
Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w rocznej szkole policealnej. Zgodnie z rozporzą-

dzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu 

należą: 

(pomaganie lekarzowi dentyście i prowadzenie dokumentacji gabinetu).

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 7,5%

LICZBA UCZNIÓW: 348

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 11,6%

LICZBA OFERT PRACY: 96

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 47,8%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 35

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż osoby posiadające zawód asystentka stomatologiczna 

powinny posiadać doświadczenie w pracy w gabinecie stomatologicznym, umiejętność 

samodzielnej pracy z pacjentem, a także umiejętność pracy na 4 ręce. Istotna jest także 

wysoka kultura osobista oraz odpowiednie podejście do pacjenta. Pracodawcy często 

oczekują także znajomości języka angielskiego oraz wysoko rozwiniętych zdolności 

interpersonalnych.

udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej 

pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy 

lekarza dentysty do pracy; asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów

przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na 

bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii; wykonywania czynności administracyjnych

 i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania 

zabiegów; przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konser-

wowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii; umiejętności organizacyjne.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Asystentka stomatologiczna jest odpowiedzialna za przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty i asys-

tuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów. Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomato-

logiczna powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,

2) asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,

3) przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,

4) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Asystentka stomatologiczna 325101

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

asystentka stomatologiczna.

2 320 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z roz-

porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem 

zawodu należą: 

(pomaganie lekarzowi dentyście i prowadzenie dokumentacji 

gabinetu).

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego 

wykazało, iż w trakcie kształcenia ankietowanym zabrakło odpowiedniego przygotowania 

praktycznego do wykonywania pracy w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na 

zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowa-

dzenie promocji zdrowia 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

WZROST OD 2015 r. o 28,9%

LICZBA UCZNIÓW: 585

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 22,7%

LICZBA OFERT PRACY: 27

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 6,6%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 29

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Na oba stanowiska, na których może pracować higienista stomatologiczna wymagane jest 

wcześniejsze doświadczenie, w szczególności w samodzielnie wykonywanych zabiegach (np. 

piaskowanie, fluoryzacja, skaling). Pracodawcy często oczekują również aktualnej książeczki 

do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz umiejętności pracy na 4 ręce. Istotne są także 

wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz umiejętność organizacji pracy. Mile wi-

dziana jest również znajomość języka angielskiego.

udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej 

pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki; 

przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji 

sprzętu; organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii; 

wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjo-

nowaniem gabinetu dentystycznego; wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych 

i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty; prowa-

dzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowisk.

technologia CAD/CAM.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Higienistka stomatologiczna przeprowadza wstępne badania stomatologiczne, pomaga lekarzowi dentyście i wykonuje 

proste zabiegi. Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinna być przygotowana do 

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,

2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,

3) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,

4) wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,

5) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Higienistka stomatologiczna 325102

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

higienistka stomatologiczna, re-

habilitant stomatologiczny
2 320 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w rocznej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifi-

kacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

(organizacja pracy i opieka nad osobą chorą i niesamodzielną).

Z badania ankietowego absolwentów szkół zawodowych i techników województwa 

małopolskiego wynika, iż w oczach respondentów mankamentem kształcenia w zawodzie 

opiekun medyczny jest zbyt mała liczba godzin zajęć praktycznych. Absolwenci wskazywali 

także na nieodpowiednie przygotowanie teoretyczne – w ich opinii okres kształcenia w za-

wodzie jest zbyt krótki do przyswojenia tak dużej ilości materiału teoretycznego.

Świadczenie usług opiekuńczych oso-

bie chorej i niesamodzielnej 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 21,1%

LICZBA UCZNIÓW: 866

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 160,5%

LICZBA OFERT PRACY: 112

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 3,7%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 52

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż kandydat do pracy na stanowisko opiekun medyczny 

powinien posiadać doświadczenie na stanowisku opiekuna, w szczególności także w pracy 

z osobą starszą. Pracodawcy wymagają często ukończonego kursu zawodowego upra-

wniającego do pracy w charakterze opiekuna. Istotne w tym zawodzie jest również wysokie 

poczucie empatii, odpowiedzialności oraz cierpliwości.

udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej 

pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; współpracowanie w zespole wielodyscy-

plinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; rozpoznawanie i rozwiązywanie 

problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania 

choroby i w różnym wieku; pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu 

potrzeb bio-psycho-społecznych; asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi 

medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych; stosowanie działań 

profilaktycznych w zapobieganiu powstawania ran i odleżyn.

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z mate-

riałami biologicznie skażonymi; rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych 

osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; 

pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-

społecznych; przestrzeganie technik bezpiecznego układania, odwracania i przemieszczania 

osób chorych i niesamodzielnych; znajomość procedur na stanowisku pracy.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Opiekun medyczny wykonuje czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze u osoby chorej i niesamodzielnej. Absol-

went szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych:

1) rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawanso-

wania choroby i w różnym wieku,

2) pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,

3) asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

4) konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,

5) podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą 

i niesamodzielną.

Opiekun medyczny 532102

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 miechowskim, olkuskim, krakowskim, wado-

wickim, wielickim, bocheńskim, tarnowskim, ta-

trzańskim, w Nowym Sączu i w Tarnowie. Nato-

miast duży deficyt osób poszukujących pracy od-

notowuje się w Krakowie.

opiekun medyczny.

2 450 zł

3%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawo-

du należą: (wykonywania badań 

ortoptycznych, prowadzenia ćwiczeń ortoptycznych oraz dobierania pomocy ortoptycznych i 

nieoptycznych).

Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 20%

LICZBA UCZNIÓW: 8

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: 2

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Z analizy ofert pracy wynika, iż kandydaci do pracy w zawodzie ortoptystka powinni posiadać 

doświadczenie w zakresie badań wzroku oraz ćwiczeń pleoptycznych oraz ortoptycznych. 

Pracownicy przychylniej patrzą na doświadczenie w zakresie dobierania oprawek do twarzy 

klienta. Na tym stanowisku wymaga się także orientacji na klienta, wysokiej kultury osobistej, 

komunikatywności oraz gotowości do samodoskonalenia.

stosowanie programów komputerowych wspomagających 

wykonywanie zadań; wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulis-

tycznych; prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego; 

dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych; prowadzenie działań w zakresie profilaktyki 

ortoptycznej i okulistycznej.

wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań 

okulistycznych; prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocz-

nego.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Ortoptystka wykonuje badania ortoptyczne i dobiera pomoce ortoptyczne i nieoptyczne. Absolwentka szkoły kształcącej w 

zawodzie ortoptystka powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych

2) prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego,

3) dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych,

4) komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym,

5) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Ortoptystka 325906

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 No-

wym Sączu.

ortoptystka.

3 104 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawo-

du należą: (wykonywanie 

badań, dobieranie aparatów słuchowych oraz opieka nad osobą niedosłyszącą po doborze 

aparatu słuchowego).

W badaniu losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego 

pojawiły się opinie, iż w kształceniu w zawodzie protetyk słuchu zabrakło odpowiedniej ilości 

praktyki zawodowej oraz odpowiedniej wiedzy merytorycznej, która poza przygotowaniem 

do egzaminu pozwoliłaby na przygotowanie do pracy w zawodzie.

Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 52%

LICZBA UCZNIÓW: 47

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 60%

LICZBA OFERT PRACY: 2

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 60%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 2

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Analiza ofert pracy wykazała, iż pracodawcy od kandydatów na stanowisko protetyka słuchu 

oczekują przede wszystkim doświadczenia w pracy na co najmniej zbliżonym stanowisku. 

Wymagana jest także bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu 

MS Office oraz Noah. Bardzo często wymogiem stawianym kandydatom jest posiadanie 

wysoko rozwiniętych umiejętności decyzyjnych oraz organizacyjnych. Istotna jest także łat-

wość nawiązywania kontaktów oraz chęci i gotowość do samodoskonalenia.

określanie źródeł i sposobów finansowania świadczeń zdrowo-

tnych; analizowanie i ocenianie wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; sprawo-

wanie opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych.

stosowanie programów komputerowych wspomaga-

jących wykonywanie zadań; znajomość przepisów BHP.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Protetyk słuchu wykonuje badania słuchu, dobiera aparat słuchowy i sprawuje opiekę nad osobą niedosłyszącą po doborze 

aparatu słuchowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu powinien być przygotowany do wykony-

wania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci,

2) analizowanie i ocenianie wyników badań słuchu na potrzeby protezowania,

3) dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie,

4) sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych,

5) prowadzenie działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Protetyk słuchu 321401

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 No-

wym Sączu.

protetyk słuchu.

3 700 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się  w szkole policealnej o okresie nauczania 2,5 roku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wyko-

nywaniem zawodu należą: 

(pomaganie lekarzowi dentyście i prowadzenie dokumentacji gabi-

netu).

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu 

w gotowości do pracy 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 6,9%

LICZBA UCZNIÓW: 188

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 2,3%

LICZBA OFERT PRACY: 42

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 34%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 33

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 
w yników badania 

Analiza ofert pracy wykazała, iż technik dentystyczny może podjąć pracę na stanowisku 

pomocnika dentystycznego oraz rehabilitanta stomatologicznego. Od osoby posiadającej 

ten zawód wymaga się przede wszystkim doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. 

Atutem w oczach pracodawców jest także umiejętność wykonywania podbudowy metalowej 

w technologii tradycyjnej oraz CAD/CAM. Wymogiem stawianym kandydatom do pracy w za-

wodzie technika dentystycznego jest także wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz 

posiadanie umiejętności pracy w zespole i umiejętności organizacyjnych.

udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej 

pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; wykonywanie protez zębowych oraz aparatów 

ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych 

przez lekarza dentystę; wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie 

z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę; 

obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

stosowanie programów komputerowych wspomaga-

jących wykonywanie zadań; naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów 

ortodontycznych i epitez twarzy.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik dentystyczny wykonuje protezy dentystyczne, aparaty ortodontyczne, szyny, protezy pooperacyjne i epitezy twarzy. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych:

1) wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycis-

ków wykonanych przez lekarza dentystę,

2) wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez leka-

rza dentystę,

3) naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy,

4) obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Technik dentystyczny 321402

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

pomocnik dentystyczny, rehabi-

litant stomatologiczny.
3 700 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w szkole policealnej o okresie nauczania 2,5 roku. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wyko-

nywaniem zawodu należą: 

(wykonywanie badań z zakresu rentgenodiastyki, 

rezonansów, medycyny nuklearnej i elektromedycyny).

Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obra-

zowej, elektromedycznej i radioterapii 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 2,5%

LICZBA UCZNIÓW: 162

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 200%

LICZBA OFERT PRACY: 18

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 27,8%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 13

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż technik elektroradiolog powinien przede wszystkim posiadać 

praktyczną znajomość urządzeń wykorzystywanych w pracowniach rentgenowskich i tomo-

grafii komputerowej. W związku z tym, atutem jest także doświadczenie na podobnym 

stanowisku oraz znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania obowiązków na tym 

stanowisku. Pracodawcy często oczekują także znajomości języka angielskiego oraz potwier-

dzonego certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta.

przygotowywanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów 

w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii; wykonywanie prac 

związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki 

obrazowej, elektromedycznej i radioterapii; wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań 

diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków 

i badań w diagnostyce elektromedycznej; analizowanie wykonanych badań diagnosty-

cznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przy-

gotowania ich do oceny przez lekarza.

wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań 

diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radio-

terapii; wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów 

terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, 

pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik elektroradiolog zajmuje się wykonywaniem badań z zakresu rentgenodiastyki, rezonansów, medycyny nuklearnej 

i elektromedycyny. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektrokardiolog powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,

2) wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizu-

jącego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej,

3) wdrażanie i koordynowanie systemu zarządzania jakością.

4) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,

5) analizowanie wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez 

lekarza,

Technik elektroradiolog 321103

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

technik elektroradiolog.

3 715 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawo-

du należą: 

(wytwarzania i kontrola 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych).

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego 

wykazało, iż największym mankamentem nauczania w zawodzie technik farmaceutyczny jest 

niewystarczająca liczba zajęć praktycznych. Absolwentom brakowało przede wszystkim 

nauki postępowania z pacjentem oraz obsługi programów aptecznych (np. Kamsoft).

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie 

obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 11,4%

LICZBA UCZNIÓW: 598

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 21,9%

LICZBA OFERT PRACY: 132

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 47,6%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 75

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Z analizy ofert pracy wynika, iż kandydaci do pracy na stanowisko technika farmaceu-

tycznego lub farmaceuty powinni przede wszystkim posiadać umiejętność posługiwania się 

programami aptecznymi (Kamsoft, Eurosoft). Kolejnym wymogiem stawianym przed 

kandydatami jest wiedza z zakresu dawkowania leków i preparatów. Często pracodawcy 

oczekują również znajomości języka angielskiego, pakietu MS Office oraz otwartości na 

pacjenta i troski o jego zdrowie. Kandydaci powinni być także komunikatywni, 

odpowiedzialni oraz dokładni.

sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji 

medycznej zgodnej z przepisami prawa; sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych; 

wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medy-

cznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów; uczestniczenie w analizach 

i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik farmaceutyczny sprzedaje oraz wytwarza produkty lecznicze. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik 

farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) sporządzanie i wytwarzania produktów leczniczych,

2) wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami 

dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy,

3) prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,

4) uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Technik farmaceutyczny 321301

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 miechowskim, proszowickim, bocheńskim, 

wadowickim, limanowskim, nowosądeckim, tar-

nowskim i w Tarnowie.

farmaceuta.

3 428 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum i w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem 

zawodu należą: (wykonywanie różnego rodzaju ma-

saży).

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i techników województwa małopolskiego 

wykazało, iż słabą stroną kształcenia w zawodzie technik masażysta są praktyki zawodowe. 

Wskazywano zarówno na zajęcia praktyczne z zakresu masażu, jak i prowadzenia dokumen-

tacji na tym stanowisku. Co więcej, absolwenci sugerowali, by zwiększyć dostęp do dodatko-

wych kursów zawodowych (np. z masażu kamieniami lub bańką chińską).

Świadczenie usług w zakresie masażu 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 20,3%

LICZBA UCZNIÓW: 1 036

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 24,3%

LICZBA OFERT PRACY: 133

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 24,6%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 101

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Na oba stanowiska, na których może pracować technik masażysta często wymaga się 

doświadczenia w wykonywaniu masaży oraz ukończenia dodatkowych kursów masaży (np. 

kamieniami lub bańką chińską). Pracodawcy oczekują również znajomości języków obcych 

(angielskiego lub niemieckiego), a także umiejętności sprzedażowych i obsługi recepcji. 

Atutem jest nienaganna aparycja kandydatów, komunikatywność, umiejętność pracy w zes-

pole oraz zorientowanie na cel.

udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej 

pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie 

dokumentacji medycznej zgodnej z przepisami prawa; wykonywanie masażu medycznego; 

wykonywanie masażu sportowego; wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycz-

nego; prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

kurs kinesiotaping rehabilitacyjno-sportowy.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik masażysta wykonuje różnego typu masaże. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien 

być przygotowany do wykonywania następujących zadń zawodowych:

1) wykonywanie masażu medycznego,

2) wykonywanie masażu sportowego,

3) wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego,

4) prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta 325402

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodu na rynku pracy notuje 

się nadwyżkę osób poszukujących pracy w powia-

tach bocheńskim, nowosądeckim, nowotarskim 

i w Tarnowie.

masażysta, fizjoterapeuta.

2 721 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum i w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem 

zawodu należą: 

(wykonywanie, projektowanie oraz dobieranie protez i ortez).

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków 

pomocniczych 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

WZROST OD 2015 r. o 30

LICZBA UCZNIÓW: 30

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 1

LICZBA OFERT PRACY: 1

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r.

LICZBA BEZROBOTNYCH: 0

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Z analizy ofert pracy wynika, iż technik ortopeda powinien posiadać wiedzę z zakresu techniki 

ortopedycznej lub fizjoterapii. Istotna jest także znajomość anatomii oraz fizjologii człowieka, 

jak również wysoko rozwinięte zdolności manualne. Atutem kandydata jest wiedza 

ogólnotechniczna oraz wysoka kultura osobista. Wymogiem często jest też łatwość 

nawiązywania kontaktów.

stosowanie programów komputerowych wspomagających 

wykonywanie zadań; ocena stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia 

ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych; opracowywanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w śro-

dki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta; dobieranie, 

stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia 

ortopedycznego i środków pomocniczych; dokonywanie bieżących napraw przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych.

dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem tech-

nologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik ortopeda ocenia stan funkcjonalny pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego. Absolwent szkoły 

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

1) ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywa-

nia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

2) opracowywanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami leka-

rza oraz potrzebami pacjenta,

3) dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych,

4) dokonywanie bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

5) podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w za-

kresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Technik ortopeda 321403

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 No-

wym Sączu.

ortopeda.

3 700 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum i w rocznej szkole policealnej. Zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem 

zawodu należą: (dobieranie metod 

dezynfekcji lub sterylizacji).

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 46,9%

LICZBA UCZNIÓW: 34

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 600%

LICZBA OFERT PRACY: 7

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 20%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 4

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż technik sterylizacji medycznej powinien posiadać aktualną 

książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz umiejętności wykonywania 

czynności związanych z dezynfekcją oraz sterylizacją medyczną.  Wymogiem, który równie 

często stawia się kandydatom, jest posiadanie uprawnień energetycznych typu E, niezbę-

dnych do obsługi autoklawów parowych. Poza tymi kwalifikacjami pracodawcy oczekują tak-

że takich kompetencji miękkich jak: umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowie-

dzialność oraz sumienność.

rozróżnianie sposobów postępowania w razie bezpośredniego 

kontaktu z materiałem biologicznie skażonym; kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medy-

cznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzanie mycia, dezynfekcji 

i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzanie kontroli 

procesów dekontaminacji; prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji; pro-

wadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Technik sterylizacji medycznej przeprowadza mycie, dezynfekcję i sterylizację wyrobów medycznych. Absolwent szkoły 

kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych:

1) kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

2) przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,

3) przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,

4) prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Technik sterylizacji medycznej 321104

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

pracownik sterylizacji medy-

cznej.
3 715 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum i w 2-letniej szkole policealnej. Zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem 

zawodu należą: (planowanie i prowadze-

nie terapii zajęciowej).

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

WZROST OD 2015 r. o 104,5%

LICZBA UCZNIÓW: 321

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 33,9%

LICZBA OFERT PRACY: 87

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 29,7%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 45

Prognozowany 

spadek liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Z analizy ofert pracy wynika, iż kandydaci do pracy na stanowisku terapeuta zajęciowy 

powinni posiadać doświadczenie w pracy w pracowni terapii zajęciowej (arteterapia, 

biblioterapia, filmoterapia). Wymogiem stawianym kandydatom jest także poczucie empatii, 

komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Dużym atutem jest 

doświadczenie w terapii ze zwierzętami, w szczególności hipoterapii.

nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pod-

opiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez tera-

peutę zajęciowego; planowanie indywidualnego i grupowego programu działań 

terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania 

podopiecznego; organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funk-

cjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji 

społecznej i zawodowej.

posługiwanie się językiem migowym; nawiązywanie i pod-

trzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zes-

połem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego; planowanie indywidu-

alnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz 

możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego; organizowanie działań w zakresie 

terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego 

podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej.

Kluczowe umiejętności: 

Umiejętności trudno dostępne: 

Terapeuta zajęciowy podejmuje działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, 

psychicznego i społecznego podopiecznego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-tera-

peutycznym przez terapeutę zajęciowego,

2) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,

4) organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji spo-

łecznej i zawodowej,

5) dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego,

3) planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopieczne-

go.

Terapeuta zajęciowy 325907

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

terapeuta zajęciowy.

3 104 zł

14%

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN




