Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Charakterystyka zawodu
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy monitoruje przestrzeganie przepisów i dba o bezpieczeństwo w środowisku pracy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika BHP powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
4) ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku
pracy.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 1 549

MAX

MIN

Edukacja w zawodzie może odbywać się w szkole policealnej o okresie nauczanie 1,5 roku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (monitorowanie przestrzegania przepisów prawa, ocena ryzyka zawodowego i prowadzenie szkoleń).
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego
wykazało, iż w kształceniu w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy liczba godzin
zajęć praktycznych nie była wystarczająca do odpowiedniego przygotowania do wejścia na
rynek pracy.

Bieżąca sytuacja w zawodzie

3 852 zł

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

SPADEK OD 2015 r. o 24,6%

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 2

MAX

MIN

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 40,6%

Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powiatach olkuskim, dąbrowskim, tarnowskim, nowosądeckim i w Tarnowie.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
Jak wynika z analiz ofert pracy wszystkie te stanowiska wymagają dobrej znajomości prawa
z zakresu BHP, a także posiadania aktualnych uprawnień BHP oraz uprawnień specjalisty ds.
bezpieczeństwa pożarowego. Wymaganiem stawianym kandydatom na wszystkie te
stanowiska jest także doświadczenie w pracy związanej z BHP oraz umiejętność obsługi
komputera i pakietu MS Office. Stanowiska te wymagają również odporności na stres.
W przypadku pracownika ds. ochrony środowiska konieczna jest również znajomość
zagadnień związanych z ochroną środowiska, umiejętność analitycznego myślenia oraz
znajomość języka angielskiego.

SPADEK OD 2015 r. o 33,3%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 19

14%

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: inspektor BHP, pracownik ds.
ochrony środowiska, specjalista ds. BHP i PPOŻ.

Kluczowe umiejętności: rozpoznawanie i reagowanie na zagrożenia wynikające
z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej;
rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych
z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych.

Umiejętności trudno dostępne: posługiwanie się terminologią związaną z eksploatacją
obiektów technicznych; ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego
przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
Charakterystyka zawodu
Technik ochrony fizycznej osób i mienia analizuje potencjalne zagrożenia i reaguje na zaistniałe zagrożenia. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
2) organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
3) organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
4) organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 546

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do
kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Ochrona osób i mienia (organizowanie ochrony osób i mienia).

Bieżąca sytuacja w zawodzie
MIN

2 564 zł

14%

SPADEK OD 2015 r. o 19,6%

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: pracownik ochrony, wartownik,
operator monitoringu, inspektor ochrony fizycznej, pracownik służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących w powiatach
miechowskim, krakowskim, wielickim, wadowickim, suskim i Krakowie.

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 1

MAX

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania

MIN

Kluczowe umiejętności: stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony osób i mienia;
analizowanie bieżących i potencjalnych stanów bezpieczeństwa chronionych osób, obszarów, obiektów, urządzeń, transportów oraz imprez masowych; stosowanie broni palnej zgodnie z przepisami prawa; organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia
technicznego; organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 12

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 47,8%

Na wszystkie stanowiska, na których może pracować technik ochrony fizycznej osób i mienia
z wyjątkiem operatora monitoringu oraz pracownika służb informacyjnych i porządkowych
na imprezach porządkowych, wymagany jest wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, aktualne badania licencyjne oraz legitymacja osoby dopuszczonej do
broni. W przypadku ostatniego stanowiska (pracownik służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych) wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
jest jedynie mile widziany. Dodatkowo pracodawcy od kandydatów na każde z tych stanowisk
wymagają doświadczenia, niekaralności, spostrzegawczości oraz dyspozycyjności.

Umiejętności trudno dostępne: organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego; odporność na stres.

Technik pożarnictwa 311919
Charakterystyka zawodu
Technik pożarnictwa wykonuje czynności ratownicze i kieruje działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie czynności ratowniczych,
2) organizowanie i monitorowanie przebiegu służby,
3) rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń,
4) dysponowanie siłami i środkami systemu ratowniczego,
5) kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Edukacja

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA UCZNIÓW: 180

MAX

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do
kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: Wykonywanie działań ratowniczych (obsługa sprzętu ratowniczo-gaśnizcego i wykonywanie czynności podczas pożarów),
Zarządzanie działaniami ratowniczymi (identyfikacja zagrożeń i kierowanie działaniami
ratowniczymi ).

MIN

Bieżąca sytuacja w zawodzie

4 062 zł

WZROST OD 2015 r. o 180

21%
NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017
LICZBA OFERT PRACY: 0

MAX

Średnie
wynagrodzenie
w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z danym zawodem: strażak Lotniskowej Straży
Pożarnej, strażak, strażak zakładowy.
Według barometru zawodów na rynku pracy notuje się deficyt osób poszukujących w powiecie wadowickim i Krakowie.

Prognozowany
spadek liczby
pracowników
do 2022 r.

Najważniejsze informacje o zawodzie na podstawie
wyników badania
MIN

Na stanowiska, na których może pracować technik pożarnictwa wymagane jest doświadczenie w pracy w straży pożarnej oraz wcześniejszy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Pracodawcy oczekują także od kandydatów niekaralności, wysokiej sprawności fizycznej,
umiejętności pracy w zespole oraz dobrego stanu zdrowia.
Kluczowe umiejętności: znajomość przepisów BHP, odporność na stres.
Umiejętności trudno dostępne: odporność na stres.

STAŁE OD 2015 r.

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017
LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

MAX

MIN

SPADEK OD 2015 r. o 100%

