziecięca
Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
Opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym
Dzienny opiekun małego dziecka

Kod zawodu
325905
531103
531107
531108
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania) wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Planowanie pracy opiekuńczej domowej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia.
Z2 Pielęgnowanie dziecka w opiece domowej.
Z3 Żywienie dziecka zgodnie z normami żywieniowymi.
Z4 Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka oraz udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.
Z5 Współpracowanie z rodzicami/opiekunami w zakresie stymulowania rozwoju dziecka.
Z6 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dzieckiem.
Z7 Kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych, przyzwyczajeń i nawyków oraz aktywności
i samodzielności dziecka.
Z8 Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Sprawowanie opieki i pielęgnowanie dziecka w opiece
domowej
Kompetencja zawodowa Kz1: Sprawowanie opieki i pielęgnowanie dziecka w opiece domowej
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Planowanie pracy opiekuńczej domowej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady opieki nad dzieckiem;
Reakcje emocjonalne dzieci w różnym wieku;
Specyfikę pracy opiekuńczej i wychowawczej;
Zasady wykorzystywania sytuacji zabawowych
i czynności dnia codziennego do wspomagania
rozwoju dziecka.







Dobierać zabawy podczas opieki domowej do
aktualnego samopoczucia i poziomu rozwoju
dziecka;
Planować perspektywicznie zadania
opiekuńczo-wychowawcze dla dziecka
w ramach opieki domowej;
Rozwiązywać problemy organizacyjne
związane ze sprawowaniem domowej opieki
nad dzieckiem;
Zaspokajać potrzeby psychospołeczne dzieci.

Z2 Pielęgnowanie dziecka w opiece domowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Środki do pielęgnacji dziecka i ich właściwe
zastosowanie;
Zasady pielęgnowania dziecka w domu;
Potrzeby aktualne dziecka;
Rozwój zdrowotny dzieci.
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Pielęgnować dziecko w ramach opieki
domowej;
Modyfikować otoczenie domowe dziecka
celem zapewnienia mu bezpieczeństwa,
zdrowia i rozwoju;
Podawać na prośbę rodziców dziecku leki
i witaminy w ustalonych przez lekarza
dawkach.
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Z3 Żywienie dziecka zgodnie z normami żywieniowymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Potrzeby pokarmowe u dzieci;
Obsługę sprzętu gospodarstwa domowego;
Zasady żywieniowe odpowiednie dla
noworodków, niemowląt, dzieci starszych;
Zawartość składników pokarmowych i substancji
odżywczych w poszczególnych grupach
produktów (np. nabiale, warzywach, owocach);
Sposoby urozmaicania diety, szczególnie
w warzywa.






Przygotowywać posiłki i karmić dziecko
zgodnie z zasadami ustalonymi z rodzicami
dziecka;
Eliminować, w ramach opieki domowej,
pokarmy zbędne lub szkodliwe z diety dziecka;
Obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa
domowego podczas przygotowywania
posiłków dla dziecka;
Sporządzać posiłek dostosowany do wieku
dziecka oraz zgodnie z zasadami higieny.

Z4 Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka oraz udzielanie dziecku pierwszej pomocy
przedmedycznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Objawy zewnętrzne stanu zdrowia i choroby;
Nieprawidłowości rozwojowe u dzieci;
Choroby wieku dziecięcego;
Normy rozwojowe właściwe dla danego wieku
dziecka;
Telefony alarmowe;
Anatomię i fizjologię dziecka;
Zasady bezpieczeństwa dzieci.









Reagować na zauważone nieprawidłowości
w rozwoju dziecka;
Przekazywać lekarzowi informację na temat
stanu zdrowia dziecka na podstawie
obserwacji w trakcie opieki domowej;
Reagować szybko na zmiany w wyglądzie
i zachowaniu dziecka związane z pojawieniem
się stanu choroby;
Obserwować dziecko w czasie choroby;
Podawać dziecku leki i witaminy zgodnie
z zaleceniami lekarza;
Zawiadamiać niezwłocznie
rodziców/opiekunów dziecka oraz
odpowiednie instytucje w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
dziecka.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Stymulowanie rozwoju dziecka w opiece domowej
Kompetencja zawodowa Kz2: Stymulowanie rozwoju dziecka w opiece domowej obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Współpracowanie z rodzicami/opiekunami w zakresie stymulowanie rozwoju dziecka
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady współpracy z rodzicami/opiekunami
dziecka w zakresie opieki domowej;
Oczekiwania rodziców dotyczące opieki nad
dzieckiem;
Oczekiwania rodziców względem świadczonej nad
dzieckiem opieki domowej.
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Współpracować z rodzicami i opiekunami
dziecka w zakresie opieki domowej;
Przekazywać rodzicom spostrzeżenia na temat
dziecka wynikające z obserwacji zachowania
podczas opieki domowej;
Doradzać rodzicom/opiekunami dziecka przy
podejmowaniu decyzji opiekuńczo-wychowawczych.
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Z6 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dzieckiem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady nawiązywania i utrzymywania kontaktu
z dzieckiem;
Zasady komunikowania się osoby dorosłej
z dzieckiem;
Zagadnienia związane z rozwojem emocjonalnym
dziecka.





Nawiązywać i utrzymywać kontakt z dzieckiem;
Uczestniczyć w zabawach z dzieckiem podczas
opieki domowej;
Kształtować zachowania dziecka w różnych
sytuacjach (np. w sytuacjach stresowych)
zachodzących podczas opieki domowej;
Reagować na zachowania dziecka w różnych
sytuacjach (np. w sytuacjach stresowych)
zachodzących podczas opieki domowej.

Z7 Kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych, przyzwyczajeń i nawyków oraz
aktywności i samodzielności dziecka
WIEDZA – zna i rozumie:













UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
7

Podstawy psychologii i pedagogiki ;
Podstawy doradztwa wychowawczo-opiekuńczego;
Zasady planowania perspektywicznego;
Sposoby kształtowania osobowości dziecka;
Zasady dotyczące zabaw kształtujących
aktywność, osobowość i charakter dziecka;
Zasady stałości i rosnącej samodzielności dziecka;
Reakcje i zachowania typowe dla dzieci;
Potrzeby poznawcze dzieci;
Doznania emocji złożonych: zazdrość, duma,
poczucie wstydu, poczucie winy;
Potrzeby rozwojowe i emocjonalne dziecka;
Zasady organizowania zabaw;
Podstawy uczenia samodzielności u dzieci.

















Nawiązywać dobry kontakt z dzieckiem
podczas opieki domowej;
Podawać dziecku wzorce i przykłady
pozytywnych cech osobowości (np. poprzez
czytanie książek i opowiadanie bajek) podczas
opieki domowej;
Podawać dziecku przykłady pozytywnych
zachowań, np. poprzez własny przykład;
Kontrolować zachowania psychospołeczne
u dzieci podczas opieki domowej;
Rozmawiać z dzieckiem o przyczynach
i skutkach wydarzeń;
Kształtować u dziecka systematyczność
zachowań;
Wykorzystywać różne sposoby rozwijania
samodzielności i aktywności u dziecka podczas
opieki domowej;
Stymulować konsekwentnie odpowiednie
zachowania u dzieci;
Korygować umiejętnie niepożądane
zachowania u dzieci;
Dokonywać prawidłowej oceny aktualnego
etapu rozwoju dziecka;
Eliminować złe nawyki u dziecka;
Stymulować aktywność dziecka;
Kształtować samokontrolę u dziecka.

Z8 Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Potrzeby aktualne dziecka;
Zasady rozwoju zdrowotnego dzieci;
Zasady dotyczące ćwiczeń ogólnorozwojowych
i gimnastycznych podczas opieki domowej.
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Diagnozować potrzeby dziecka podczas opieki
domowej;
Stymulować rozwój dziecka poprzez zabawę;
Określać potrzeby poznawcze i emocjonalne
dziecka;
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Oceniać i w odpowiedni sposób zaspokajać
potrzeby dziecka dostrzeżone podczas
sprawowania opieki domowej;
Przewidywać zachowania dziecka;
Wzbudzać zainteresowania dziecka
otaczającym go światem;
Dobierać zabawy podczas opieki domowej, tak
aby kształtowały aktywność i samodzielność
dziecka;
Uczyć dziecko poprzez zabawę wrażliwości
i szacunku do ludzi i zwierząt.







3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania) powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
• Ponoszenia odpowiedzialności za realizację opieki nad dzieckiem w warunkach domowych.
• Wykonywania pracy samodzielnie i dostosowywania swojego zachowania i reakcji do określonej
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej.
• Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych i doskonalenia zawodowego w obszarze
problematyki rozwoju dziecka oraz psychologii opiekuńczo-wychowawczej10.
• Dbania o własny wygląd zewnętrzny.
• Komunikowania się z dziećmi i rodzicami/opiekunami w sposób skuteczny i konstruktywny.
• Postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami i normami społecznymi.
• Weryfikowania i doskonalenia jakości wykonanej przez siebie pracy.

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
opiekunka dziecięca domowa (niania).
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

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu opiekunka dziecięca domowa (niania)
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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 opiekunka dziecięca domowa (niania) nawiązują
do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Opiekunki dziecięce domowe (nianie) są zatrudniane przede wszystkim przez osoby fizyczne –
rodziców małych dzieci. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje sprawowanie
opieki nad dziećmi na podstawie tzw. „umowy uaktywniającej”, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ustawa o opiece nad dziećmi określa
również przypadki, w których składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na
ubezpieczenie zdrowotne od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Możliwość zatrudnienia jest na ogół większa w dużych aglomeracjach niż w małych miejscowościach,
jednak od kilku lat zawód ten jest także poszukiwany w małych miejscowościach, szczególnie
na terenach wiejskich, gdzie nie ma żłobków ani przedszkoli.
W związku z brakiem wymogów formalnych dla zawodu, szansę na zatrudnienie mają zarówno osoby
bardzo młode – najczęściej studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych, jak i osoby po 50
roku życia, które mają doświadczenie w opiece nad własnymi dziećmi.
Opiekunka dziecięca domowa (niania) to zawód, który na rynku pracy w 2017 r. został sklasyfikowany
jako zrównoważony, co daje osobom zainteresowanym pracą w tym zawodzie spore szanse na
podjęcie zatrudnienia.
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.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
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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 polskiego systemu edukacji nie ma możliwości formalnego lub
pozaformalnego kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca domowa (niania).
Kwalifikacje przydatne do wykonywania tego zawodu można uzyskać podejmując kształcenie
w szkole policealnej w pokrewnym zawodzie szkolnym opiekunka dziecięca.
Kwalifikację wyodrębnioną w tym zawodzie (MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych
i wspomagających rozwój dziecka), po spełnieniu wymogów formalnych i zdaniu egzaminu,
potwierdza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Szkolenie
Na rynku usług szkoleniowych dostępne są oferty kursów/szkoleń dla opiekunek dziecięcych
domowych (niań). Szkolenia te organizowane są m.in. przez:




firmy szkoleniowe wpisane do rejestru instytucji rynku pracy,
szkoły publiczne i niepubliczne,
wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe, oferujące szkolenia w formie on-line, np. dla: opiekuna
w żłobku lub klubie dziecięcym, opiekuna dziennego.

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.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
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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.) miesięczne wynagrodzenie całkowite w zawodzie opiekunka dziecięca domowa
(niania) mieści się w przedziale 2100–2600 zł brutto. Zarobki powyżej 2600 zł brutto osiąga co
czwarta osoba zatrudniona w tym zawodzie.
Wynagrodzenie opiekunki dziecięcej domowej (niani) jest negocjowane z pracodawcą (rodzicami
dziecka) i uzależnione od wielu czynników, takich jak: wiek dziecka, szczegółowy zakres czynności,
posiadane doświadczenie i umiejętności, a także wielkość miejscowości, w której zatrudniona jest
osoba pracująca w tym zawodzie.
Najczęstszy przedział stawek za godzinę wynosi od 13,70 (minimalna stawka za godzinę pracy
w 2018 r.) do 28 zł brutto. W małych miejscowościach i na terenach wiejskich stawka godzinowa
może być bliska minimalnej, wynosząc ok. 10 zł netto (ok. 14 zł brutto). W tym zawodzie zarobki
w małych miejscowościach z reguły są niskie, podczas gdy wyższe wynagrodzenia bywają uzyskiwane
w dużych aglomeracjach, zwłaszcza pod warunkiem posiadania wykształcenia pedagogicznego lub
psychologicznego.
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
Praca opiekunki dziecięcej domowej (niani) stawia duże wymagania zdrowotne przed osobami
zainteresowanymi pracą w tym zawodzie. Jednak istnieje możliwość zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami:
 z dysfunkcjami narządu wzroku (04-O), tj. osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub
nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, rozróżniających barwy oraz z nieznaczną
dysfunkcją narządu wzroku, jeśli skorygowana jest przez odpowiednie szkła optyczne lub
soczewki kontaktowe,
 z dysfunkcjami narządu słuchu, mowy (03-L), tj. osoby słabosłyszące, pod warunkiem
zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych – aparatów słuchowych – oraz
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przystosowania środowiska i stanowiska pracy, co umożliwi im wychwytywanie wad wymowy
u dzieci, ciągłe porozumiewanie się i zapewnienie bezpieczeństwa.
Nie tylko orzeczona niepełnosprawność, ale wszystkie dysfunkcje oraz przewlekłe schorzenia mogą
utrudniać wykonywanie pracy w tym zawodzie (m.in. znaczne wady wymowy, nosicielstwo chorób
zakaźnych i pasożytniczych oraz zaburzenia psychiczne, zaburzenia równowagi, epilepsja i nałogi).
Dlatego kandydat na opiekunkę dziecięcą domową (nianię) powinien poinformować pracodawców
o swoim stanie zdrowia, tak by mieli pełną wiedzę na temat osoby, której mają powierzyć opiekę nad
swoim dzieckiem.
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 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
603, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151).
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 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.).
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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:






Muscari M.E.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.
Sadowska L., Gruna-Ożarowska A., Przygoda Ł.: Potrzeby psychospołeczne i duchowe człowieka
oraz terapia zerwanych lub niewytworzonych więzi między matką i dzieckiem. Przegląd Medyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna – postawa, mimika, gest. Wydawnictwo Astrum, Warszawa
1996.
Wadsworth B.J.: Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. WSiP, Warszawa 1998.
Waterson A.J.R.: Opieka nad dzieckiem. Poradnik dla rodziców. Muza, Warszawa 2013.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:















Barometr zawodów 2017:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/Raport_polski_web.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
CIOP PIB – opis zawodu Opiekunka dziecięca:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P31400269
281444034650304&html_tresc_root_id=300003565&html_tresc_id=300003696&html_klucz=30
0003565&html_klucz_spis
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/325905.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal edukacyjny nauczycieli różnego szczebla kształcenia: http://www.edukacja.edux.pl
Portal praca.pl – opis zawodu Opiekunka dziecięca: https://www.praca.pl/poradniki/listastanowisk/medycyna-opieka-zdrowotna/opiekunka-dziecieca_pr-841.html
Portal wynagrodzenia.pl (Sedlaka & Sedlak): https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabiaopiekun-ka-do-dzieci
Portal zawodowe.com – opis zawodu Opiekunka dziecięca:
https://www.zawodowe.com/kategorie/edukacja/opiekunka_dziecieca
Przewodnik po zawodach:
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/180627/tom_ii.pdf/2ab18533-3d4a-431b-ada71d28c6127013?t=1403785449000
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Słownik stanowisk – Opiekunka dziecięca: http://www.praca.egospodarka.pl/121567,Opiekunkado-dzieci-opiekun-dzieci,1,114,1.html.
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.
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.
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”.
Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Potwierdzanie
kompetencji

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)
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.
Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Umiejętności
Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

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

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

1

Dzieciństwo

2

Dziecko

3

Kontakt pozawerbalny

4

Kontakt werbalny

5

Niemowlę

Definicja

Źródło

Jeden z okresów rozwojowych w życiu człowieka. W
literaturze przyjmuje się, że dzieciństwo to okres od
ukończenia pierwszego roku życia do około 14 lat
(w tym okresie wydziela się 3 fazy – I dzieciństwo –
od 1 do 3 lat – II dzieciństwo – od 3 do 7 lat – III
dzieciństwo – od 7 do ok. 14 lat). W tym okresie
pamięć dziecka staje się coraz lepsza oraz zaczyna
odczuwać chęć kontaktu z rówieśnikami. Ma
ogromną chęć poznawania świata, przez co zadaje
nieustające pytania. Nabywa różnych umiejętności,
które będą mu niezbędne w dalszym życiu. W tym
czasie kształtuje się charakter i osobowość dziecka.
Człowiek w pierwszym okresie postnatalnego
rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili
urodzenia do zakończenia procesu wzrastania.
Kontakt niewerbalny dotyczy wszystkich ludzkich
zachowań postaw i obiektów innych niż słowa, które
komunikują wiadomości i mają wspólne społeczne
znaczenie. Obejmuje: wygląd fizyczny, ruch ciała,
gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz
sposób wykorzystywania czasu i miejsca
w komunikowaniu się. Nie zawiera jednak gestów
które zawierają słowa, takich jak język migowy, ani
słów pisanych lub przekazywanych elektronicznie.
Komunikacja międzyludzka, której środkiem jest
język mówiony, komunikacji werbalnej najczęściej
towarzyszy komunikacja niewerbalna.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://plato.stanford.edu/e
ntries/childhood
[dostęp: 10.07.2018]

Dziecko od urodzenia do końca pierwszego roku
życia. Wyodrębnienie okresu niemowlęctwa jest
ważne ze względu na mnogość i intensywność
przemian fizycznych, umysłowych oraz psychicznych
zachodzących w tym czasie. Niemowlęctwo
obejmuje okres od urodzenia do momentu, kiedy
dziecko potrafi samodzielnie utrzymać postawę
pionową (pionizacja).
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https://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/dziecko;4008095.html
[dostęp: 10.07.2018]
Tkaczyk L.: Komunikacja
niewerbalna – postawa,
mimika, gest. Wydawnictwo
Astrum, Warszawa 1996

Babik W.: Słownik
encyklopedyczny informacji,
języków i systemów
informacyjnowyszukiwawczych.
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 2002
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.urbanchildinstit
ute.org/sites/all/files/datab
ooks/TUCI_Data_Book_VI_2
011.02_brain_development.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]
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6

Opieka

Dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb
(właściwości ludzkich, będących potrzebą), których
jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie
samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę
biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie,
jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój
(doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość
gatunku. Przez opiekę nad dzieckiem należy
rozumieć działania podejmowane przez osoby bądź
instytucje wobec dzieci w związku z faktyczną albo
potencjalną sytuacją zagrożenia przy braku lub
ograniczonych możliwościach przezwyciężenia tej
sytuacji przez samo dziecko w celu zapewnienia
prawidłowych warunków rozwoju i wychowania
młodego pokolenia.
Zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach,
metodach, środkach i formach organizacji procesów
wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji
(wychowaniu i kształceniu) należy do nauk
społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami
mechanizmów wychowania oraz kształcenia na
przestrzeni całego życia człowieka.
Potrzeby biologiczne są związane ze strukturą
organizmu ludzkiego, ich zaspokojenie jest
niezbędne do utrzymania organizmu przy życiu.

7

Pedagogika

8

Potrzeby biologiczne

9

Potrzeby
psychospołeczne

Potrzeby wyższego rzędu obejmujące: potrzebę
uznania za część społeczności i grupy oraz
odgrywania w nich określonej roli, potrzebę
wypełnienia czasu wolnego w satysfakcjonujący
sposób, potrzebę utrzymywania stosunków
towarzyskich, potrzebę uznania jako jednostki
ludzkiej, potrzebę autoekspresji, potrzebę
odpowiedniej stymulacji psychicznej i umysłowej,
potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę odpowiednio
ustalonego trybu życia i utrzymania stosunków
z rodziną, potrzebę satysfakcji.

10

Psychologia opiekuńczo
-wychowawcza

11

Rodzina

Nauka zajmująca się badaniem psychologicznych
zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się)
i wychowania: między innymi zagadnienia doboru
treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się,
nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności,
nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań
i postaw.
W socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub
instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów
i najprostszych jej definicji, to najważniejsza,
podstawowa grupa społeczna, na której opiera się
całe społeczeństwo.
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http://www.edukacja.edux.
pl/p-11232-podstawowepojecia-z-zakresupedagogiki.php
[dostęp: 10.07.2018]

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kunowski S.,
Podstawy współczesnej
pedagogiki. Wydawnictwo
Salezjańskie, Warszawa
2004.
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Skarżyńska K.:
hasło: potrzeby ludzkie,
Encyklopedia organizacji i
zarządzania. Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1981
Sadowska L., GrunaOżarowska A., Przygoda Ł.:
Potrzeby psychospołeczne i
duchowe człowieka oraz
terapia zerwanych lub
niewytworzonych więzi
między matką i dzieckiem,
w: Przegląd Medyczny
Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Rzeszów
2005, s. 319–327
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Okoń W.: Nowy
słownik pedagogiczny.
Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 1994.
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Z. Tyszka:
Rodzina w świecie
współczesnym – jej
znaczenie dla jednostki i
społeczeństwa, [w:] T. Pilch,
I. Leparczyk (red.):
Pedagogika Społeczna.
Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 1995.
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12

Rozwój emocjonalny

To kolejne etapy wzrostu emocji w poszczególnym
stadium wiekowym, które powodują, że wewnętrzne
i społeczne przystosowania przechodzą na coraz to
wyższe poziomy. Rozwój emocjonalny buduje
poszczególne cechy przystosowawcze do życia
społecznego, kształtuje cechy będące nieodzownym
elementem rozwoju każdego człowieka.

13

Rozwój psychofizyczny

14

Wychowanie

Ciąg jakościowych zmian w strukturach poznawczych
i aktywności intelektualnej dziecka. Rozwój ma
charakter ciągły, a zarazem stadialny. Każde stadium
stanowi odrębną całościową strukturę i organizację
złożoną z szeregu struktur cząstkowych. Kolejność
stadiów jest stała i nieodwracalna,
przyporządkowanie się do wieku życia i granice
czasowe mogą jednak różnić się zależnie od
warunków kulturowych i właściwości
indywidualnych.
Całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka,
który ma na celu ukształtowanie człowieka pod
względem fizycznym, moralnym i umysłowym.

15

Zabawa

Aktywność służąca rozrywce, sięgająca najgłębszych
początków ludzkości. Z antropologicznego punktu
widzenia nie istnieje społeczność (kultura,
cywilizacja), której członkowie nie znaliby zabawy.
Zabawa może również służyć edukacji.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Izdebska J.
(red.): Dziecko w rodzinie i w
środowisku rówieśniczym:
wybrane zagadnienia i
źródła z pedagogiki
społecznej. Trans Humana
Wydawnictwo
Uniwersyteckie, Białystok
2003.
http://diagnostykarozwojud
ziecka.blogspot.com/2012/0
6/rozwoj-dzieckadefinicja.html
[dostęp: 10.07.2018]

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.kul.pl/definicjewychowania-w-literaturzepedagogicznej,art_3322.html
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Sułkowski B.:
Zabawa: studium
socjologiczne. PWN,
Warszawa 1984.

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

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

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