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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Technik analityki medycznej 321201
WAŻNE:
Zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym (2019 r.) w Polsce nie ma możliwości kształcenia
w zawodzie, ani uzyskania tytułu zawodowego technik analityki medycznej.

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Analityk medyczny - technik.
Laborant analityki medycznej.
Laborant medyczny.
Technik analityk – laborant medyczny.
Technik analityki klinicznej.

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


3212 Medical and pathology laboratory technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Beata Kowalczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Ewelina Kowalska – Masdiag sp. z o.o., Warszawa.
Aleksandra Kruk – Politechnika Warszawska, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:








Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Klaudia Gumieniak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Władysław Pasternak – Uniwersytet Medyczny, Łódź.
Aleksandra Wróbel – Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Tomasz Domaniewski – Uniwersytet Medyczny, Białystok.
Anna Owsicka – NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników
Oświaty, Gliwice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Technik analityki medycznej zajmuje się wykonywaniem badań materiału biologicznego oraz innych
analiz specjalistycznych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Technik analityki medycznej wykonuje badania laboratoryjne materiałów pobranych od człowieka
(np. krwi, moczu, kału, nasienia, płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, materiałów
biopsyjnych11, wymazów27, zeskrobin28 itp.) oraz inne specjalistyczne analizy laboratoryjne. Osoba
zatrudniona w tym zawodzie pobiera materiał, opisuje go w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację i zabezpiecza zgodnie z odpowiednimi procedurami i zasadami (temperatura i czas
przechowywania, dostęp do światła, zasady aseptyki6 itp.).
Do głównych obowiązków technika analityka należy przygotowywanie roztworów mianowanych19,
odczynników14 i preparatów histopatologicznych17 niezbędnych do wykonywania analitycznych badań
diagnostycznych (analiza ilościowa2 i jakościowa4, śladowa chemiczna1 i instrumentalna3).
Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem szkła laboratoryjnego22, odczynników oraz
specjalistycznego sprzętu i aparatury.
Ponadto technik analityki medycznej pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego opracowuje wyniki
badań w celu umożliwienia rozpoznania, zapobiegania, prognozowania i kontrolowania leczenia
pacjenta.
Obowiązkiem technika analityki medycznej jest obsługiwanie, kontrolowanie i konserwacja sprzętu
oraz aparatury laboratoryjnej, jak również przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń, w których
prowadzono przyjęcie i badania materiału zakaźnego12.
Dodatkowo pracownik w tym zawodzie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracy
laboratoryjnej, która dotyczy m.in. przeprowadzonych badań, kontroli i czynności konserwacyjnych
aparatury oraz zużytych materiałów i odczynników.
WAŻNE:
Technik analityki medycznej, zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, może samodzielnie wykonywać
czynności diagnostyki laboratoryjnej z wyłączeniem oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz
laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań.
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Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie technik analityki medycznej wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 przygotowywaniu odczynników chemicznych, przyrządów i urządzeń,
 pobieraniu materiałów do badań od pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 oznakowaniu i zabezpieczaniu pobranego materiału,
 przyjmowaniu materiału przesłanego do laboratorium, weryfikowaniu poprawności pobrania
i oznakowania tego materiału, rejestrowaniu badań laboratoryjnych dla przyjętego materiału,
 wykonywaniu badań laboratoryjnych,
 ewidencjonowaniu i dokumentowaniu przeprowadzanych analiz,
 zamawianiu odczynników i sprawdzaniu stanu aparatury laboratoryjnej,
 wykonywaniu podstawowej konserwacji sprzętu laboratoryjnego,
 dezynfekowaniu pomieszczenia, w którym prowadzono działania z wykorzystaniem materiału
potencjalnie zakaźnego,
 współpracowaniu z diagnostą laboratoryjnym.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy technika analityki medycznej są laboratoria diagnostyczne, np. pracownie
hematologii16, biochemii, analityki, które mieszczą ̨ się ̨ w szpitalach lub przychodniach
specjalistycznych – publicznych lub niepublicznych, oraz pracownie patomorfologii15 czy serologii20.
W większych zakładach diagnostyki laboratoryjnej technik analityki medycznej angażowany jest do
jednej z wymienionych pracowni, gdzie wykonuje głównie badania odpowiadające jej specjalizacji.
Z kolei w mniejszych jednostkach, gdzie brak jest specjalistycznych pracowni, pracę technika analityki
określa wyznaczony zakres obowiązków. Do pracy w tym zawodzie wymagane jest stosowanie
odzieży ochronnej (fartuch, rękawiczki, maski, okulary ochronne).
WAŻNE:
Przy pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym wymagane jest posiadanie orzeczenia lekarskiego do celów
sanitarno-epidemiologicznych, które można uzyskać po wykonaniu odpowiednich badań w najbliższej
siedzibie Sanepidu (Państwowa Inspekcja Sanitarna).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Technik analityki medycznej w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 cieplarki8,
 wirówki25,
 autoklawy7,
 suszarki23,
 aparaty spektrofotometryczne5,
 destylatory9,
 wagi analityczne24,
 mikroskopy,
 mikrotomy13,
 odczynniki,
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roztwory mianowane,
preparaty hispatologiczne,
szkła laboratoryjne,
strzykawki z igłami,
pojemniki na materiał do badań,
palniki gazowe,
ezy10,
podłoże hodowlane18,
worteksy26,
odzież ochronną (fartuchy, rękawice, maski, okulary ochronne),
komputer z odpowiednim oprogramowaniem.

Organizacja pracy
Technik analityki medycznej na ogół pracuje w zespole, wykonując np. pracę na zlecenie lekarza,
współpracując z diagnostą laboratoryjnym i zespołem innych techników. Jego kontakty zawodowe
w miejscu pracy polegają ̨ przede wszystkim na przyjmowaniu i realizacji poleceń oraz instrukcji od
przełożonych. Efekt końcowy pracy jest kontrolowany przez diagnostę laboratoryjnego. Praca
technika analityki medycznej wymaga również kontaktów z pacjentami (głównie w prywatnych
zakładach pracy), m.in. podczas pobierania materiału do badania i przekazywania pacjentom
wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
Technik analityki medycznej pracuje w trybie 37,5 godzinnego tygodnia pracy. W zależności od
organizacji pracy przyjętej w danej jednostce służby zdrowia, mogą ̨ to być stałe godziny pracy lub
praca zmianowa i dyżurowa wraz z diagnostą laboratoryjnym.
WAŻNE:
Technik analityki medycznej nie może pracować w trybie dyżurowym bez osobistego nadzoru diagnosty
laboratoryjnego.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Technik analityki medycznej jest narażony m.in. na następujące zagrożenia:
 chemiczne (mogą wystąpić w związku z wykorzystywaniem w pracy stężonych kwasów i zasad,
preparatów do dezynfekcji, rękawiczek lateksowych),
 toksyczne (w czasie stosowania odczynników chemicznych, które służą do barwienia preparatów
hematologicznych, cytologicznych i histopatologicznych, jak również innych odczynników
wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej, takich jak np. metanol), alergiczne,
 biologiczne (zarażenia wirusami hepatotropowymi typu B i C, wywołującymi wirusowe zapalenie
wątroby, wirusem HIV, zakażenia wirusem opryszczki, polio, brodawczaka ludzkiego, prątkami
gruźlicy, paciorkowcami, gronkowcami, salmonellą),
 fizyczne: hałas, promieniowanie (szczególnie technicy pracujący w pracowniach sterydowych oraz
izotopowych), wibracje (długotrwała praca z worteksem), upadki w laboratorium, uderzenia
o nieruchome przedmioty, spadające przedmioty, kontakt z ostrymi krawędziami szkła
laboratoryjnego, kontakt z energią elektryczną/promieniowaniem podczerwonym pochodzącymi
od pracujących urządzeń, poparzenia podczas opalania ezy palnikiem,
 psychofizyczne: obciążenia fizyczne (wymuszona pozycja ciała podczas pracy z komputerem,
mikroskopem, czy pipetowania), nerwowo-psychiczne (stres i obciążenia emocjonalne),
przeciążenie narządu wzroku i układu ruchu przez pracę przy mikroskopie, komputerze.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi,
 choroby skóry,
 ostre reakcje alergiczne,
6

INFORMACJA O ZAWODZIE – Technik analityki medycznej 321201




choroby zakaźne,
choroby wzroku i słuchu,
choroby układu oddechowego.

WAŻNE:
W związku z występującymi zagrożeniami w pracy technika analityki medycznej szczególnie ważne jest
planowanie i organizacja pracy zgodnie z:
 wymaganiami sanitarno-higienicznymi,
 zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 zasadami przeciwpożarowymi,
 zasadami ochrony środowiska,
 zasadami ergonomii,
 zasadami gospodarowania odpadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód technik analityki medycznej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu sercowo-naczyniowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk i palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;
w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność,
 dokładność,
 wytrwałość i cierpliwość,
 systematyczność,
 samokontrola,
 zamiłowanie do ładu i porządku.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do wykonywania zawodu technik analityki medycznej niezbędna jest sprawność narządu wzroku,
koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczność rąk. Występują też pewne obciążenia umysłowe,
związane ze świadomością skutków ewentualnych pomyłek w wykonywanych oznaczeniach.
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Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są m.in.:
 dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające precyzyjne wykonywanie prac analitycznych,
 nosicielstwo chorób zakaźnych i/lub pasożytniczych,
 skłonność do alergii na substancje występujące w danym laboratorium,
 choroby powodujące utratę przytomności (np. epilepsja).
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
Do podjęcia pracy w zawodzie technik analityki medycznej wymagane jest wykształcenie średnie
zawodowe w zawodzie technik analityki medycznej.
Zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym (2019 r.) w Polsce nie ma możliwości
kształcenia w tym zawodzie.
Obecnie na stanowiska związane z analityką medyczną zatrudniane są osoby z wykształceniem
wyższym medycznym.
WAŻNE:
Ostatnia rekrutacja kandydatów do szkół zawodowych prowadzących kształcenie w zawodzie technik
analityki medycznej odbyła się w roku szkolnym 2004/2005 i aktualnie nie prowadzi się kształcenia
w systemie szkolnym w tym zawodzie.
Od roku akademickiego 2007/2008 kształcenie na kierunku analityka medyczna prowadzone jest tylko
w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym (2019 r.) w Polsce nie ma możliwości uzyskania
tytułu zawodowego technik analityki medycznej.
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
Technik analityki medycznej (który uzyskał ten tytuł zawodowy przed zakończeniem rekrutacji do
szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie) może awansować na stanowisko starszego technika
analityki medycznej. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy (w przypadku osoby
posiadającej tytuł zawodowy technika analityki medycznej jest to 5 lat) i ukończenie kursów
podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Po odbyciu odpowiedniego stażu pracy (10 lat) można awansować na stanowisko kierownika zespołu
techników analityki medycznej.
Technik analityki medycznej ma możliwość zdobycia tytułu diagnosty laboratoryjnego po ukończeniu:
 jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna i uzyskaniu tytułu
zawodowego magistra, lub
 studiów wyższych na kierunku: biologia lub farmacja (i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra),
chemia lub biotechnologia (i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera),
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weterynaria (i uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza weterynarii) oraz odbyciu kształcenia
podyplomowego potwierdzonego egzaminem, albo uzyskania specjalizacji I lub II stopnia lub
tytułu specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub
toksykologii, lub
studiów wyższych na kierunku lekarskim i uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza oraz odbyciu
kształcenia podyplomowego potwierdzonego egzaminem.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie technik analityki medycznej nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
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 technik analityki medycznej może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej
Diagnosta laboratoryjny

Kod zawodu
228201
227101

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie technik analityki medycznej wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przygotowanie odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego
w badaniach.
Z2 Pobieranie i przechowywanie pobranego od pacjenta materiału do badań.
Z3 Wykonywanie badań analitycznych.
Z4 Opracowywanie i dokumentowanie wyników badań pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego.
Z5 Kontrolowanie stanu technicznego i przeprowadzanie podstawowej konserwacji aparatury oraz
urządzeń laboratoryjnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej
w medycznym laboratorium diagnostycznym
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym
laboratorium diagnostycznym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowanie odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego
w badaniach
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Wzory chemiczne i reguły chemiczne potrzebne
w pracy laboratoryjnej;
Zasady korzystania ze sprzętu i aparatury
laboratoryjnej;
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Dobierać odczynniki chemiczne do rodzaju
analizy laboratoryjnej z wykorzystaniem wiedzy
chemicznej oraz z zachowaniem zasad BHP,
ppoż. i ochrony środowiska;
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Zasady dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń
laboratoryjnych;
21
Zasady sterylizacji sprzętu laboratoryjnego;
Zasady BHP, ppoż. i ochrony środowiska
obowiązujące w laboratorium podczas
wykonywania czynności diagnostyki
laboratoryjnej w medycznym laboratorium
diagnostycznym.





Dobierać i przygotowywać do pracy sprzęt
i aparaturę badawczą zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz z zasadami BHP, ppoż.
i ochrony środowiska;
Dezynfekować powierzchnie i pomieszczenia
laboratoryjne z wykorzystaniem odpowiednich
środków;
Sterylizować sprzęt laboratoryjny stosownie do
potrzeb i zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Z2 Pobieranie i przechowywanie pobranego od pacjenta materiału do badań
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i sposoby pobierania materiału od
pacjenta do badań laboratoryjnych;
Przepisy dezynfekcji, higieny i aseptyki
w procesach pobierania i przechowywania
materiału pobranego do badań;
Standardy opisywania pobranego materiału;
Zasady przygotowywania materiału do badań;
Procedury przechowywania materiału pobranego
od pacjenta.






Pobierać materiał do badań w sposób
niezagrażający życiu ani zdrowiu pacjenta,
z zachowaniem zasad higieny, dezynfekcji
i aseptyki;
Opisywać pobrany materiał w sposób
jednoznaczny i profesjonalny, zastosowaniem
obowiązujących standardów;
Przygotować i zabezpieczyć pobrany materiał
z zachowaniem obowiązujących zasad;
Przechowywać materiał pobrany od pacjenta
z zachowaniem obowiązujących procedur.

Z3 Wykonywanie badań analitycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady analityki laboratoryjnej oraz metodyki
prowadzenia laboratoryjnych analiz
medycznych;
Podstawowe zasady chemii i fizyki
wykorzystywane w analityce laboratoryjnej;
Podstawy biochemii człowieka;
Procedury postępowania z materiałem
badawczym;
Sprzęt do badań oraz zasady jego obsługi;
Sposoby wykorzystywania specjalistycznego
oprogramowania komputerowego do analizy
materiału pobranego od pacjenta;
Zagrożenia dla zdrowia i życia oraz mienia
i środowiska związane z prowadzeniem badań
analitycznych;
Zasady BHP, ppoż. i ochrony środowiska
obowiązujące w laboratorium podczas
wykonywania badań analitycznych.
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Wykonywać badania laboratoryjne
z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki oraz
z zachowaniem zasad analityki laboratoryjnej;
Stosować podstawowe zasady chemii i fizyki do
przeprowadzania badań laboratoryjnych;
Dobierać sprzęt do badań analitycznych i
użytkować go w sposób profesjonalny, zgodny
z zasadami BHP, ppoż. i ochrony środowiska
obowiązujące w laboratorium;
Badać skład materiału pobranego od pacjenta
z zachowaniem obowiązujących procedur oraz z
wykorzystaniem wiedzy na temat biochemii
człowieka;
Analizować materiał pobrany od pacjenta
z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania komputerowego;
Analizować zagrożenia dla zdrowia i życia oraz
mienia i środowiska związane z prowadzonymi
badaniami i reagować w sposób adekwatny.
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Z4 Opracowywanie i dokumentowanie wyników badań pod nadzorem diagnosty
laboratoryjnego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady charakteryzowania i opisywania materiału
pobranego od człowieka;
Fizykochemiczne właściwości, biochemiczny
i morfotyczny skład różnego rodzaju materiału
pobranego od człowieka;
Podstawy biochemii, morfologii człowieka;
Zasady tworzenia dokumentacji wyników badań.





Charakteryzować i opisywać materiał pobrany
od pacjenta w sposób jednoznaczny;
Charakteryzować fizykochemiczne właściwości,
biochemiczny i morfotyczny skład różnego
rodzaju materiału pobranego od człowieka;
Opracowywać materiał pobrany od człowieka
pod względem składu i zawartości;
Dokumentować wyniki badania.

Z5 Kontrolowanie stanu technicznego i przeprowadzanie podstawowej konserwacji aparatury
oraz urządzeń laboratoryjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady użytkowania aparatury i urządzeń
laboratoryjnych;
Zasady konserwacji aparatury i urządzeń
laboratoryjnych;
Zasady uzupełniania braków w aparaturze
i urządzeniach laboratoryjnych;
Zasady uzupełniania sprzętu laboratoryjnego
(w tym strzykawki jednorazowego użytku, igły,
odczynniki itp.).





Korzystać w sposób prawidłowy i bezpieczny
z aparatury i urządzeń laboratoryjnych;
Dokonywać drobnych napraw i konserwacji
aparatury i urządzeń laboratoryjnych;
Uzupełniać braki w aparaturze i urządzeniach
laboratoryjnych;
Uzupełniać braki w sprzęcie laboratoryjnym
(w tym strzykawki jednorazowego użytku, igły,
odczynniki itp.).

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie technik analityki medycznej powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy, której skutki mogą mieć wpływ na
zdrowie i życie pacjenta.
Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone urządzenia pomiarowe oraz sprzęt laboratoryjny
do pobierania prób i do badań laboratoryjnych.
Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do
stopnia zagrożenia, wynikającego z pracy technika analityki medycznej.
Wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi
przepisami.
Dyskrecji oraz wykazywania empatii w kontaktach z pacjentami.
Ustawicznego kształcenia i podnoszenia własnych kompetencji w kontekście zmian prawnych
i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla technika analityki
medycznej.

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
technik analityki medycznej.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
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Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik analityki medycznej

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 technik analityki medycznej nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Technik analityki medycznej znajduje zatrudnienie przede wszystkim w laboratoriach mieszczących
się ̨ w:
 publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 przychodniach specjalistycznych,
 uniwersytetach medycznych,
 instytutach naukowo-badawczych,
 stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 prywatnych laboratoriach.
Obecnie (2019 r.) możliwości znalezienia pracy w tym zawodzie są bardzo ograniczone. Pracodawcy
wymagają posiadania uprawnień do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
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w medycznym laboratorium diagnostycznym, co zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej wiąże
się z wymogiem posiadania kierunkowego wykształcenia wyższego (medycznego).
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
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 (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie technik analityki medycznej. Na stanowiska związane z analityką
medyczną zatrudniane są osoby w szczególności z wykształceniem wyższym medycznym.
Szkolenie
Osoby funkcjonujące na rynku pracy, które uzyskały tytuł technik analityki medycznej przed
zakończeniem rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie, mogą doskonalić swoją
wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez:
 stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 szpitale i laboratoria analityczne (szkolenia głównie na potrzeby zatrudnionych pracowników
i kandydatów do pracy).
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Szkolenia takie mogą dotyczyć np. metod oznaczania parametrów materiału pobranego od
pacjentów, obsługi sprzętu laboratoryjnego czy nowych technik analitycznych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
Technik analityki medycznej może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie,
korzystając ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://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 (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie technik analityki medycznej wynosi
zazwyczaj od 2250 zł do 3200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zarobków jest zróżnicowana i może
zależeć od:
 stażu pracy,
 posiadanych kwalifikacji,
 rodzaju pracodawcy,
 regionu zatrudnienia.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie technik analityki medycznej możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po terenie laboratorium,
 słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod
kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.
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 (2019 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.





Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z późn.
zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. sprawie określenia kwalifikacji oraz
stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby
krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (t.j. Dz. U.
poz. 1724).
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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 Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów
i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U.
Nr 247, poz. 2481).

Literatura branżowa:










Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Solnica B.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii
klinicznej. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
Dorowąż-Sypniewska G.: Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób reumatycznych. MedPh,
Wrocław 2011.
Fabijańska-Mitek J.: Immunohematologia. Grupy krwi i niedokrwistości. PZWL, Warszawa 2018.
Guder W.G., Narayanan S., Wisser H., Zawfa B.: Próbki: od pacjenta do laboratorium, Wpływ
zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych. MedPh, Wrocław 2012.
Kocjan R.: Chemia analityczna, tom 1. PZWL, Warszawa 2014.
Kokot F.J., Kokot S.M.: Badania laboratoryjne. PZWL, Warszawa 2005.
Sawicki W.: Histologia. PZWL, Warszawa 2005.
Solnica B.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2013.
Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 2005.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:









Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej:
http://mzztam.org/content/blogcategory/1/39
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Przykładowy program studiów na kierunku analityka medyczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
http://farmacja.umed.pl/wp-content/uploads/2017/10/Program-kszta%C5%82cenia-Analitykamedyczna-2017.pdf
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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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.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa
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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).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

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

Analiza chemiczna

Badanie jakościowego i/lub ilościowego składu
chemicznego substancji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

2

Analiza ilościowa

Określenie ilości poszczególnych składników
(pierwiastków lub związków chemicznych)
zawartych w badanej próbce.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

3

Analiza instrumentalna

Termin obejmujący metody analizy chemicznej,
w których, w celu uzyskania informacji
o chemicznym (jakościowym i ilościowym) składzie
próbki, stosuje się przyrządy pomiarowe
(instrumenty).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

4

Analiza
jakościowa

Określenie składu jakościowego danej próbki, czyli
ustalenie, z jakich pierwiastków lub związków
chemicznych składa się ta próbka, czyli co wchodzi
w jej skład. Ten dział analizy chemicznej zajmuje się
identyfikacją i wykrywaniem składników danego
materiału.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

5

Aparat
spektrofoto-metryczny

Urządzenie do pomiaru absorbancji (transmitancji)
gazów, cieczy lub ciał stałych w zakresie długości fali
UV, VIS, IR. Wykorzystywany jest w analizie
ilościowej różnych związków chemicznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Szczepaniak W.:
Metody instrumentalne w
analizie chemicznej. PWN,
Warszawa 2005

6

Aseptyka

Stan, w którym pomieszczenia, materiały
opatrunkowe, narzędzia, leki itp. są wolne od żywych
drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form
przetrwalnikowych. Jest to także postępowanie
mające na celu zapobieganie zakażeniu
(antyseptyka), co ma szczególne znaczenie
w badaniach laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.p
l/haslo/aseptyka;3871611.
html
[dostęp: 31.03.2019]
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7

Autoklaw

Hermetycznie zamykany zbiornik, używany do
przeprowadzania reakcji chemicznych
w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym
ciśnieniem. Wykorzystywany również do sterylizacji
narzędzi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

8

Cieplarka

Komora, w której automatycznie utrzymuje się stałą,
programowalną temperaturę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

9

Destylator

Urządzenie do prowadzenia destylacji
(i rektyfikacji).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

10

Eza

Przyrząd używany w laboratoriach
mikrobiologicznych do przenoszenia materiału
mikrobiologicznego (zawiesiny bakterii lub próbki
pobranej z kolonii bakteryjnej) z jednego podłoża
mikrobiologicznego na inne. Nazywany również
pętlą bakteriologiczną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

11

Materiał
biopsyjny

Skrawek tkanki (narządu, guza), pobrany w celu
obejrzenia go, po odpowiednim przygotowaniu,
pod mikroskopem; biopsja jest podstawową
metodą w rozpoznawaniu chorób nowotworowych;
biopsji dokonuje się często w czasie zabiegu
operacyjnego, uzależniając od jej wyniku dalsze
postępowanie chirurgiczne.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

12

Materiał
zakaźny

Płyn ustrojowy lub tkanka, w których mogą
znajdować się cząstki infekcyjne w ilości
wystarczającej do transmisji zakażenia.

http://www.wsse.gda.pl/pli
ki-do-pobrania/nadzorsanitarny/oddzia-higienypracy/529-ekspozycjazawodowa/file
[dostęp: 31.03.2019]

13

Mikrotom

Przyrząd do skrawania tkanek na cienkie skrawki,
z których sporządza się preparaty mikroskopowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

14

Odczynnik

Analityczny – związek chemiczny o określonym
stopniu czystości stosowany w metodach
analitycznych, np. odczynnik czysty, odczynnik
czysty do analizy, odczynnik spektralnie czysty,
odczynnik specjalnej czystości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

Chemiczny – substancja stosowana w praktyce
laboratoryjnej – w syntezie lub w analizie
chemicznej w celu spowodowania przebiegu
określonej reakcji chemicznej.
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15

Patomorfologia

Nauka o zmianach morfologicznych w tkankach
i narządach, powstających w przebiegu choroby,
inaczej anatomia patologiczna.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

16

Pracownia
hematologii

Dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się
schorzeniami układu krwiotwórczego i krwi.
Hematologia to dziedzina naukowa zajmująca się
badaniami z tego zakresu w stanach choroby
i zdrowia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

17

Preparat
histopatologiczny

Utrwalony i naniesiony na szkiełko, zabarwiony
i poddawany ocenie mikroskopowej fragment
tkanki biopsyjnej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Sawicki W.:
Histologia. PZWL,
Warszawa 2005

18

Podłoże
hodowlane

Substancje, na których hoduje się bakterie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

19

Roztwór
mianowany

Roztwór o dokładnie znanym stężeniu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

20

Serologia

Nauka o reakcjach antygenu z przeciwciałami
surowicy krwi in vitro.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL, Warszawa 2014

21

Sterylizacja

Proces niszczący wszystkie formy życia
mikrobiologicznego, przeprowadzany w placówkach
ochrony zdrowia za pomocą metod fizycznych lub
chemicznych Środki chemiczne mogą być nazwane
chemicznymi środkami sterylizującymi wyłącznie
wtedy, kiedy są skuteczne wobec wszystkich form
drobnoustrojów, wegetatywnych i przetrwalnych.

Wytyczne CDC. Wytyczne
do dezynfekcji i sterylizacji
w zakładach opieki
zdrowotnej, 2008.
Centersfor Disease Control
and Prevention (CDC):
http://sterylizacja.org.pl/pli
ki/publikacje/WYTYCZNE_C
DC_1.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

22

Szkło
laboratoryjne

Szkło wykorzystywane w pracach laboratoryjnych
odznaczające się dużą odpornością na działanie
czynników chemicznych i wody oraz na nagłe
zmiany temperatury.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012
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23

Suszarka

Aparat do suszenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

24

Waga
analityczna

Waga odznaczająca się dużą dokładnością pomiaru
(zazwyczaj 0,1 mg).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

25

Wirówka

Urządzenie do rozdzielania mieszaniny cieczy lub do
oddzielania ciała stałego od cieczy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

26

Worteks

Inaczej wstrząsarka, urządzenie służące do
mieszania i zawieszania komórek oraz biologicznych
i chemicznych składników roztworów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Kocjan R.:
Chemia analityczna, tom 1.
PZWL. Warszawa 2014

27

Wymaz

Sposób pobierania materiału biologicznego. Polega
na przeciągnięciu lub dotknięciu wymazówką (cienki
patyczek) w celu pobrania materiału do badania.
Wymazy można pobierać z pochwy, gardła, skóry
itp.

https://www.poradnikzdro
wie.pl/zdrowie/chorobykobiece/wymaz-a-posiewz-pochwy-aa-QWsm-QL4RaVEA.html
[dostęp: 31.03.2019]

28

Zeskrobina

Sposób pobierania materiału do badań
laboratoryjnych, polega na zeskrobaniu materiału
z części ciała pacjenta za pomocą specjalistycznej
szpatułki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Guder W.G.,
Narayanan S., Wisser H.,
Zawfa B.: Próbki: od
pacjenta do laboratorium.
MedPh, Wrocław 2012

22

www.psz.praca.gov.pl

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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