
Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji zwią-

zanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(organizowanie produkcji, wytwarzanie mas włóknistych oraz produkcja wyrobów 

papierniczych), (planowanie prac, sporządzanie 

schematów technologicznych, dobór maszyn i urządzeń do przetwórstwa oraz stosowanie 

metod ochrony środowiska).

Produkcja mas włóknistych i wytworów papier-

niczych 

Przetwórstwo wytworów papierniczych 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
Do najbardziej cenionych kwalifikacji i kompetencji w zawodzie technik papiernictwa zalicza 

się następujące: umiejętność obsługi produkcyjnych programów komputerowych (np. 

program TeBIT2018 – Produkcja) oraz maszyn i urządzeń (m.in. rozwłókniających lub do 

obróbki) w przemyśle papierniczym. Technik papiernictwa powinien cechować się 

dyspozycyjnością, dokładnością, umiejętnością pracy w zespole oraz gotowością do 

samodoskonalenia. Często pracodawcy stawiają wymóg posiadania doświadczenia na 

podobnym stanowisku.

umiejętność charakteryzowania systemów zarządzania jakością, 

bezpieczeństwem i środowiskiem; umiejętność sporządzania roztworów o różnych stęże-

niach; umiejętność właściwego przygotowania sprzętu laboratoryjnego; umiejętność wła-

ściwego przygotowania odczynników chemicznych do badań analitycznych; umiejętność 

pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych.

umiejętność właściwego przygotowania sprzętu 

laboratoryjnego; umiejętność właściwego przygotowania odczynników chemicznych do ba-

dań analitycznych; umiejętność pobierania i przygotowania próbek do badań labora-

toryjnych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik papiernictwa zajmuje się przetwórstwem wyrobów papierniczych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 

technika papiernictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywanie surowców, półproduktów oraz materiałów pomocniczych do produkcji mas włóknistych i wytworów 

papierniczych,

2) organizowanie produkcji mas włóknistych,

3) organizowanie produkcji wytworów papierniczych,

4) organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów przetwórstwa papierniczego.

Technik papiernictwa 311601

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w powia-

tach olkuskim i myślenickim. Nadwyżka osób po-

szukujących pracy  wystąpi w Krakowie. 

operator maszyn i urządzeń 

przetwórstwa papierniczego, specjalista ds. 

opakowań.
4 626 zł

21%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 0

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA BEZROBOTNYCH: 0 MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji zwią-

zanych z wykonywaniem zawodu należą: (gospoda-

rowanie czynnikami chemicznymi), 

Wykonywanie badań analitycznych 

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicz-

nych i próbek do badań analitycznych.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
W ofertach pracy na stanowisko technik technologii chemicznej często stawiany jest wymóg 

znajomości procesów chemicznych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w branży. Praco-

dawcy cenią sobie także umiejętność rozwiązywania problemów oraz szybkiego przyswa-

jania wiedzy. Pożądana jest także umiejętność pracy w zespole i poczucie odpowiedzialności.

rozróżnianie elementów sterowania oraz układów automatyki 

w maszynach i urządzeniach; przestrzeganie zasad eksploatacji urządzeń automatyki prze-

mysłowej; wytwarzanie półproduktów i produktów chemicznych; obsługiwanie maszyn 

i urządzeń przemysłu chemicznego; organizowanie i kontrolowanie procesów technologicz-

nych przemysłu chemicznego.

rozróżnianie elementów sterowania oraz układów auto-

matyki w maszynach i urządzeniach; przestrzeganie zasad eksploatacji urządzeń automatyki 

przemysłowej.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik technologii chemicznej obsługuje urządzenia przemysłu chemicznego oraz dokonuje badań laboratoryjnych.  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania na-

stępujących zadań zawodowych:

1) wytwarzanie półproduktów i produktów chemicznych,

2) obsługiwanie maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

3) organizowanie i kontrolowanie procesów technologicznych przemysłu chemicznego,

4) wykonywanie badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Technik technologii chemicznej 311603

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w powie-

cie tarnowskim i w Tarnowie.

chemik, operator procesów 

chemicznych, laborant chemiczny.
4 626 zł

21%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 25,7%

LICZBA UCZNIÓW: 220

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁET OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 2

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 50%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 37

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji zwią-

zanych z wykonywaniem zawodu należą: (sporządzanie 

zestawów szklarskich i topienie mas szklanych, formowanie sposobem ręcznym i mecha-

nicznym oraz wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła).

Wytwarzanie wyrobów ze szkła 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż w przypadku rekrutacji na stanowisko technik technologii 

szkła pracodawcy najczęściej oczekują umiejętności posługiwania się narzędziami 

pomiarowymi oraz obsługi maszyn i urządzeń. Do pożądanych kompetencji zalicza się 

również umiejętność rozwiązywania problemów, odpowiedzialność i samodzielność. 

Częstym wymogiem jest umiejętność pracy w zespole i odporność na stres.

charakteryzowanie układów sterowania pracą maszyn i urządzeń; 

obsługiwanie maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas; 

szklanych; formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym; wykonywanie badań labora-

toryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła; organizowanie i prowadzenie 

procesów wytwarzania wyrobów ze szkła.

obsługiwanie maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu 

szklarskiego i topienia mas szklanych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik technologii szkła obsługuje urządzenia do przetwórstwa szkła oraz wykonuje badania laboratoryjne surowców 

szklarskich. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii szkła powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) obsługiwanie maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych,

2) obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła,

3) formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym,

4) wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła,

5) organizowanie i prowadzenia procesów wytwarzania wyrobów ze szkła.

Technik technologii szkła 311925

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w powia-

tach olkuskim i myślenickim. Nadwyżka osób po-

szukujących pracy  wystąpi w Krakowie. 

operator automatu szklarskie-

go, operator maszyn szklarskich.
4 062 zł

21%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 0

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

LICZBA BEZROBOTNYCH: 5

MAX

MIN

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 37,5%

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(przygotowywanie materiałów wsadowych stosowanych w pro-

cesie produkcyjnym, użytkowanie maszyn oraz przeprowadzenie kontroli parametrów 

produkcyjnych w przemyśle ceramicznym).

Obsługa maszyn i urządzeń 

przemysłu ceramicznego 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż pracodawcy najbardziej cenią sobie doświadczenie oraz 

umiejętności w zakresie obsługi maszyn i urządzeń ceramicznych. Osoby, które posiadają 

tytuł operatora urządzeń przemysłu ceramicznego mogą aplikować na stanowisko operatora 

maszyn CNC (Obrabiarka sterowana numerycznie – obrabiarka, która przetwarza dyskretne 

wartości wejściowe w postaci binarnej i impulsowej na odpowiednie ruchy robocze). Na tym 

stanowisku mogę pracować osoby, takie jak mechanik obróbki skrawaniem, mechanik 

przemysłowy oraz mechanik obróbki szkła płaskiego. Od kandydata na to stanowisko wyma-

gane jest doświadczenie w zakresie obróbki skrawaniem metalu (tokarz-frezer). Oczekuje się 

także posiadania umiejętności obsługi maszyn CNC, znajomości sterowania Heidenhein 426/ 

530i oraz/lub Sinumerik840D (jest to wielofunkcyjny, zorientowany na programowanie 

bezpośrednio na maszynie sterowanie kształtowe, dedykowane dla frezarek, wiertarek, 

wytaczarek oraz centrów obróbkowych). Taka osoba powinna również umieć dokonać 

obróbki 3-5 osi i być gotowa do podnoszenia kwalifikacji.

umiejętność rozróżniania maszyn i urządzeń stosowanych w prze-

myśle ceramicznym; znajomość oraz umiejętność wskazania zespołów, podzespołów oraz 

mechanizmów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle ceramicznym; umiejęt-

ność obsługi maszyn i urządzeń służących do przygotowania surowców i mas ceramicznych; 

umiejętność obsługi maszyn i urządzeń służących do formowania, wykańczania i zdobienia 

półfabrykatów ceramicznych; umiejętność w zakresie ręcznego zdobienia półfabrykatów 

ceramicznych.

umiejętność obsługi maszyn i urządzeń służących do 

przygotowania surowców i mas ceramicznych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego przygotowuje materiał wsadowy stosowany w procesie produkcyjnym oraz 

obsługuje maszyny. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) obsługiwanie maszyn i urządzeń do przygotowania surowców i mas ceramicznych,

2) obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych,

3) formowanie, wykańczanie i zdobienie ręczne półfabrykatów ceramicznych,

4) obsługiwanie suszarń oraz pieców do wypalania surowców i półfabrykatów ceramicznych.

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

operator urządzeń przemysłu 

ceramicznego, ceramik, pracownik obróbki 

szkła.
3 683 zł

11%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 2

LICZBA OFERT PRACY: 2

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 1

LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyś-

le chemicznym oraz monitorowanie przebiegu procesów technologicznych przemysłu che-

micznego).

Operator maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego po potwierdzeniu kwalifikacji „Obsługa 

maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego” może uzyskać dyplom potwierdzający kwali-

fikacje w zawodzie technik technologii chemicznej, jeśli dodatkowo potwierdzi kwalifikacje 

„Organizacja i kontrolowanie przepisów procesów technologicznych w przemyśle chemicz-

nym” oraz uzyska wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Obsługa maszyn i urządzeń 

przemysłu chemicznego 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
Oferty pracy na stanowisko operatora urządzeń przemysłu chemicznego najczęściej 

zawierają wymogi dotyczące doświadczenia w pracy na produkcji o podobnej specjalności. 

Bardzo często pracodawcy stawiają także wymóg podstawowej znajomości branży 

chemicznej oraz umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Mile widziana jest także 

znajomość procesów w przemyśle chemicznym oraz predyspozycje techniczne. Pracodawcy 

cenią dokładność i zaangażowanie. Osoba, która chce ubiegać się o stanowisko operatora 

procesów chemicznych powinna posiadać takie kompetencje, jak dokładność i zdolności 

manualne. Istotna jest również dyspozycyjność, zaangażowanie i motywacja do pracy. Poza 

tym mile widziane jest doświadczenie w produkcji.

rozpoznawanie części maszyn i urządzeń oraz określanie ich zasto-

sowania; przestrzeganie zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń; rozróżnianie 

elementów sterowania oraz układów automatyki w maszynach i urządzeniach; obsługa 

maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego; wytwarzanie półproduktów i produktów che-

micznych; kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.

rozróżnianie elementów sterowania oraz układów 

automatyki w maszynach i urządzeniach; obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicz-

nego; wytwarzanie półproduktów i produktów chemicznych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Operator urządzeń przemysłu chemicznego nadzoruje pracę maszyn stosowanych w przemyśle chemicznym. Absolwent 

szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) wytwarzanie półproduktów i produktów chemicznych,

2) obsługiwanie maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,

3) kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.

Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się deficyt osób poszukujących pracy w powie-

cie oświęcimskim.

operator urządzeń przemysłu 

chemicznego.
4 150 zł

11%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 180%

LICZBA OFERT PRACY: 14

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 66,7%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 1

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych, formowanie wyrobów ze 

szkła sposobem ręcznym i mechanicznym a także wykańczanie, zdobienie oraz przetwa-

rzanie wyrobów ze szkła).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego po 

potwierdzeniu kwalifikacji „Wytwarzanie wyrobów ze szkła” może uzyskać dyplom potwier-

dzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii szkła po potwierdzeniu kwalifikacji „Or-

ganizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego 

lub średniego branżowego.

Wytwarzanie wyrobów ze 

szkła 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
Osoba posiadająca tytuł operatora urządzeń przemysłu szklarskiego może ubiegać się o 

pracę na stanowisku operator automatu szklarskiego. Od osoby zatrudnionej w tym 

zawodzie oczekuje się posiadania wykształcenia zawodowego (preferowane ślusarz, szklarz, 

mechanik) oraz znajomości wad opakowań szklanych. Ponadto wymaganymi 

kompetencjami są znajomość: podstaw mechaniki i pneumatyki, procesu formowania w me-

todzie BB, NNPB i PB (Metoda NNPB (narrow neck press and blow) – stosowana jest do 

produkcji cienkościennych opakowań wąskootworowych. Metoda  PB (press and blow) – pro-

ces produkcyjny przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku metody NNPB. Metoda PB 

stosowana jest do wytwarzania opakowań szerokootworowych. Metoda BB (blow and blow): 

stosowana jest do produkcji grubościennych opakowań wąskootworowych), budowy i eks-

ploatacji dźwigu towarowego, rysunku technicznego oraz obsługa komputera. Istotne jest 

także, aby taka osoba posiadała gazowe uprawnienia do obsługi pieców do wyżarzania form, 

uprawnienia: elektroenergetyczne w zakresie obsługi elektroenergetycznych urządzeń 

napędowych do 50kW do 1kV w hutach szkła, na eksploatację i obsługę wózków podnoś-

nikowych i platformowych z napędem elektrycznym i spalinowym. Dodatkowo wymagane 

jest także doświadczenie: w obsłudze i budowie automatu szklarskiego IS, w rozpoznawaniu 

przyczyn i usuwaniu wad opakowań szklanych oraz minimum 2 lata doświadczenia na 

podobnym stanowisku w pracy na maszynach formujących wyroby szklane.

wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej mate-

riałów; obsługiwanie maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia 

mas szklanych; obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia 

i przetwórstwa  wyrobów ze szkła; znajomość technologii szkła; znajomość i umiejętność po-

sługiwania się wiedzą z zakresu mechaniki technicznej i elektrotechniki.

obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykań-

czania, zdobienia i przetwórstwa  wyrobów ze szkła.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego sporządza zestawy szklarskie i topi masy szklane. Absolwent szkoły kształcącej 

w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych:

1) obsługiwanie maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych,

2) obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła,

3) formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym.

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

operator urządzeń przemysłu 

szklarskiego.
3 683 zł

11%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 687,5%

LICZBA OFERT PRACY: 63

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 50%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 2

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji zwią-

zanych z wykonywaniem zawodu należą: (gospoda-

rowanie czynnikami chemicznymi), 

Badanie losów absolwentów wykazało, iż uczniom najbardziej brakowało w procesie kształ-

cenia zawodowego odpowiedniego przygotowania do wejścia na rynek pracy. Absolwenci 

wskazywali także, iż brakowało zaawansowanego sprzętu technologicznego, gdyż ten, na 

którym się uczyli był często przestarzały bądź uszkodzony. W trakcie badania absolwenci 

wskazywali również na zbyt małą uwagę poświęcaną im przez nauczycieli przygotowujących 

do egzaminów.

Wykonywanie badań analitycznych 

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicz-

nych i próbek do badań analitycznych.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
W ofertach pracy na stanowisko technik analityk często pojawia się wymóg umiejętności 

pracy w grupie i dokładność. Doświadczenie w pracy analityka lub laboranta jest często mile 

widziane, aczkolwiek dla pracodawców ważniejsza aniżeli doświadczenie jest umiejętność 

wykonywania obliczeń i przeliczeń związanych z badanymi roztworami. Atutem jest także 

znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office. Dla 

pracodawców istotna jest także chęć samodoskonalenia, komunikatywność oraz dobra 

organizacja pracy.

umiejętność charakteryzowania systemów zarządzania jakością, 

bezpieczeństwem i środowiskiem; umiejętność sporządzania roztworów o różnych 

stężeniach; umiejętność właściwego przygotowania sprzętu laboratoryjnego; umiejętność 

właściwego przygotowania odczynników chemicznych do badań analitycznych; umiejętność 

pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych.

umiejętność właściwego przygotowania sprzętu 

laboratoryjnego; umiejętność właściwego przygotowania odczynników chemicznych do 

badań analitycznych; umiejętność pobierania i przygotowania próbek do badań labora-

toryjnych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik analityk gospodaruje czynnikami chemicznymi i przygotowuje sprzęt do badań analitycznych. Absolwent szkoły 

kształcącej w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,

2) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych,

3) przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,

4) pobieranie i przygotowywania próbek do badań analitycznych.

Technik analityk 311103

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby 

z danym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

analityk laboratoryjny, labo-

rant medyczny, próbo biorca, diagnosta labora-

toryjny.
3 986 zł

21%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 0,5%

LICZBA UCZNIÓW: 419

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 400%

LICZBA OFERT PRACY: 5

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA BEZROBOTNYCH: 21

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji zwią-

zanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(przygotowywanie materiałów wsadowych stosowanych w procesie produk-

cyjnym, użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym), 

(planowanie procesów pro-

dukcyjnych, monitorowanie procesu wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych).

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu cera-

micznego 

Orga-

nizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż technik ceramik powinien posiadać umiejętność obsługi 

narzędzi stosowanych w przemyśle ceramicznym (np. narzędzia ręczne oraz elektro-

narzędzia do cięcia i obróbki). Pracodawcy cenią sobie również umiejętność organizacji oraz 

efektywnego wykorzystania czasu pracy. Atutem osoby posiadającej zawód technik ceramik 

są zdolności manualne oraz dokładność i odpowiedzialność.

charakteryzowanie procesów wytwarzania wyrobów ceramicz-

nych; rozróżnianie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym; przygoto-

wywanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych; kontrolowanie 

procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym; ocena jakości surowców, półpro-

duktów i wyrobów ceramicznych.

określanie zastosowania zespołów, podzespołów i mecha-

nizmów maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym; kontrolowanie procesów technolo-

gicznych w przemyśle ceramicznym.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik ceramik wytwarza wyroby ceramiczne, ocenia jakość surowców i kontroluje procesy technologiczne w przemyśle 

ceramicznym. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ceramik powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) przygotowywanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych,

2) eksploatowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych,

3) regulowanie i utrzymywanie parametrów procesów produkcyjnych,

4) wytwarzanie półproduktów i wyrobów ceramicznych,

5) wykonywanie badań laboratoryjnych półproduktów i wyrobów ceramicznych zgodnie z normami,

6) ocenianie jakości surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych,

7) kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym.

Technik ceramik 311944

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

ceramik, ceramik wyrobów cera-

miki budowlanej, ceramik wyrobów użytko-

wych i ozdobnych, szkliwierz ceramik.
4 062 zł

21%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 0

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA BEZROBOTNYCH: 0 MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN


