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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Inspektor sanitarny 325514

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Brak.

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


3257 Environmental and occupational health inspectors and associates.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Robert Będziński – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Orlik – Smartco Wojciech Orlik, Gdynia.
Janina Wietek – Emerytowany Inspektor Sanitarny, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Dorota Jendza – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Sopot.
Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Tomasz Domaniewski – Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealne
Województwa Podlaskiego, Białystok.
Ewa Olkowska – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Inspektor sanitarny jest organem wykonującym zadania państwowej, wojewódzkiej, powiatowej lub
granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej14 oraz jednocześnie kieruje działalnością placówki. Jego
podstawową rolą jest nadzór oraz kontrola przestrzegania ustaw i aktów wykonawczych dotyczących
ochrony i warunków higieny w miejscach objętych nadzorem. Na podstawie ustaleń pokontrolnych
w miejscach objętych nadzorem inspektor podejmuje działania, których rezultatem ma być eliminacja
nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych5.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inspektor sanitarny nadzoruje realizację zadań stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu ochrony
zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania
powstawania chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami:
 higieny środowiska,
 higieny pracy w zakładach pracy,
 higieny radiacyjnej,
 higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz
w ośrodkach wypoczynku,
 zdrowotnymi żywności i żywienia,
 higieny przedmiotów użytku, kosmetyków,
 higieny wypoczynku i rekreacji.
Ponadto sprawuje nadzór nad stanem sanitarnym zakładów opieki zdrowotnej oraz przestrzeganiem
zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych.
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy inspektor sanitarny wykonuje działania polegające m.in. na:
 ustalaniu ogólnych kierunków działania podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 opracowywaniu i przedstawianiu organom nadrzędnym informacji o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego w danym, podległym stacji rejonie lub miejscu objętym dozorem,
 rozstrzyganiu spraw spornych oraz rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących działalności
stacji i jej pracowników,
 współpracowaniu z zakładami opieki zdrowotnej, innymi jednostkami świadczącymi usługi
medyczne oraz stowarzyszeniami w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie i zwalczanie chorób
zakaźnych oraz promocja zdrowia),
 współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego, samorządów medycznych oraz z innymi
organami kontrolnymi w zakresie nadzoru sanitarnego, epidemiologicznego oraz promocji
zdrowia,
 wydawaniu decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym
w administracji,
 wydawaniu zarządzeń wewnętrznych i poleceń,
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reagowaniu w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, tj. nagłego pogorszenia stanu sanitarno-epidemiologicznego,
nadzorowaniu działalności merytorycznej, gospodarczej, finansowej i administracyjnej stacji,
prowadzeniu polityki kadrowej,
reprezentowaniu stacji na zewnątrz.

Praca podległej inspektorowi sanitarnemu stacji sanitarno-epidemiologicznej polega na wykonywaniu
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
a w szczególności na:
 kontrolowaniu higieny środowiska, czyli wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza
w pomieszczeniach dla ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym
w odrębnych przepisach,
 kontrolowaniu stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, osobowego i towarowego transportu kolejowego
oraz drogowego,
 kontrolowaniu warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności,
warunków żywienia zbiorowego,
 sprawowaniu nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
 kontrolowaniu warunków zdrowotnych produkcji przedmiotów użytku, kosmetyków oraz innych
wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 kontrolowaniu warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganiu
powstawania chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,
 kontrolowaniu higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach
i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach
wypoczynku i higieny procesów nauczania,
 kontrolowaniu przestrzegania przepisów prawa o substancjach i preparatach chemicznych przez
osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez ich użytkowników,
 kontrolowaniu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii i przepisów Unii Europejskiej dotyczących prekursorów narkotykowych11,
 kontrolowaniu przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych12 i substancji czynnych16 oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego10,
 prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych
i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich występowanie ma charakter
epidemiczny2,
 prowadzeniu działalności edukacyjnej i oświatowo-zdrowotnej,
 dokonywaniu analiz i ocen epidemiologicznych9, opracowywaniu programów działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywaniu ich do realizacji publicznym zakładom
opieki zdrowotnej oraz kontrolowaniu realizacji tych programów i planów,
 ustalaniu zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowaniu nadzoru w tym zakresie,
 orzekaniu choroby zawodowej lub wydawaniu decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.
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
Inspektor sanitarny pracuje w budynku biurowym, w którym posiada własne biuro, połączone zwykle
z sekretariatem. Pracuje w pozycji siedzącej, w pomieszczeniu posiadającym oświetlenie dzienne
i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne lub wentylacyjne.
Zarządzanie stacją sanitarno-epidemiologiczną powoduje konieczność przemieszczania się inspektora
sanitarnego do współpracujących instytucji.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inspektor sanitarny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu,
 oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji) umożliwiające
przygotowanie, prezentację różnorodnych danych wynikających z wykonywanych zadań,
 samochód osobowy (służbowy),
 drukarki, skanery, faksy, telefon i inne typowe urządzenia biurowe.
Organizacja pracy
Inspektor sanitarny pracuje w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy w dni robocze.
Jednak z uwagi na pełnioną funkcję oraz możliwe przypadki losowe związane z pracą stacji, musi być
dostępny przez 24 godziny na dobę. Czynności biurowe oraz organizacja codziennych zadań
związanych z pracą inspektora sanitarnego realizowana jest przez sekretariat stacji sanitarno-epidemiologicznej. Inspektor sanitarny, w zależności od szczebla (wojewódzki, powiatowy czy
graniczny), podlega różnym zwierzchnikom.
Rozległy zakres uprawnień, którymi dysponuje inspektor sanitarny, sprawia, że ciąży na nim duża
odpowiedzialność za podejmowane działania oraz konieczność rozwiązywania zaistniałych
problemów. Odpowiedzialność ta ma charakter zawodowy. Praca inspektora sanitarnego wymaga
różnorodnych form aktywności, zarówno o charakterze biurowym, jak również spotkań, prezentacji
czy raportowania własnej działalności.
W pracy inspektora dominują kontakty z ludźmi, które mają zarówno charakter bezpośredni, jak
również pisemny. Inspektor sanitarny zarządza stacją sanitarno-epidemiologiczną, kontaktuje się
najczęściej służbowo z podległym pracownikami, a przede wszystkim z kierownikami komórek
organizacyjnych.
Poza tym inspektor sanitarny współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, do których zaliczają się:
organy samorządu terytorialnego, organy samorządów medycznych oraz inne organy kontrolne
działające w dziedzinie nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego, a także w zakresie promocji
zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej oraz stowarzyszenia działające w ochronie zdrowia.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Do zagrożeń, na które narażony jest inspektor sanitarny, zaliczają się:
 zagrożenia epidemiologiczne,
 obciążenie wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego w związku z długotrwałą pracą
w pozycji siedzącej i przy komputerze,
 stres psychiczny powodowany koniecznością podejmowania różnorodnych decyzji
i rozwiązywania problemów pod presją czasu,
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zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym prowadzenia pojazdu.

W przypadku zawodu inspektor sanitarny nie występują typowe choroby zawodowe.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód inspektor sanitarny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 ostrość słuchu,
 powonienie,
 zmysł równowagi,
 zręczność rąk i palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 dobra organizacja pracy własnej,
 rozumowanie logiczne,
 uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność motywowania podwładnych,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 zdolność skutecznego przekonywania;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 dokładność,
 komunikatywność,
 obowiązkowość,
 radzenie sobie ze stresem,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 odpowiedzialność za innych,
 dbałość o jakość pracy,
 opanowanie,
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rzetelność,
samodzielność,
stanowczość,
sumienność,
uczciwość,
asertywność,
wysoka samodyscyplina.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne, 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Inspektor sanitarny powinien charakteryzować się dobrym ogólnym stanem zdrowia.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są:
 poważne wady wzroku, słuchu i mowy,
 niewydolność układu mięśniowego i kostnego,
 niepełnosprawność intelektualna, w tym choroby psychiczne czy zaburzenia osobowościowe.
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
W zawodzie inspektor sanitarny wymagane jest wykształcenie wyższe II stopnia. Preferowane są
osoby z wykształceniem medycznym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Inspektorem sanitarnym może zostać osoba, która spełnia jedno z wymienionych poniżej kryteriów:
 jest lekarzem i uzyskała specjalizację w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających
zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683),
 posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie
w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać
państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635).
Preferowane wymagania dla zawodu inspektor sanitarny to:
 posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego na stanowisku kierowniczym,
 wykazywanie się znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, finansów publicznych, samorządu
powiatowego, prawa zamówień publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego.
WAŻNE:
Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
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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 inspektor sanitarny nie ma możliwości awansu w ramach danej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny może ubiegać się o stanowisko
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, ten zaś o posadę głównego inspektora sanitarnego.
Inspektor sanitarny ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez rozszerzenie swoich kompetencji
zawodowych, podejmując kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie inspektor sanitarny nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Osoby wykonujące zawód inspektor sanitarny mogą poświadczyć niektóre swoje kompetencje
poprzez uzyskanie:
 dyplomu wyższych uczelni z zakresu medycyny, chemii lub innego kierunku,
 specjalizacji lekarskiej,
 jednej z 53 specjalizacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać Państwowy Inspektor Sanitarny
posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635),
 dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich w zakresie
odpowiadającym specjalizacjom wymienionym w rozporządzeniu.
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 inspektor sanitarny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Specjalista zdrowia publicznego
Specjalista zdrowia środowiskowego
Edukator ekologiczny
Inspektor ochrony środowiska

Kod zawodu
229102
229104
229105
325501
325504

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inspektor sanitarny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Koordynowanie i nadzorowanie prac stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Z2 Monitorowanie pracy specjalistów i asystentów w czynnościach kontrolnych dotyczących
warunków higieniczno-sanitarnych.
9
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Z3 Nadzorowanie zadań specjalistów i asystentów określających wymagania higieny sanitarnej.
Z4 Wykonywanie działań z zakresu ochrony zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników
środowiska i zapobieganie powstawaniu chorób.
Z5 Opiniowanie projektów i planów dotyczących warunków sanitarnych17.
Z6 Wydawanie oceny stanu ochrony i warunków higieniczno-sanitarnych15 w województwie,
powiecie oraz granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Z7 Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego.
Z8 Współpracowanie i uczestniczenie w organach opiniodawczo-doradczych do spraw sanitarno-epidemiologicznych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Kierowanie i zarządzanie inspektoratem sanitarnym
Kompetencja zawodowa Kz1: Kierowanie i zarządzanie inspektoratem sanitarnym obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Koordynowanie i nadzorowanie prac stacji sanitarno-epidemiologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






















Procesy związane z zarządzaniem stacją
sanitarno-epidemiologiczną;
Strukturę organizacyjną centralnego organu
1
administracyjnego oraz role i zadania ministra
do spraw zdrowia jako centralnego organu
administracji rządowej;
Wymagania zawodowe dla pracowników
nadzoru sanitarnego i administracyjnego na
danym stanowisku;
Zasady szkolenia stanowiskowego zatrudnionych
pracowników;
Zasady nadzoru operacji finansowych
realizowanych w ramach prowadzenia
inspektoratu sanitarnego;
Zasady działania systemów komputerowych
wspomagających zarządzanie inspektoratem
sanitarnym;
Zasady współpracy z pracownikami
i motywowania ich do bieżących zadań nadzoru
sanitarnego i administracyjnego;
Zadania i cele działania zintegrowanego systemu
zarządzania w stacji sanitarno-epidemiologicznej;
Metody przechowywania i nadzorowania
dokumentacji sanitarnej i administracyjnej;
Procedury prowadzenia zamówień publicznych;
Rolę praktyk studenckich w stacji sanitarno-epidemiologicznej.















Identyfikować procesy związane z zarządzaniem
stacją sanitarno-epidemiologiczną;
Współpracować z centralnym organem
administracyjnym oraz wykonywać powierzone
zadania przez ministra do spraw zdrowia jako
centralnego organu administracji rządowej;
Zarządzać pracownikami nadzoru sanitarnego
i administracyjnego;
Przeprowadzać lub nadzorować szkolenia
pracowników;
Nadzorować operacje finansowe realizowane
w inspektoracie sanitarnym;
Obsługiwać systemy komputerowe
wspomagające zarządzanie;
Wdrażać i przekazywać pracownikom zasady
nadzoru sanitarnego i administracyjnego
w zakresie wykonywania obowiązków
zawodowych;
Realizować zadania i cele zintegrowanego
systemu zarządzania;
Przechowywać i nadzorować dokumentację
sanitarną i administracyjną według założonych
metod;
Realizować procedury prowadzenia zamówień
publicznych;
Zarządzać praktykami studenckimi w stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

Z2 Monitorowanie pracy specjalistów i asystentów w czynnościach kontrolnych
dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Przepisy prawa dotyczące czynności kontrolnych
upoważnionych specjalistów i asystentów
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zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji
Sanitarnej;
Formy i zasady przygotowania korespondencji
służbowej przez specjalistów i asystentów dla
czynności kontrolnych;
Konsekwencje niepożądanych zdarzeń
w obszarze higieny sanitarnej;
System pouczeń i mandatów dla podmiotów
kontrolowanych za nieprzestrzeganie wymogów
higieniczno-sanitarnych;
Rolę rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.








specjalistów i asystentów zgodnie z wymogami
Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
Weryfikować korespondencję służbową
przygotowaną przez specjalistów i asystentów
związaną z czynnościami kontrolnymi;
Przewidywać konsekwencje niepożądanych
zdarzeń w obszarze higieny sanitarnej;
Monitorować nakładanie mandatów na
kontrolowane podmioty za nieprzestrzeganie
wymogów higieniczno-sanitarnych;
Współpracować z rzeczoznawcami do spraw
sanitarno-higienicznych.

Z3 Nadzorowanie zadań specjalistów i asystentów określających wymagania higieny sanitarnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy prawne dotyczące nadzoru nad
warunkami higieny: środowiska, pracy
w zakładach, radiacyjnej, procesów nauczania
i wychowania, wypoczynku i rekreacji;
Przepisy prawne dotyczące nadzoru nad
warunkami zdrowotnymi, jakie powinien
spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne;
Cele ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem czynników
3
4
szkodliwości i uciążliwości w miejscu pracy,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym
chorób zakaźnych i zawodowych;
Zasady wprowadzania substancji lub preparatów
chemicznych do obrotu;
Cele uzupełniania dokumentacji kontroli
8
sanitarnej , kontroli przedsiębiorcy oraz
13
protokołów kontroli .








Analizować i stosować przepisy prawne
dotyczące nadzoru nad warunkami higieny:
środowiska, pracy w zakładach, radiacyjnej,
procesów nauczania i wychowania, wypoczynku
i rekreacji;
Analizować i stosować przepisy prawne
dotyczące nadzoru nad warunkami
zdrowotnymi, jakie powinien spełniać personel
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których
są udzielane świadczenia zdrowotne;
Nadzorować realizację celów ochrony zdrowia
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem
czynników szkodliwości i uciążliwości w miejscu
pracy, zapobiegania powstawaniu chorób,
w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Nadzorować wprowadzanie substancji lub
preparatów chemicznych do obrotu;
Wypełniać dokumenty kontroli sanitarnej,
kontroli przedsiębiorcy oraz protokołu kontroli.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad
przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych oraz prowadzenie
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych
i chorób wynikających z warunków pracy
Kompetencja zawodowa Kz2: Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem
przepisów higienicznych i zdrowotnych oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Wykonywanie działań z zakresu ochrony zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników
środowiska i zapobieganie powstawaniu chorób
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Procesy nadzoru laboratoryjnego diagnostyki
6
7
epidemiologicznej , mikrobiologicznej , badań
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wody, gleby i powietrza oraz środowiska pracy;
Wykaz chorób i zasady zapobiegania oraz
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
Procedury planu kontroli sanitarnych urządzeń
wodociągowych, kąpielisk, obiektów
użyteczności publicznej, obiektów żywności,
żywienia i przedmiotów użytkowych
w przedsiębiorstwach;
Wymagania higieniczno-sanitarne zakładów
pracy, placówek nauczania, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży w obszarze działania
prowadzonej placówki.







mikrobiologicznej, badań wody, gleby
i powietrza oraz środowiska pracy;
Analizować wykaz chorób i zasady zapobiegania
oraz informowania o chorobach zakaźnych
u ludzi;
Nadzorować procedury planu kontroli
sanitarnych urządzeń wodociągowych, kąpielisk,
obiektów użyteczności publicznej, obiektów
żywności, żywienia i przedmiotów użytkowych
w przedsiębiorstwach;
Nadzorować wymagania higieniczno-sanitarne
zakładów pracy, placówek nauczania,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży.

Z5 Opiniowanie projektów i planów dotyczących warunków sanitarnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Techniki opiniowania projektów inwestycyjnych
co do zgodności z warunkami sanitarnymi
definiowanymi dla różnych branżach;
Dokumentację inwestorską z zakresu
planowania przestrzennego oraz oddziaływania
na środowisko;
Rozwiązania proekologiczne w zakresie
gospodarki wodnościekowej, energetycznej oraz
gospodarki odpadami;
Zasady stosowania druków i formularzy do
korespondencji z podmiotami kontrolowanymi.







Opiniować projekty inwestycyjne co do
zgodności z warunkami sanitarnymi
definiowanymi dla różnych branżach;
Uzgadniać z inwestorem dokumentację
z zakresu planowania przestrzennego oraz
oddziaływania na środowisko;
Analizować rozwiązania proekologiczne
w zakresie gospodarki wodnościekowej,
energetycznej oraz gospodarki odpadami;
Wykorzystywać druki i formularze do
korespondencji z podmiotami kontrolowanymi.

Z6 Wydawanie oceny stanu ochrony i warunków higieniczno-sanitarnych, organizowanie
szczepień, zwalczanie skutków sytuacji kryzysowych w województwie, powiecie oraz
granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasadę opracowywania rocznego raportu
o zakażeniach i drobnoustrojach
w województwie, powiecie oraz granicznych
stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
Zasady dystrybucji preparatów szczepionkowych
na terenie województwa, powiatu oraz
granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
Zasady organizowania akcji szczepień
ochronnych;
Zasady wydawania ostrzeżeń i komunikatów
dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych;
Przepisy i procedury zwalczania skutków
wystąpienia sytuacji kryzysowych.
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Opracowywać roczny raport o zakażeniach
zakładowych w województwie, powiecie oraz
granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
Organizować dystrybucję szczepień ochronnych;
Przygotowywać ostrzeżenia i komunikaty
dotyczące warunków higieniczno-sanitarnych;
Zwalczać skutki wystąpienia sytuacji
kryzysowych.
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Z7 Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców
i instytucji edukacyjnych w ramach przyjętych
celów nadzoru nad warunkami higieny
sanitarnej;
Zasady prowadzenia szkoleń
z zakresu popularyzowania wiedzy o zdrowiu dla
przedsiębiorców i instytucji edukacyjnych;
Działanie i rolę mediów w popularyzowaniu
zdrowia publicznego;
Zasady prowadzenia kampanii edukacyjnych dla
szkół promujących zdrowy styl życia.






Analizować potrzeby szkoleniowe
przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych
w ramach przyjętych celów nadzoru nad
warunkami higieny sanitarnej;
Prowadzić szkolenia z zakresu popularyzowania
wiedzy o zdrowiu dla przedsiębiorców
i instytucji edukacyjnych;
Współpracować z mediami w zakresie
popularyzowania zdrowia publicznego;
Nadzorować kampanie edukacyjne dla szkół
promujące zdrowy styl życia.

Z8 Współpracowanie i uczestniczenie w organach opiniodawczo-doradczych do spraw sanitarno-epidemiologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady działania instytucji naukowo- badawczych oraz innych służb i inspekcji;
Zasady opracowania raportów i oceny stanu
sanitarnego zakładów opieki zdrowotnej;
Zasady procedur odwoławczych, skarg,
wniosków kontrolowanych placówek od decyzji
i wyników kontroli;
Regulacje dotyczące chorób zawodowych
określonych rozporządzeniem Rady Ministrów
oraz regulacji grup chorobowych
spowodowanych działaniem czynników
szkodliwych dla zdrowia.






Współpracować z instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi służbami
i inspekcjami;
Tworzyć oceny stanu sanitarnego zakładów
opieki zdrowotnej;
Nadzorować odwołania, skargi i wnioski
kontrolowanych placówek od decyzji wyników
kontroli;
Opiniować regulacje dotyczące chorób
zawodowych określonych rozporządzeniem
Rady Ministrów oraz regulacji grup
chorobowych spowodowanych działaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia.

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








Podejmowania inicjatyw zmierzających do skutecznego nadzoru nad zintegrowanym systemem
zarządzania placówką sanitarno-epidemiologiczną.
Dokonywania (również krytycznej) samooceny pracy własnej oraz zespołów, z którymi
współpracuje w zakresie analizowania ochrony zdrowia.
Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań asystentów i specjalistów,
w tym odpowiedzialności karnej.
Podejmowania dialogu z osobami kontrolowanymi i utrzymywanie trwałych relacji z instytucjami
zewnętrznymi.
Podejmowania działania i współdziałania podczas realizacji zadań zawodowych.
Przekazywania informacji w celu zwiększenia wiedzy i świadomości wystąpienia zagrożeń
sanitarno-epidemiologicznych.
Komunikowania się z podmiotami zarządzającymi systemem ochrony zdrowia.
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Doskonalenia i ustawicznego rozwoju własnych kompetencji zawodowych w dziedzinie sanitarno-epidemiologicznej.
Przestrzegania zasad etyki i kultury podczas wykonywania zadań zawodowych.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać 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 inspektor sanitarny.

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 inspektor sanitarny

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 inspektor sanitarny nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Jedyną możliwością podjęcia pracy w zawodzie inspektor sanitarny jest zatrudnienie w państwowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej na poziomie wojewódzkim, powiatowym lub w stacji granicznej.
Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej jest powoływany przez
premiera na wniosek ministra do spraw zdrowia, któremu podlega. Główny Inspektor Sanitarny
powołuje i odwołuje państwowych oraz wojewódzkich inspektorów sanitarnych, natomiast
uprawnienie do powoływania i odwoływania państwowych, powiatowych i państwowych granicznych
inspektorów sanitarnych ma państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Stacje sanitarno-epidemiologiczne znajdują się we wszystkich województwach (16 stacji) oraz
powiatach (318 stacji), jak również w 10 punktach w pobliżu granic kraju.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie inspektor sanitarny.
Instytucje oferujące kształcenie (studia II stopnia, studia podyplomowe) preferowane dla zawodu to
szkoły wyższe szkolące w pierwszej kolejności na kierunkach medycznych.
Szkolenie
Osoby wykonujące zawód inspektor sanitarny mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe
poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez:
 Ministerstwo Zdrowia,
 wyspecjalizowane instytucje komercyjne.
Inspektor sanitarny może brać udział w szkoleniach dotyczących m.in.:
 regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 zasad przestrzegania przepisów związanych z higieną: środowiska, pracy radiacyjnej, w szkołach
i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach
wypoczynku, przedmiotów użytku, kosmetyków, wypoczynku i rekreacji,
 warunków zdrowotnych żywności i żywienia,
 problematyki jakości środowiska (m.in. wód, w tym wód do spożycia, gleby, powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi),
 działalności szpitali w obszarze profilaktyki zakażeń szpitalnych.
Organizatorzy tych szkoleń potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie inspektor sanitarny mieści się w przedziale
od 2280 zł do 5600 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.
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Wynagrodzenie zasadnicze inspektora sanitarnego ustalane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników
podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
Inspektorowi sanitarnemu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 45–50% wynagrodzenia
zasadniczego oraz premia w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód inspektor sanitarny uzależniony jest m.in. od:
 wielkości i rodzaju stacji sanitarno-epidemiologicznej, którą kieruje,
 doświadczenia i kwalifikacji.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie inspektor sanitarny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze;
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
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
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ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.

















Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
409).
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, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1541, 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.).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji
w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych
kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy
magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635).
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Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy: http://www.bip.pip.gov.pl
Główny Inspektor Sanitarny: https://gis.gov.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: https://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).
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Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

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.
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Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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.
1

Nazwa pojęcia
Centralny organ
administracji

Definicja
Organ administracji, którego zakres działania
obejmuje obszar całego państwa i jest
podporządkowany naczelnym organom
administracji. Działa w formie indywidualnych
decyzji, może wydawać zarządzenia o charakterze
wewnętrznym.
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Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://prawo.uni.wroc.pl/site
s/default/files/studentsresources/Organizacja%20Adm
inistracji.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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2

Charakter epidemiczny

Charakter masowy, pandemiczny. W medycynie
taki, który ma charakter epidemii, często się
pojawia, występuje, dotyka organizmów częściej,
niż by się tego spodziewano.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/epi
demiczny
[dostęp: 31.03.2019]

3

Czynniki szkodliwe

Czynniki, których oddziaływanie na pracującego
prowadzi lub może prowadzić do trwałego
schorzenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://wsse.rzeszow.pl/nadzo
r-sanitarny/oddzial-higienypracy/bezpieczenstwo-ihigiena-pracy/czynnikiszkodliwe-i-uciazliwe-wmiejscu-pracy
[dostęp: 31.03.2019]

4

Czynniki uciążliwe

Czynniki, których oddziaływanie na pracującego
może spowodować złe samopoczucie lub
nadmierne zmęczenie, nie wywołując jednak
trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://wsse.rzeszow.pl/nadzo
r-sanitarny/oddzial-higienypracy/bezpieczenstwo-ihigiena-pracy/czynnikiszkodliwe-i-uciazliwe-wmiejscu-pracy
[dostęp: 31.03.2019]

5

Czynności kontrolne

Zespół czynności zmierzających do sprawdzenia
egzekwowania prawa, których głównym celem jest
ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający
postać wykroczenia sanitarno-epidemiologicznego
a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go
do odpowiedzialności.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Karpus K., Rakoczy B.,
Szalewska M., Szuma K.: Oceny
oddziaływania na środowisko
w praktyce. Wolters Kluwer,
Warszawa 2017

6

Diagnostyka
epidemiologiczna

Analiza występowania i rozmieszczenia stanów lub
zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych
populacjach oraz wpływu czynników na stan
zdrowia, a także zastosowanie tej wiedzy do
kontrolowania problemów zdrowotnych. Bada
wpływ czynników środowiskowych oraz warunków
występowania epidemii spowodowanych
chorobami w określonej populacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Karpus K., Rakoczy B.,
Szalewska M., Szuma K.: Oceny
oddziaływania na środowisko
w praktyce. Wolters Kluwer,
Warszawa 2017

7

Diagnostyka
mikrobiologiczna

Badanie mające na celu wykrycie czynnika, jaki
wywołał chorobę zakaźną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Karpus K., Rakoczy B.,
Szalewska M., Szuma K., Oceny
oddziaływania na środowisko
w praktyce. Wolters Kluwer,
Warszawa 2017

8

Dokument kontroli
sanitarnej

Dokumentacja związana z oceną stanu formalno-prawnego, informacja o toczących się aktualnie
postępowaniach administracyjno-egzekucyjnych
w stosunku do kontrolowanego podmiotu,
ustalenia pokontrolne, legalność działania i inne
istotne dla kontroli.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Fleischer M., Bober-Ghek B.,
Podstawy pielęgniarstwa
epidemiologicznego. CKPiP,
Warszawa 2002

9

Epidemiologia

Nauka zajmująca się badaniem rozpowszechnienia
chorób lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem
w populacji oraz warunkami i czynnikami
wpływającymi na ich występowanie, a także
zastosowaniem wyników tych badań dla
zapobiegania i ich zwalczania.

http://www.przeglepidemiol.p
zh.gov.pl/slowniczekterminow-epidemiologicznych
[dostęp: 31.03.2019]
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10

Nadzór sanitarny

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
celem działalności nadzoru sanitarnego jest
ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem
czynników środowiska. Działania prowadzone są
w obszarach:
 sprawowania zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego polegającego m.in. na uzgadnianiu
planów zagospodarowania przestrzennego
i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
 sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad
przestrzeganiem przepisów higienicznych
i zdrowotnych określonych dla poszczególnych
obszarów naszego życia, takich jak: środowisko
domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana
żywność i żywienie,
 prowadzenia działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i wynikających z warunków pracy.

http://wsse.krakow.pl/page/dz
ialania/nadzor-sanitarny
[dostęp: 31.03.2019]

11

Prekursory
narkotykowe

Substancje chemiczne posiadające szereg legalnych
zastosowań, takich jak: wytwarzanie tworzyw
sztucznych, produktów farmaceutycznych,
kosmetyków, perfum, detergentów lub środków
aromatyzujących. Są one również przedmiotem
obrotu na potrzeby legalnych zastosowań na
rynkach regionalnych i światowych, ale niektóre
z nich mogą zostać wykorzystane do produkcji
narkotyków.

https://gis.gov.pl/dzialalnoscgospodarcza/prekursorynarkotykow-kategorii-2-i-3
[dostęp: 31.03.2019]

12

Produkt biobójczy

Stanowi substancję lub mieszaninę składającą się
z jednej lub kilku substancji czynnych, której
przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie,
unieszkodliwianie organizmów szkodliwych,
zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich
w jakikolwiek sposób, inny niż działanie czysto
fizyczne lub mechaniczne.

https://gis.gov.pl/dzialalnoscgospodarcza/produktybiobojcze
[dostęp: 31.03.2019]

13

Protokół kontroli

Dokument wystawiany po inspekcji zawierający
informacje dotyczące kontrolowanego
zakładu/obiektu, kontroli, wyników kontroli.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Fleischer M., Bober-Ghek B.:
Podstawy pielęgniarstwa
epidemiologicznego. CKPiP,
Warszawa 2002

14

Stacja sanitarno-epidemiologiczna

Zapewnia realizację zadań wynikających z ustawy
Państwowego Inspektora Sanitarnego. Posiada
status zakładu opieki zdrowotnej. Z zadań wynika
również, że przeprowadza badania laboratoryjne.
Każde województwo posiada wojewódzką stację
sanitarno-epidemiologiczną. Placówce tej podlegają
z kolei stacje powiatowe i graniczne. Instytucjami
kierują odpowiednio wojewódzki, powiatowy
i graniczny inspektor sanitarny.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
SANEPID
[dostęp: 31.03.2019]

15

Stan ochrony
i warunków
higieniczno-sanitarnych

Poziom ochrony oraz praw i obowiązków
wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19
850120049
[dostęp: 31.03.2019]
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16

Substancja czynna
(aktywna)

Substancja lub mieszanina substancji, która ma
zostać wykorzystana do wytworzenia produktu
leczniczego i ma na celu wywołanie określonego
działania w celu przywrócenia, poprawy lub zmiany
funkcji fizjologicznych lub do postawienia diagnozy
medycznej.

https://www.medme.pl/artyku
ly/co-to-jest-substancjaaktywna,34704.html
[dostęp: 31.03.2019]

17

Warunki sanitarne

Zbiór norm i zasad realizowanych i nadzorowanych
przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektorów podejmujących
działania, których rezultatem ma być utrzymanie
prawidłowego poziomu ich jakości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Karpus K., Rakoczy B.,
Szalewska M., Szuma K.: Oceny
oddziaływania na środowisko
w praktyce. Wolters Kluwer,
Warszawa 2017
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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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