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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Fryzjer zwierząt (groomer) 516401

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Fryzjer zwierząt.
Groomer.
Psi fryzjer.

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


5164 – Pet groomers and animal care workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych
standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb
Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Dorota Dziubek – Strzyżenie Psów i Kotów SUPEŁEK, Gdynia.
Barbara Korneluk – Lecznica dla zwierząt ARKA, Słupsk.
Martyna Kurowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:








Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:



Diana Nowacka – LDI Diana Nowacka Strzyżenie Psów i Kotów, Tuchola.
Katarzyna Bargiełowska – Akademia 4 Łapy Bergiełowska Katarzyna, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Nuzbańska – Salon Pielęgnacji Psów Kliwia, Marcinowice.
Izabela Klapińska – P.P.H.U. Victoria, Radwanice.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Fryzjer zwierząt (groomer) wykonuje strzyżenie9, czesanie, trymowanie13, kąpanie oraz suszenie,
a także zabiegi higieniczne (depilacja uszu, przycinanie pazurów) zwierząt domowych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Fryzjer zwierząt (groomer) jest to zawód o charakterze usługowym. Jego praca polega na
zapewnieniu zwierzęciu domowemu (zwykle psu lub kotu) higieny, komfortu i estetycznego wyglądu
zgodnego z wzorcem rasy lub oczekiwaniami właściciela. Fryzjer zwierząt (groomer) zna i rozpoznaje
rasy zwierząt, rodzaj sierści7 oraz potrafi ocenić jej stan i kondycję. Na podstawie posiadanej wiedzy
potrafi dobrać technikę wykonania fryzury, odpowiednie preparaty kosmetyczne, doradzić
właścicielowi oraz zwrócić jego uwagę na ewentualne odstępstwa od normy w wyglądzie sierści
i skóry oraz oznaki chorobowe u zwierzęcia.
Przygotowuje także zwierzę do wystawy. Fryzjer zwierząt (groomer) strzyże, rozczesuje, trymuje,
kąpie i suszy, usuwa pasożyty zewnętrzne, przycina pazury, dba o higienę oczu, uszu, okolic
moczowo-płciowych i gruczołów okołoodbytowych2. Do obowiązków należy także dbałość o
stanowisko pracy, dezynfekcja narzędzi groomerskich4. Groomer podczas wykonywania pracy musi
kierować się dobrostanem powierzonego zwierzęcia i dbać o jego bezpieczeństwo.
Sposoby wykonywania pracy
Praca fryzjera zwierząt (groomera) polega m.in. na:
 wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, w tym: rozczesywaniu sierści, czyszczeniu i depilacji
uszu, pielęgnacji okolic oczu, obcinaniu pazurów,
 wykonywaniu czynności higienicznych,
 kąpaniu i suszeniu zwierzęcia,
 doradzaniu klientom w zakresie fryzur zwierząt,
 wykonywaniu strzyżenia, trymowania sierści,
 stosowaniu środków kosmetycznych, pielęgnacyjnych11 i dezynfekcyjnych10.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Fryzjer zwierząt (groomer) pracuje w gabinecie/salonie fryzjerskim przeznaczonym dla zwierząt
(gabinet/salon groomerski), który wyposażony jest w wannę do kąpieli zwierząt (stanowisko
kąpielowe) i stół groomerski8 do strzyżenia, trymowania bądź suszenia zwierząt. Gabinet/salon
powinien mieć zapewnioną wygodną i bezpieczną poczekalnię dla właścicieli zwierząt oraz
bezpieczne miejsce dla zwierząt oczekujących na strzyżenie lub już ostrzyżonych.
W gabinecie przeznaczonym do strzyżenia powinien panować ogólny spokój. Wszelkie hałasy
dobiegające z najbliższego otoczenia, przypadkowe osoby i inne zwierzęta rozpraszają zwierzęta
poddawane strzyżeniu. Groomer może też świadczyć swoje usługi mobilnie, dojeżdżając do klientów
indywidualnie.
Praca groomera wykonywana jest zazwyczaj w pozycji stojącej, ale czasami może być to także pozycja
wymuszona.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Fryzjer zwierząt (groomer) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:
 maszynki elektryczne do strzyżenia,
 maszynki ręczne do strzyżenia,
 nożyczki,
 trymery12,
 grzebienie,
 szczotki,
 furminatory1,
 przybory do rozczesywania skołtunionej sierści,
 suszarki,
 dmuchawy,
 kabiny suszące,
 stół grooomerski,
 wannę,
 kosmetyki do pielęgnacji,
 smycze,
 kagańce.
Organizacja pracy
Fryzjer zwierząt (groomer) pracuje w systemie jednozmianowym, na ogół przez 8 godzin dziennie.
Swoją pracę wykonuje samodzielnie. Najczęściej pracuje w jednoosobowej firmie, prowadząc własną
działalność gospodarczą. Wtedy czas pracy uzależniony jest od przyjmowanych zleceń. Ze względu na
kontakt ze zwierzętami ważne jest organizowanie pracy zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, zasadami BHP, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Fryzjer zwierząt (groomer) w trakcie wykonywania prac narażony jest m.in. na:
 możliwość ugryzienia i podrapania przez zwierzę,
 alergię, podrażnienia oczu i górnych dróg oddechowych spowodowane unoszeniem się
w powietrzu cząstek sierści, naskórka, roztoczy i kurzu,
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zarażenia zoonozą14 (chorobą odzwierzęcą) lub pasożytami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi,
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na pozostawanie dłuższy czas
w wymuszonej pozycji ciała.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód fryzjer zwierząt (groomer) ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 ogólna wydolność fizyczna;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia artystyczne (twórcze),
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 koncentracja uwagi,
 podzielność uwagi,
 zdolność skutecznego przekonywania,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 radzenie sobie ze stresem,
 zdolność skutecznego negocjowania;
w kategorii cech osobowościowych
 wrażliwość estetyczna,
 wytrwałość i cierpliwość,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 wychodzenie z własną inicjatywą,
 kontrolowanie własnych emocji,
 operatywność i skuteczność,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 punktualność,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 komunikatywność,
 zamiłowanie do ładu i porządku.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Pod względem wydatku energetycznego praca w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) należy do
lekko/średnio ciężkich. Wymagany jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, szczególnie kończyn
górnych w zakresie czucia dotykowego, sprawność narządu wzroku i słuchu. Nie występują w niej
specyficzne obciążenia umysłowe.
Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) są m.in.:
 przewlekłe choroby układu nerwowego,
 zaburzenia równowagi,
 epilepsja,
 choroby układu krążenia,
 wady serca,
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 daltonizm,
 choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną,
 choroby skóry,
 choroby układu oddechowego
 lęk przed zwierzętami.
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 (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) wymagane jest co
najmniej wykształcenie średnie techniczne w pięcioletnim technikum lub dwuletniej szkole
policealnej w zawodach z obszaru kształcenia rolniczo-leśnego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) może wykonywać również osoba, która:
 posiada uzdolnienia artystyczne i została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
 odbyła szkolenie w zakresie wykonywania groomingu.
Podjęcie pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik
weterynarii,
 świadectwo potwierdzające kwalifikację RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie
usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego, w zawodzie szkolnym technik
weterynarii.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie
groomingu.
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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
Pracownik w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) może:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika (rozpoczynający samodzielną pracę strzyże kilka
wybranych, najbardziej popularnych ras psów),
 wraz z nabywanym doświadczeniem poszerzać zakres swoich usług i wachlarz obsługiwanych ras
psów i kotów,
 posiadając uprawnienia pedagogiczne, kilkuletnie doświadczenie zawodowe, prowadzić szkolenia
przyszłych pracowników w zawodzie,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach
pokrewnych, np. uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych,
 założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywania groomingu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Fryzjer zwierząt (groomer) potwierdza swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach
wewnętrznych oraz zewnętrznych organizowanych przez instytucje szkoleniowe, zajmujące się
groomingiem.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) w zawodzie technik weterynarii, w zakresie
kwalifikacji RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz
kontroli i nadzoru weterynaryjnego.
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 fryzjer zwierząt (groomer) może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
S
Technik weterynarii
Treser psów
Zoofizjoterapeuta
Zoopsycholog
Hodowca zwierząt domowych

Kod zawodu
323007
324002
516405
516406
516407
612106
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przejmowanie zwierzęcia od właściciela oraz przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu
zdrowia i zakresu wykonywanych usług.
Z2 Stosowanie środków kosmetycznych, pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych.
Z3 Wykonywanie rozczesywania okrywy włosowej5, wyczesywania podszerstka6, usuwania
kołtunów3.
Z4 Wykonywanie strzyżenia okrywy włosowej oraz trymowania przy użyciu niezbędnych narzędzi.
Z5 Wykonywanie depilacji i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania pazurów.
Z6 Wykonywanie kąpieli i suszenia zwierząt.
Z7 Wykonywanie czynności higienicznych gruczołów okołoodbytowych i okolic moczowo-płciowych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Strzyżenie i wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych zwierzętom
Kompetencja zawodowa Kz1: Strzyżenie i wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych
zwierzętom obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przejmowanie zwierzęcia od właściciela oraz przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu
zdrowia i zakresu wykonywanych usług
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii w zakresie obsługi groomingiem;
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt;
Sygnały uspokajające oraz sposoby
poskramiania zwierząt agresywnych;
Zasady przeprowadzania wywiadu
z właścicielem zwierzęcia dot. stanu zdrowia
i zakresu wykonywanych usług;
Zasady dostosowania strzyżenia i fryzury do
rasy i trybu życia zwierzęcia;
Konieczność dokładnego ustalenia szczegółów
przeprowadzenia usług groomingowych.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie obsługi groomingiem;
Postępować ze zwierzętami zgodnie z ich
możliwościami anatomicznymi, fizjologicznymi
i psychicznymi;
Stosować sygnały uspokajające i poskramiać
zwierzęta agresywne;
Przeprowadzać wywiad z właścicielem
zwierzęcia dot. stanu zdrowia i zakresu
wykonywanych usług;
Oceniać stan zdrowia po zachowaniu
i wyglądzie zwierzęcia;
Dobierać fryzury zgodne ze standardami rasy
lub oczekiwaniami właściciela;
Dobierać odpowiednią metodę strzyżenia do
rasy i trybu życia zwierzęcia;
Pomagać właścicielowi w podjęciu decyzji dot.
zakresu usług groomingowych;
Wyjaśniać konieczność przeprowadzenia
dodatkowych usług groomingowych.
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Z2 Stosowanie środków kosmetycznych, pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady doboru preparatów niezbędnych do
wykonania czynności kosmetycznych,
pielęgnacyjnych i dezynfekcyjnych;
Skład i zastosowanie preparatów stosowanych
w salonie;
Możliwe reakcje skóry zwierzęcia na stosowany
preparat;
Zasady rozpoznawania pasożytów
zewnętrznych;
Zasady rozpoznawania infekcji skórnych
u zwierzęcia;
Zasady stosowania preparatów
dezynfekcyjnych.









Dobierać i odpowiednio stosować preparaty
niezbędne do wykonania czynności
kosmetycznych, pielęgnacyjnych;
Rozpoznawać ewentualne niepożądane reakcje
skóry zwierzęcia na stosowany preparat;
Rozpoznawać ewentualne objawy chorobowe
skóry, poinformować o nich właściciela oraz
wyjaśnić zasadność porady weterynaryjnej;
Rozpoznawać pasożyty zewnętrzne
i poinformować właściciela o konieczności
i sposobach ich zwalczania;
Rozpoznawać wszelkie oznaki infekcji skórnych
u zwierzęcia i poinformować o tym właściciela;
Stosować preparaty dezynfekcyjne zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Z3 Wykonywanie rozczesywania okrywy włosowej, wyczesywania podszerstka, usuwania
kołtunów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do
rozczesywania, wyczesywania podszerstka
i usuwania kołtunów;
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt;
Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do
rozczesywania, wyczesywania podszerstka
i usuwania kołtunów;
Techniki rozczesywania, wyczesywania
podszerstka i usuwania kołtunów.








Posługiwać się narzędziami do rozczesywania,
wyczesywania podszerstka i usuwania kołtunów
zgodnie z przeznaczeniem;
Dobierać metody i techniki pracy zgodnie
z anatomią i fizjologią zwierząt;
Doprowadzać okrywę włosową do pożądanego
stanu;
Odróżniać włos od podszerstka;
Posługiwać się narzędziami do rozczesywania,
wyczesywania podszerstka i usuwania kołtunów;
Wykonywać wyczesywanie podszerstka;
Wykonywać usuwanie kołtunów z sierści
zwierzęcia.

Z4 Wykonywanie strzyżenia okrywy włosowej oraz trymowania przy użyciu niezbędnych
narzędzi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady i przepisy BHP, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii w zakresie strzyżenia i trymowania;
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt;
Gatunki okrywy włosowej;
Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do
wykonywania strzyżenia i trymowania;
Rodzaje fryzur zgodnie z wzorcem rasy;
Techniki strzyżenia maszynką;
Techniki strzyżenia nożyczkami;
Techniki usuwania martwego włosa.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie strzyżenia i trymowania;
Postępować ze zwierzętami zgodnie z ich
możliwościami anatomicznymi, fizjologicznymi
i psychicznymi przy wykonywaniu strzyżenia
i trymowania;
Rozpoznawać gatunek, oceniać stan okrywy
włosowej i dobierać metodę strzyżenia;
Posługiwać się narzędziami do wykonywania
strzyżenia i trymowania;
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Wykonywać odpowiednią fryzurę zgodnie
z wzorcem rasy lub według życzenia klienta;
Dostosowywać ostrza w zależności od
zamierzonego efektu strzyżenia maszynką;
Dostosować rodzaj nożyczek w zależności od
zamierzonego efektu;
Rozpoznawać okrywę włosową wymagającą
trymowania;
Usuwać martwą sierść psa.

Z5 Wykonywanie depilacji i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania pazurów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Sygnały uspokajające i sposoby poskramiania
zwierząt agresywnych;
Procesy fizjologiczne oczu i uszu zwierzęcia;
Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do
depilacji i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic
oczu oraz przycinania pazurów;
Metody i techniki depilacji i czyszczenia uszu,
pielęgnacji okolic oczu oraz przycinania
pazurów.








Stosować sygnały i gesty uspokajające podczas
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
Poskramiać zwierzęta agresywne tak, aby nie
naruszyć ich dobrostanu;
Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne zgodnie
z procesami fizjologicznymi oczu i uszu
zwierzęcia;
Dobierać i stosować odpowiednie narzędzia do
depilację i czyszczenia uszu, pielęgnacji okolic
oczu oraz przycinania pazurów;
Wykonywać depilację i czyszczenie uszu
zwierzęcia;
Wykonywać czynności pielęgnacyjne okolic oczu
zwierzęcia;
Wykonywać zwierzęciu przycinanie pazurów.

Z6 Wykonywanie kąpieli i suszenia zwierząt
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady higieny skóry i okrywy włosowej
zwierzęcia;
Środki i preparaty używane do kąpieli zwierząt;
Przeznaczenie i zastosowanie urządzeń do
kąpania i suszenia zwierząt;
Zasady przygotowania zwierząt do kąpiel
i suszenia;
Techniki bezpiecznej kąpieli i suszenia zwierząt.







Wykonywać kąpiel i suszenie zwierzęcia zgodnie
z zasadami higieny;
Stosować środki i preparaty używane do kąpieli
zwierząt;
Dobierać temperaturę wody i powietrza
odpowiednią dla zwierząt;
Dobierać i stosować odpowiednie narzędzia do
kąpania i suszenia zwierząt;
Przygotowywać zwierzęta do kąpieli i suszenia;
Postępować w zależności od charakteru
i temperamentu zwierzęcia podczas kąpieli
i suszenia zwierząt.

Z7 Wykonywanie czynności higienicznych gruczołów okołoodbytowych i okolic moczowo-płciowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Podstawy psychologii zwierząt i sygnały
uspakajające;
Środki i preparaty używane do czynności
higienicznych zwierząt;
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Stosować sygnały uspakajające podczas
wykonywania czynności higienicznych u zwierząt;
Stosować środki i preparaty używane do
czynności higienicznych u zwierząt;
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Anatomię okolic moczowo-płciowych
i okołoodbytniczych u zwierząt;
Przeznaczenie i zastosowanie narzędzi do
czynności higienicznych gruczołów
okołoodbytowych i okolic moczowo-płciowych.






Rozpoznać ewentualne niepokojące objawy
okolic moczowo-płciowych i okołoodbytniczych
zwierząt i poinformować o nich właściciela;
Dobierać i stosować odpowiednie narzędzia do
czynności higienicznych gruczołów
okołoodbytowych i okolic moczowo-płciowych;
Oczyszczać gruczoły okołoodbytnicze;
Wykonywać czynności higieniczne okolic
moczowo-płciowych.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzone zwierzęta
podczas wykonywania usług groomingowych.
Dostosowywania swojego zachowania do zmiennych okoliczności podczas pracy ze zwierzętami.
Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac związanych z usługami
groomingowymi.
Podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowania wiedzy z zakresu groomingu.
Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia
zagrożenia podczas wykonywania usług groomingowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami związanymi
z wykonywaniem usług groomingowych.

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

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

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu fryzjer zwierząt (groomer)

12

4

5

INFORMACJA O ZAWODZIE – Fryzjer zwierząt (groomer) 516401
Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu 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
Praca fryzjera zwierząt (groomera) wykonywana jest najczęściej w formie samozatrudnienia. Można
również uzyskać zatrudnienie w formie umowy o pracę bądź umowy zlecenia
w istniejących już salonach groomerskich lub w lecznicach weterynaryjnych.
Zawód groomera cieszy się coraz większą popularnością ze względu na wzrastającą liczbę posiadaczy
zwierząt, rosnącą świadomość właścicieli w coraz większym stopniu dbających o swoich
podopiecznych oraz rozszerzenie usług poza krąg zwierząt rasowych wystawowych.
Zapotrzebowanie na rynku pracy na pracowników w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) jest
zrównoważone i kształtuje się na stałym poziomie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
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Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer).
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu można uzyskać, podejmując:
 kształcenie w pięcioletnim technikum lub dwuletniej szkole policealnej w zawodzie technik
weterynarii,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.11
Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru
weterynaryjnego.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) 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 RL.11 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Szkolenie
Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie fryzjer
zwierząt (groomer) w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku pracy.
Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez profesjonalnych groomerów
w Polsce i poza granicami kraju. Można również uczestniczyć w płatnych szkoleniach branżowych
pozwalających na uzyskanie dodatkowych certyfikatów oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności
ogólnych lub ukierunkowanych na konkretne rasy zwierząt i rodzaje usług (np. trymowanie).
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:
 zajęć praktycznych z pielęgnacji psów,
 kosmetologii w salonie pielęgnacji zwierząt,
 organizacji pracy salonu pielęgnacji zwierząt,
 wiedzy o zachowaniu psa i postępowaniu z psem w salonie.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) jest
zróżnicowane i może wynosić – na ogół – od 2000 zł do 7000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na
jeden etat.
Poziom wynagrodzeń kształtuje się przy tym w sposób następujący:
 w przypadku przyuczenia do zawodu wynagrodzenie nie przekracza 3000 zł brutto miesięcznie,
 pracownik posiadający duże doświadczenia zawodowe zarabia od 4000 zł do 7000 zł brutto
miesięcznie.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje szersze możliwości rozwoju, regulacji zakresu
działalności oraz wraz ze wzrostem liczby klientów pozwala na osiąganie wyższych wynagrodzeń.
Wysokość wynagrodzenia w zawodzie fryzjer zwierząt (groomer) uzależniona jest m.in. od:
 formy zatrudnienia (praca etatowa lub własna działalność gospodarcza),
 konkurencji na lokalnym rynku,
 liczby klientów,
 sposobu pracy (stacjonarnie lub mobilnie),
 doświadczenia,
 profesjonalizmu i wiedzy zawodowej,
 indywidualnych umiejętności i zdolności,
 umiejętności nawiązywania kontaktu z właścicielami zwierząt,
 regionu Polski,
 wielkości aglomeracji,
 pory roku (sezonowość pracy) – w okresie zimowym zapotrzebowanie na usługi groomerskie
zdecydowanie maleje.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
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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 fryzjer zwierząt (groomer) możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
aparatami słuchowymi,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE
L 119 z 4.05.2016, s. 1).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, 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 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra 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 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

Literatura branżowa:






Białczyk B.: Grooming. Podstawy pielęgnacji psów. Warszawa 2016.
Esteban A.: Encyclopedia of Dog Grooming. Arteo Cuchilleria, 2006.
Sue G.: Dog Groomer's Manual. Crowood Press, 2014.
Verplank M.: Notes from the Grooming Table, edycja II. CMG, 2015.
Zbroja K.: Poradnik groomera – czyli... dole i niedole psiego fryzjera. Wyd. groomer.com.pl, 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:
 Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy
programowej z 2017 r.) Technik weterynarii 324002:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/324002.pdf
 Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
 Portal informacyjny: https://www.familie.pl/artykul/Groomer-zawod-przyszlosci,3352,1.html
 Portal informacyjny: https://party.pl/porady/dom/jak-wyglada-strzyzenie-psow-wybieramyfryzjera-dla-psow-109474-r1/
 Portal branżowy: https://petbiznes.pl/groomer/
 Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
 Serwis internetowy Sedlak & Sedlak: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-asystentka-zarzadu-prezesa
 Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
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 Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
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Kompetencja
zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zawód

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.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Furminator

Narzędzie do wyczesywania podszerstka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://apetete.pl/blog/furmin
ator-jak-z-niego-korzystac
[dostęp: 31.10.2018]

2

Gruczoły
okołoodbytowe

Dwa gruczoły znajdujące się po dwóch stronach
odbytu, produkujące wydzielinę zapachową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://cowsierscipiszczy.pl/gr
uczoly-okoloodbytowe-psa
[dostęp: 31.10.2018]

3

Kołtun

Okrywa włosowa zbita i splątana w sposób
uniemożliwiający rozczesanie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/ko%C5%82tuny.html
[dostęp: 31.10.2018]

4

Narzędzia
groomerskie

Wszystkie przyrządy służące do wykonania fryzury
(maszynki, nożyczki, trymery, suszarki itp.).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.praca.pl/poradni
ki/rynek-pracy/groomer-czyto-przyszlosciowy-zawod_pr2298.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Okrywa włosowa

Włosy właściwe oraz podszerstek, porastające ciało
zwierzęcia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.encyklopedialesn
a.pl/haslo/okrywa-wlosowasiersc
[dostęp: 31.10.2018]

6

Podszerstek

Krótka, miękka warstwa futra pod okrywą włosową.

https://sjp.pl/podszerstek
[dostęp: 31.10.2018]

7

Sierść

Zwarta okrywa włosowa charakterystyczna dla
ssaków.

https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/sier%C5%9B%C4%87%2
0.html
[dostęp: 31.10.2018]
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8

Stół groomerski

Stół do strzyżenia wyposażony w zabezpieczenia
przeciwko upadkowi zwierzęcia oraz w gumową
matę antypoślizgową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.groomer.com.pl/
pol_m_stoly-i-akcesoria418.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Strzyżenie

Usuwanie lub skracanie okrywy włosowej przy użyciu
maszynki i nożyczek.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://elizatomczak.com/piele
gnacja-i-strzyzenie-terierow-osiersci-innej-niz-szorstka.php
[dostęp: 31.10.2018]

10

Środki dezynfekcyjne

Preparaty chemiczne bakteriobójcze i grzybobójcze
przeznaczone do dezynfekcji narzędzi groomerskich,
stołów groomerskich oraz skóry.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/dezynfekcja.html
[dostęp: 31.10.2018]

11

Środki kosmetyczne
i pielęgnacyjne

Szampony, odżywki, proszki do depilacji, kostki i talki
trymerskie, preparaty wybielające, nabłyszczające,
ułatwiające rozczesywanie, perfumy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://johndog.pl/blog/zyciez
psem/jak-wybrac-szamponinne-kosmetyki-dla-psa/
[dostęp: 31.10.2018]

12

Trymer

Narzędzie do ręcznego lub mechanicznego usuwania
martwego włosa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/Trymer.html
[dostęp: 31.10.2018]

13

Trymowanie

Usuwanie włosa za pomocą trymerów lub palcami.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/trymowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

14

Zoonoza

Zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt bądź
przez zwierzęta tylko roznoszone, przenoszące się na
człowieka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/Zoonoza.html
[dostęp: 31.10.2018]
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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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