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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Chiropraktyk 323004

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Kręgarz.
Masażysta.
Nastawiacz kręgosłupa.
Terapeuta manualny kręgosłupa.
Terapeuta tkanek miękkich.

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


3259 Health associate professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

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 lutym 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Grzegorz Halkiew – Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata, Grodzisk Mazowiecki.
Weronika Kamińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Elżbieta Katarzyna Kędzierska – Cech Naturopatów i Hipnotyzerów, Lublin.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Andrzej Bednarczyk – ANDROMEDA Andrzej Bednarczyk, Warszawa.
Cyprian Toruński – BIOTOR Terapia Naturalna Cyprian Toruński, Toruń.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marcin Mińkowski – NZOZ Chirodent, Ustka.
Leszek Rogański – REHABILITANT Leszek Rogański, Płock.

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
Chiropraktyk wykonuje zabiegi manualne na ciele pacjenta, polegające na manipulacji i mobilizacji
poszczególnych struktur szlaków powięziowych, jak na przykład układu kostnego. Zajmuje się także
profilaktyką dysfunkcji aparatu ruchu oraz analizuje i usprawnia biomechanikę kręgosłupa.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Chiropraktyk zajmuje się rozpoznaniem zaburzeń w biomechanice kręgosłupa, obręczy biodrowej
i obręczy barkowej pacjenta, przeprowadzaniem testów klinicznych do badania kości, stawów
i mięśni. Podczas zabiegu, przeprowadzanego najczęściej na stole chiropraktycznym4 lub stole
rehabilitacyjnym, usprawnia aparat ruchu poprzez stosowanie różnych procedur terapeutycznych:
manipulacji stawów kręgosłupa, korygowania ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych oraz
stosowanie innych technik ukierunkowanych na tkanki miękkie, w celu zmniejszenia ucisku na nerwy
i rdzeń kręgowy. Propaguje i zaleca zdrowy, zgodny z naturą styl życia i ćwiczenia mające na celu
profilaktykę dolegliwości kręgosłupa.
WAŻNE:
Ze względu na pracę między innymi z osobami chorymi, chiropraktyk powinien posiadać kompetencje
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Sposoby wykonywania pracy
Praca chiropraktyka polega m.in. na:
 diagnozowaniu kondycji aparatu ruchu pacjenta,
 analizowaniu opisów zdjęć rentgenowskich, rezonansu magnetycznego i innych badań
kręgosłupa,
 określaniu własnego postępowania terapeutycznego prowadzącego do skorygowania ułożenia
kręgów i stawów międzykręgowych kręgosłupa pacjenta,
 wydawaniu opinii o kondycji aparatu ruchu pacjenta oraz przebiegu i rokowań procesu terapii,
 prowadzeniu obserwacji postępów terapii u pacjenta,
 prowadzeniu poradnictwa w zakresie gimnastyki i ergonomii pracy w różnych pozycjach oraz
zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia,
 stosowaniu terapii manualnej – różnych procedur terapeutycznych: manipulacji stawów
kręgosłupa, korygowania ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych oraz innych technik
ukierunkowanych na tkanki miękkie, w celu zmniejszenia ucisku na nerwy i rdzeń kręgowy,
 stosowaniu narzędzi wspomagających korygowanie ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych,
takich jak specjalne stoły chiropraktyczne, impulsatory1 ręczne oraz elektryczne, kliny lub
półwałki,

4

INFORMACJA O ZAWODZIE – Chiropraktyk 323004






wskazywaniu przeciwwskazań do wykonania określonych procedur terapeutycznych,
dobieraniu metod i technik oddziaływania na aparat ruchu, odpowiednich do oceny stanu
pacjenta,
prowadzeniu dokumentacji procesu terapeutycznego na potrzeby placówki i innych specjalistów,
udzielaniu się w różnych formach kształcenia ustawicznego,
prowadzeniu prac badawczych w dziedzinie chiropraktyki oraz publikowaniu ich.

WAŻNE:
Wykonywanie zawód chiropraktyk wymaga dobrej znajomości anatomii i fizjologii człowieka.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3., 3.4. i 3.5.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Podstawowym miejscem pracy w zawodzie chiropraktyk jest gabinet terapeutyczny. Chiropraktyk
organizuje swój czas pracy opierając się na ustalonym wcześniej harmonogramie spotkań, jak
i podejmuje spontaniczne działania w sytuacji kryzysowej, która może mieć miejsce poza
pomieszczeniem, w którym wykonywane są zabiegi.
Chiropraktyk wykonuje pracę najczęściej w pozycji stojącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Chiropraktyk w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 stół chiropraktyczny wyposażony w specjalny system zapadni lub stół trakcyjny,
 podkładki, kliny, wałki, półwałki, ćwierćwałki,
 narzędzia do przeprowadzania terapii manualnej, takie jak np. impulsator,
 komputer,
 skaner dermotermograficzny3,
 inne zaawansowane urządzenia medyczne i paramedyczne.
Organizacja pracy
Organizacja pracy chiropraktyka zależy od miejsca podejmowania działań. W gabinetach terapii
manualnej jest to wymiar pracy określony ustawami i rozporządzeniami co do tygodniowego
wymiaru godzin pracy. W placówkach prywatnych może on być określony również umowami cywilno-prawnymi.
Chiropraktyk może też pracować na zasadach samozatrudnienia, samodzielnie organizując sobie czas
pracy. Może pracować w nienormowanym czasie, również w dni ustawowo wolne od pracy.
Zabiegi mogą być wykonywane także poza gabinetem, np. w domu pacjenta, pod warunkiem
przestrzegania zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ergonomii.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Chiropraktyk w trakcie wykonywania pracy jest narażony przede wszystkim na:
 stres wynikający z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych oraz za
odpowiedni dobór technik terapeutycznych,
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 choroby stawów i kręgosłupa,
 zagrożenia zakażeniami bakteryjnymi, grzybiczymi, wirusowymi, na skutek ciągłego, fizycznego
kontaktu z klientem.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód chiropraktyk ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna dobra wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 czucie dotykowe,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność strategicznego myślenia,
 zdolność do współdziałania,
 zdolność do szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 wyobraźnia i twórcze myślenie,
 zdolności komunikacyjne,
 zdolności organizacyjne i do pracy w zespole;
w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność oraz dokładność,
 odpowiedzialność,
 wysoka samodyscyplina,
 cierpliwość,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 odporność emocjonalna i na stres,
 predyspozycje do pracy w warunkach monotonnych,
 samodzielność i samokontrola,
 inicjatywność,
 asertywność,
 kreatywność,
 otwartość i gotowość nawiązywania kontaktu,
 empatia.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie chiropraktyk wymagana jest ogólna sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok
i słuch, sprawność rąk, palców i zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym
zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane
np. ze skupieniem na problemach pacjenta, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji.
Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu chiropraktyk są:
 dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 niektóre choroby psychiczne.
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
Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie chiropraktyk preferowane jest wykształcenie na
poziomie średnim, np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik masażysta, oraz ukończenie
kursów i szkoleń z zakresu chiropraktyki.
Zawód chiropraktyk nie jest zawodem medycznym i nie jest wymagany ściśle określony kierunek
wykształcenia, jednak wskazane jest wykształcenie o profilu medycznym lub pokrewnym medycynie.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutami przy zatrudnianiu chiropraktyka są m.in.:
 dyplom potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym technik masażysta
w zakresie kwalifikacji MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu, uzyskany po zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej, w szczególności na kierunkach medycznych,
poszerzony o kurs chiropraktyki,
 zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego z zakresu umiejętności zawodowych
wchodzących w zakres zawodu naturopata, specjalizacja chiropraktyka,
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie naturopata, specjalizacja
chiropraktyka,
 suplement Europass do dyplomu/świadectwa (w języku polskim i angielskim), wydawany na
prośbę zainteresowanego przez uczelnie wyższe lub Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, lub Izby
Rzemieślnicze.
 zaświadczenia zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające kwalifikacje
w zakresie terapii manualnych, uzyskane po szkoleniu zawodowym w placówce ustawicznego
kształcenia dorosłych,
 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu chiropraktyki.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie chiropraktyk istnieje możliwość rozwoju zawodowego poprzez:
 kontynuację edukacji na studiach wyższych na kierunku fizjoterapia,
 kontynuację edukacji na studiach podyplomowych w zakresie chiropraktyki lub osteopatii,
 rozszerzenie kompetencji zawodowych poprzez kształcenie i potwierdzanie kwalifikacji
w zawodach pokrewnych,
 doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, jak również
warsztatach terapeutycznych z zakresu chiropraktyki,
 po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, możliwość pracy uwzględniającej łączenie zawodów
pokrewnych,
 po zdobyciu stosownego doświadczenia, możliwość przekazywania wiedzy i doświadczenia
adeptom zawodu chiropraktyk jako wykładowca,
 prowadzenie prac badawczych w zakresie chiropraktyki i publikowanie ich wyników,
 awans i objęcie stanowiska kierowniczego w placówce terapeutycznej,
 poszerzanie kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach z zakresu
usprawniania aparatu ruchu,
 podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie chiropraktyk nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w systemie edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzania (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) kompetencji przydatnych
do wykonywania zawodu chiropraktyk w zawodzie pokrewnym technik masażysta, w zakresie
kwalifikacji MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu.
Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze zawodu chiropraktyk mogą uzyskać
potwierdzenie swoich kompetencji poprzez uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez
stowarzyszenia branżowe.
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 chiropraktyk może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Fizjoterapeuta
Biomasażysta
Osteopata
Technik fizjoterapii
S
Technik masażysta

Kod zawodu
229201
323003
323010
325401
325402
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie chiropraktyk wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Stosowanie przepisów prawa warunkującego pracę w zawodzie chiropraktyk.
Z2 Analizowanie podstawowych zależności z zakresu budowy i funkcji aparatu ruchu człowieka.
Z3 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z pacjentem.
Z4 Planowanie indywidualnego przebiegu terapii.
Z5 Współpracowanie z innymi terapeutami, specjalistami zajmującymi się pacjentem.
Z6 Rozpoznawanie i przeprowadzanie oceny aparatu ruchu pacjenta.
Z7 Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do stanu pacjenta.
Z8 Prowadzenie terapii poprzez stosowanie różnych procedur manualnych.
Z9 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Poznawanie prawnych uwarunkowań zawodu
chiropraktyk oraz ogólnej wiedzy z zakresu budowy i funkcji aparatu ruchu człowieka
Kompetencja zawodowa Kz1: Poznawanie prawnych uwarunkowań zawodu chiropraktyk oraz
ogólnej wiedzy z zakresu budowy i funkcji aparatu ruchu człowieka obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Stosowanie przepisów prawa warunkującego pracę w zawodzie chiropraktyk
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Sytuację prawną zawodu chiropraktyk;
Przepisy z zakresu ochrony zdrowia, ochrony
danych osobowych;
Zasady etyczne właściwe dla terapeutów
wykonujących zabiegi manualne na ciele
człowieka.




Określać prawidłowo warunki wykonywania
zawodu chiropraktyk;
Stosować przepisy z zakresu ochrony zdrowia
i ochrony danych osobowych;
Stosować w praktyce zasady etyczne właściwe
dla terapeutów wykonujących zabiegi manualne
na ciele człowieka.

Z2 Analizowanie podstawowych zależności z zakresu budowy i funkcji aparatu ruchu człowieka
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Budowę aparatu ruchu człowieka;
Funkcje aparatu ruchu człowieka;
Specyfikę działania i współdziałania układów:
kostnego, mięśniowego, stawów i powięzi
w ciele człowieka;
Problematykę promocji i profilaktyki zdrowia
aparatu ruchu człowieka.






9

Posługiwać się pojęciami z zakresu budowy
aparatu ruchu człowieka;
Posługiwać się pojęciami z zakresu funkcji
aparatu ruchu człowieka;
Charakteryzować zasady działania
i współdziałania układów: kostnego,
mięśniowego, stawów i powięzi w ciele
człowieka;
Charakteryzować pojęcia z zakresu promocji
i profilaktyki zdrowia aparatu ruchu człowieka.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Nawiązywanie kontaktu z pacjentem i planowanie
terapii
Kompetencja zawodowa Kz2: Nawiązywanie kontaktu z pacjentem i planowanie terapii obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z pacjentem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Techniki aktywnego słuchania;
Znaczenie zaufania pacjenta do terapeuty;
Konieczność gotowości i zgody pacjenta
na zmiany w jego życiu następujące
pod wpływem terapii;
Sytuacje osobiste, rodzinne i społeczne mogące
być przyczyną dysfunkcji kręgosłupa pacjenta;
Zasady budowania kontraktu – warunki
współpracy terapeuty z pacjentem.








Stosować techniki aktywnego słuchania
i budowania zaufania w relacji z pacjentem;
Uświadamiać pacjentowi, że skuteczność terapii
wymaga gotowości i zgody na dokonanie zmian
w życiu;
Określać wpływ sytuacji osobistych, rodzinnych
czy społecznych na dysfunkcje kręgosłupa;
Wykazywać powiązanie przyczynowo-skutkowe
dolegliwości pacjenta z jego stylem życia;
Określać rodzaj zmian w ciele i życiu pacjenta
pod wpływem terapii;
Określać zasady kontraktu – warunki współpracy
z pacjentem.

Z4 Planowanie indywidualnego przebiegu terapii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Wpływ różnych form, metod i technik
oddziaływania manualnego na układ kostny,
mięśniowy, stawy i powięź pacjenta;
Wpływ działań chiropraktyka na sposób
poruszania się i postawę ciała pacjenta;
Zasady planowania indywidualnego przebiegu
terapii na podstawie diagnozy;
Zasady dostosowywania indywidualnego planu
terapii do postępów w leczeniu;
Celowość informowania pacjenta o zaleceniach
terapeutycznych po zabiegu i po zakończeniu
terapii.







Dobierać formy, metody i techniki
oddziaływania na układ kostny, mięśniowy,
stawy i powięź adekwatne do stanu zdrowia
pacjenta;
Dobierać odpowiednie formy, metody i techniki
pracy w celu poprawy sposobu poruszania się
i postawy ciała pacjenta;
Sporządzać indywidualny plan terapii dla
pacjenta na podstawie diagnozy;
Dostosowywać indywidualny plan terapii
do postępów pacjenta w leczeniu;
Formułować zalecenia terapeutyczne po zabiegu
i po zakończeniu terapii.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Formułowanie diagnozy z uwzględnieniem zaleceń
innych terapeutów i specjalistów zajmujących się pacjentem
Kompetencja zawodowa Kz3: Formułowanie diagnozy z uwzględnieniem zaleceń innych
terapeutów i specjalistów zajmujących się pacjentem obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6,
do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Współpracowanie z innymi terapeutami, specjalistami zajmującymi się pacjentem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady współpracy z innymi terapeutami
i specjalistami zajmującymi się pacjentem;
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Współpracować z innymi terapeutami
i specjalistami zajmującymi się pacjentem;
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Opisy specjalistów wykonujących prześwietlenia
kręgosłupa – zdjęć rentgenowskich, rezonansu
magnetycznego i innych;
Diagnozy i zalecenia innych specjalistów lub
terapeutów dotyczące stanu fizycznego czy
psychicznego pacjenta.







Analizować opisy specjalistów wykonujących
prześwietlenia kręgosłupa – zdjęć
rentgenowskich, rezonansu magnetycznego
i innych;
Analizować diagnozy i zalecenia innych
specjalistów czy terapeutów dotyczące stanu
fizycznego czy psychicznego pacjenta;
Sporządzać notatki służbowe, raporty i inne
dokumenty zawierające bieżące informacje
o pacjencie;
Uwzględniać w indywidualnym planie terapii
zalecenia innych terapeutów i specjalistów
zajmujących się pacjentem.

Z6 Rozpoznawanie i przeprowadzanie oceny aparatu ruchu pacjenta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady przeprowadzania obserwacji postawy
ciała pacjenta w celu wstępnego określenia
dysfunkcji aparatu ruchu;
Zasady przeprowadzania testów lokalizujących
objawy bólowe;
Zasady przeprowadzania oceny aparatu ruchu
poprzez dotyk;
Zasady tworzenia diagnozy.





Przeprowadzać obserwację postawy ciała
pacjenta w celu wstępnego określenia
dysfunkcji aparatu ruchu;
Przeprowadzać testy lokalizujące objawy
bólowe;
Określać poprzez dotyk pochodzenie dysfunkcji
aparatu ruchu pacjenta;
Formułować diagnozę terapeutyczną.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Planowanie terapii, prowadzenie jej i dokumentowanie
Kompetencja zawodowa Kz4: Planowanie terapii, prowadzenie jej i dokumentowanie obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do potrzeb pacjenta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przeznaczenie terapeutyczne poszczególnych
procedur chiropraktycznych;
Zasady doboru pozycji pacjenta do określonych
technik chiropraktycznych;
Zasady dobierania narzędzi, metod i technik
do poszczególnych dysfunkcji aparatu ruchu;
Techniki pracy manualnej z układem ruchu
dostosowane do stanu zdrowia, możliwości
i sprawności pacjenta.






Analizować przeznaczenie terapeutyczne
poszczególnych procedur chiropraktycznych;
Dobierać pozycję pacjenta do określonych
technik chiropraktycznych;
Dobierać odpowiednie narzędzia, metody
i techniki do poszczególnych dysfunkcji aparatu
ruchu;
Dobierać odpowiednie metody i techniki
adekwatnie do stanu zdrowia, możliwości
i sprawności pacjenta.

Z8 Prowadzenie terapii poprzez stosowanie różnych procedur manualnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Przepisy BHP, sanitarno-epidemiologiczne,
ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii
w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu
chiropraktyka;
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Stosować przepisy BHP, sanitarno-epidemiologiczne, ochrony ppoż., ochrony
środowiska i ergonomii;
Stosować techniki manualne w celu
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Oddziaływanie technik manualnych w celu
wyeliminowania dysfunkcji lub zmniejszenia
jej objawów;
Zasady oddziaływania różnych procedur
manualnych adekwatne do stanu pacjenta;
Prawdopodobne reakcje pacjenta w trakcie
zabiegu;
Konieczność zmiany technik chiropraktycznych
zależnie od reakcji pacjenta w trakcie zabiegu.





wyeliminowania dysfunkcji lub zmniejszenia
jej objawów;
Stosować procedury manualne adekwatne
do stanu pacjenta;
Zauważać reakcje pacjenta występujące
w trakcie zabiegu;
Zmieniać techniki chiropraktyczne w zależności
od reakcji pacjenta w trakcie zabiegu.

Z9 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady prowadzenia obserwacji postępów
terapii;
Metody prowadzenia dokumentacji procesu
terapii;
Celowość prowadzenia dokumentacji przebiegu
terapii.



Monitorować i oceniać postęp terapii;
Prowadzić dokumentację procesu terapii;
Korzystać z dokumentacji przebiegu terapii
przy ustalaniu dalszego sposobu postępowania
chiropraktycznego;
Aktualizować dokumentację z przebiegu terapii
w sposób systematyczny.

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







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań zawodowych w zakresie
chiropraktyki w tym za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy ze specjalistami innych
specjalności.
Podejmowania działań adekwatnych do stanu pacjenta oraz komunikowania się z nim w sposób
otwarty, asertywny, tolerancyjny i życzliwy.
Prowadzenia konsultacji w zakresie problematyki zdrowego stylu życia.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie świadczonych usług
chiropraktycznych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

3.7. 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 chiropraktyk.
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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
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5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu chiropraktyk

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

3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie chiropraktyk 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
Chiropraktyk może podjąć pracę m.in. w:
 gabinecie terapii manualnej,
 gabinecie odnowy biologicznej, spa, sanatorium czy innej placówce, w której udzielana jest
pomoc osobom z dysfunkcjami kręgosłupa czy układu mięśniowo-kostnego,
 placówce oświatowej,
 ośrodku kultury i profilaktyki zdrowia,
 placówce badawczej.
Chiropraktyk to zawód najczęściej wykonywany w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Obecnie (2019 r.) nie notuje się wzrostu zapotrzebowania na pracę w zawodzie chiropraktyk. Popyt
na świadczone przez chiropraktyków usługi utrzymuje się na stałym poziomie.
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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

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie chiropraktyk.
Kształcenie w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik masażysta oferują technika oraz szkoły
policealne.
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych)
w ramach kwalifikacji MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu, właściwej dla zawodu technik
masażysta, które mogą organizować:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikację MS.01 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższą kwalifikację, mają możliwość otrzymania również suplementu
Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe
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Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne
znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu chiropraktyk oferuje rzemieślnicze przygotowanie
zawodowe w zawodzie naturopata ze specjalizacją chiropraktyka. Kompetencje te potwierdzają Izby
Rzemieślnicze.
Możliwe jest również podjęcie (dla osób posiadających maturę) studiów wyższych I i II stopnia oraz
studiów podyplomowych o profilu medycznym lub pokrewnym medycynie.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Szkolenia związane z pracą w zawodzie chiropraktyk oferowane są przez:
 niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 cechy rzemieślnicze,
 uczelnie wyższe oferujące studia podyplomowe w zawodzie chiropraktyk.
Tematyka szkoleń może dotyczyć np.:
 rozpoznawania zaburzeń w biomechanice kręgosłupa,
 rozpoznawania zaburzeń obręczy biodrowej i obręczy barkowej,
 usprawniania aparatu ruchu poprzez stosowanie różnych procedur terapeutycznych.
Organizatorzy szkoleń z reguły poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
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
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
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie chiropraktyk kształtuje się najczęściej
w przedziale od 3000 zł do 6100 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od:
 rodzaju zatrudnienia (etat czy prowadzona działalność gospodarcza),
 miejsca zatrudnienia (centra terapii naturalnych, prywatne ośrodki terapii i odnowy biologicznej),
 doświadczenia i renomy,
 regionu, w którym prowadzi się działalność.
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 chiropraktyk możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednim
aparatem słuchowym, umożliwiającym prawidłowe słyszenie,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się.
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.
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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 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 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 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:



Ackermann W.P.: Chiropraktyka ukierunkowana. Diagnoza i technika. Natura Medica, Poznań
2000.
Hueter-Becker A., Doelken M., Szczegielniak J.: Badanie kliniczne w fizjoterapii. Edra Urban
& Partner, Wrocław 2018.
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Leszczyński P.: Zapalny ból pleców. AsteriaMed, Gdańsk 2018.
Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L.: Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Biosport, Kraków
2007.
Wasilewski Z.D.: Fenomen dr. Ackermanna w leczeniu. Natura Medica, Poznań 2001.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:













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
Chiropraktyka – wskazania, przebieg, skuteczność, bezpieczeństwo i przeciwskazania:
https://wylecz.to/kosci-i-stawy/chiropraktyka
Opis zawodu chiropraktyk: https://www.neurolingwistyka.com/chiropraktyka-standard-zawodu
Polskie Towarzystwo Chiropraktyki: http://www.chiropraktyka-doctors.pl
Poradnik zdrowia: https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/abc-cwiczen/co-jest-powiezmasaz-i-cwiczenia-powiezi-aa-ZzV2-vAYz-a8uD.html
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Chiropraktycy Polscy: http://www.chiropraktycy.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego: Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardowegzaminacyjnych

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

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.
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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
Impulsator

Definicja
Impulsator chiropraktyczny zwany również
aktywatorem – przyrząd służący do
odblokowywania stawów. Przy użyciu wytwarzanej
przez urządzenie oscylacji uderza z odpowiednią
częstotliwością w ustawiany krąg.
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2

Powięź

Wielofunkcyjna błona zbudowana z tkanki
łącznej. Odpowiada m.in. za poprawną postawę
ciała, ochronę organów wewnętrznych i struktur
mięśniowo-stawowych, odżywienie organizmu,
metabolizm. Warto dbać o powięź mięśniową za
pomocą ćwiczeń, rozciągania i masażu. Pomocna
w prawidłowej pracy powięzi może się okazać także
terapia mięśniowo-powięziowa.

https://wformie24.poradnikzdr
owie.pl/cwiczenia/abccwiczen/co-jest-powiez-masazi-cwiczenia-powiezi-aa-ZzV2vAYz-a8uD.html
[dostęp: 31.03.2019]

3

Skaner
dermotermograficzny

Urządzenie służące do badania aktywności układu
nerwowego, które za pomocą czujników
promieniowania podczerwonego mierzy
temperaturę skóry wzdłuż kręgosłupa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.klinikatermografii.
pl/termografia-medyczna
[dostęp: 31.03.2019]

4

Stół chiropraktyczny

Zaawansowane urządzenie rehabilitacyjne
posiadające szeroki zakres regulacji
w poszczególnych segmentach, system pionizacji,
funkcje uskoku trakcyjnego, system stabilizujący
pełną blokadę części przedniej i tylnej oraz inne
udogodnienia ułatwiające przeprowadzenie
zabiegu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Ackermann W.P.: Chiropraktyka
ukierunkowana. Diagnoza i
technika. Natura Medica,
Poznań 2000
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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.

ISBN 978-83-7789-495-8 [285]

