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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Technik dozymetrysta 325510

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Dozymetrysta.
Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego.

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


3257 Environmental and occupational health inspectors and associates.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

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 październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Karolina Komorowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Magdalena Kozik – „ SOPEL” Stanisław Sopel, Rzeszów.
Łukasz Pruszyński – Klinika Neuroradiochirurgii, Radomskie Centrum Onkologii, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Bartłomiej Mirocha – Bartłomiej Mirocha, Ochrona Radiologiczna, Warszawa.
Mateusz Wędrowski – Zakład Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
Bydgoszcz.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:


Magdalena Wróbel – Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,
Warszawa.
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Jakub Ośko – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Technik dozymetrysta zajmuje się wykonywaniem pomiarów wskaźników zagrożenia
promieniowaniem jonizującym16 na stanowiskach pracy i w innych miejscach wskazanych przez
przełożonych. Zapewnia wsparcie techniczne inżynierom systemów bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Technik dozymetrysta odpowiada za kontrolę i pomiary odpadów promieniotwórczych13 oraz
zagrożenia radiologicznego17 ludzi i środowiska. Pomaga inżynierom systemów bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej. Prowadzi ewidencje wskaźników zagrożenia radiacyjnego.
Osoba zatrudniona na stanowisku technik dozymetrysta dokonuje odczytów dawkomierzy
indywidualnych. Może wykonywać również pomiary innych wielkości związanych
z promieniotwórczością, takich jak: aktywność, energia promieniowania, stężenie substancji
promieniotwórczej.
We własnej jednostce organizacyjnej odpowiada za stan aparatury dozymetrycznej i terminowe jej
wzorcowanie. Technik dozymetrysta zatrudniony poza systemem ochrony radiologicznej prowadzi
pomiary wielkości związanych z promieniowaniem, wykorzystywane do oceny materiałów lub
zjawisk, np. w badaniach geologicznych.
Sposoby wykonywania pracy
Praca w zawodzie technik dozymetrysta polega na:
 wykonywaniu pomiarów dawek3 i mocy dawek12 promieniowania jonizującego15, a także poziomu
skażeń substancjami promieniotwórczymi,
 dokonywaniu odczytów dawkomierzy indywidualnych6 (przy zatrudnieniu w akredytowanych
laboratoriach),
 poborze i preparatyce próbek środowiskowych,
 zapewnianiu wsparcia technicznego inżynierom systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej,
 prowadzeniu ewidencji dawek indywidualnych osób pracujących w polach promieniowania
jonizującego,
 prowadzeniu ewidencji aparatury dozymetrycznej2 oraz źródeł promieniowania jonizującego,
 prowadzeniu ewidencji innych wskaźników narażenia na napromieniowanie, jak poziomy skażeń,
poziomy mocy dawek,
 nadzorowaniu realizacji harmonogramu wzorcowania aparatury dozymetrycznej lub
wykonywaniu wzorcowania radiometrów i mierników skażeń,
 analizie informacji otrzymanych z systemów pomiarowych,
 konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej,
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wykonywaniu pomiarów innych wielkości związanych z promieniotwórczością, np. aktywności1,
energii promieniowania8,
kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego, a przy pracy z otwartymi
źródłami – dbaniu o przestrzeganie technologicznych instrukcji pracy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca technika dozymetrysty może być wykonywana w:
 pomieszczeniach zamkniętych: pracowniach izotopowych, rentgenowskich,
 zakładach przemysłowych,
 instytucjach rządowych,
 na otwartym terenie w sąsiedztwie urządzeń radiacyjnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Technik dozymetrysta w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 radiometry6,
 mierniki skażeń11,
 dawkomierze indywidualne,
 komputer, urządzenia biurowe,
 pakiet programów biurowych, wyszukiwarkę internetową, pocztę elektroniczną,
 źródła kontrolne i wzorcowe.
Organizacja pracy
Organizacja pracy technika dozymetrysty zależy od miejsca pracy, wykonywanych zadań
zawodowych i liczby zatrudnionych osób. Praca technika dozymetrysty ma zazwyczaj charakter
zespołowy. Technik dozymetrysta współpracuje z inżynierami systemów bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej.
Godziny pracy technika dozymetrysty zależą od miejsca pracy. Może to być praca w systemie jedno-,
dwu- lub trzyzmianowym, zazwyczaj w stałych godzinach pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Zagrożenia bezpieczeństwa dla pracownika pracującego w zawodzie technik dozymetrysta dotyczą
przede wszystkim promieniowania jonizującego. Na tym stanowisku istnieje ryzyko zachorowania na
choroby nowotworowe.
Ponadto technik dozymetrysta może być narażony na:
 przeciążenie narządu wzroku (np. w wyniku pracy przy komputerze) oraz układu kostno-szkieletowego (np. w wyniku transportu źródeł promieniowana, przyrządów do wzorcowania),
 stres psychiczny, związany np. z możliwością wystąpienia wypadków radiacyjnych.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód technik dozymetrysta ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku i słuchu,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność logicznego myślenia,
 zdolność współdziałania;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 dokładność oraz rzetelność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 systematyczność,
 opanowanie,
 odporność emocjonalna,
 gotowość do pracy w warunkach izolacji społecznej,
 radzenie sobie ze stresem,
 dbałość o jakość pracy,
 gotowość podporządkowania się.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Osoba wykonująca zawód technik dozymetrysta powinna charakteryzować się sprawnością ruchową,
która umożliwia jej łatwe przemieszczanie się w trakcie wykonywanych czynności, dobrym wzrokiem,
dzięki któremu możliwe jest dokonywanie prawidłowych odczytów wskazań przyrządów
pomiarowych, a także wysoką odpornością na stres.
Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w zawodzie technik dozymetrysta są zaburzenia nerwowe lub
niektóre choroby psychiczne.
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.
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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 dozymetrysta wystarczające jest wykształcenie średnie
techniczne o profilu elektrycznym, energetycznym. Jednakże pracodawcy preferują osoby
z wykształceniem wyższym, np. na kierunku fizyka.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutami przy zatrudnieniu w zawodzie technik dozymetrysta mogą być certyfikaty/zaświadczenia
potwierdzające:
 znajomość zagadnień autonomicznych/komputerowych systemów pomiarowych,
 znajomość obsługi komputera,
 uprawnienia w zakresie inspektora ochrony radiologicznej9,
 posiadanie prawa jazdy kat. B,
 znajomość języka angielskiego (preferowany poziom B1).
WAŻNE:
Przy zatrudnieniu w zawodzie technik dozymetrysta pracodawca może wymagać posiadania uprawnień
inspektora ochrony radiologicznej (są ważne 5 lat) lub nabycie ich w trakcie wykonywania pracy. Wymagania,
jakie należy spełniać do zdobycia takich uprawnień, wynikają z ustawy – Prawo atomowe i rozporządzeń
w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej.
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 dozymetrysta może rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez:
 udział w szkoleniach m.in. w zakresie nowych technik pomiarowych,
 studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunkach związanych z fizyką, chemią, elektryką,
elektroniką, mechaniką, informatyką,
 zdobycie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej.
Technik dozymetrysta może zdobyć uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, jeżeli:
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 zda egzamin z zakresu szkolenia określonego w przepisach Prawo atomowe,
 posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia,
 posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące:
 1 rok: w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i dyplom uzyskania
tytułu zawodowego technika elektroradiologii,
 3 lata: w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.
Staż pracy nie jest wymagany, jeśli osoba wnioskująca przedłoży dokument potwierdzający, że
program studiów wyższych obejmował zagadnienia z zakresu dozymetrii7 i ochrony radiologicznej
wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia. Minimalny wymiar to 30 godzin wykładów
i 30 godzin ćwiczeń.
Technik dozymetrysta po uzyskaniu doświadczenia zawodowego może awansować na stanowisko:
 starszego dozymetrysty,
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kierownika grupy techników dozymetrystów.

Technik dozymetrysta może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez
podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik dozymetrysta nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzenia (przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) kompetencji przydatnych
w zawodzie technik dozymetrysta w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik elektroradiolog
i wyodrębnionej w nim kwalifikacji MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki
obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.
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 dozymetrysta może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Fizyk
Fizyk medyczny
Chemik
Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Operator reaktora
s
Technik elektroradiolog
Inspektor ochrony radiologicznej

211103
211104
211301
214307
311905
321103
325503

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie technik dozymetrysta wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Mierzenie dawek i mocy promieniowania oraz innych wielkości związanych
z promieniotwórczością.
Z2 Odczytywanie dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych.
Z3 Monitorowanie pracy urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.
Z4 Prowadzenie ewidencji źródeł, rejestru dawek oraz innych wskaźników narażenia na
napromieniowanie.
Z5 Prowadzenie ewidencji używanego sprzętu pomiarowego.
Z6 Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie pomiarów dozymetrycznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie pomiarów dozymetrycznych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Mierzenie dawek i mocy promieniowania oraz innych wielkości związanych
z promieniotwórczością
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Zjawisko promieniowania jonizującego;
Definicję pojęć dawka, moc, skażenie,
4
5
dawka letalna , dawka pochłonięta ;
Pojęcia wielkości: mierzalne, normatywne,
operacyjne;
Skutki napromienienia;
Zjawisko termoluminescencji;
Aktualne normy oraz przepisy prawne regulujące
działalność z użyciem źródeł
promieniotwórczych;
Zasady poboru i preparatyki próbek
środowiskowych;
Metody kontroli dawek: aktywne i pasywne;
Rodzaje detektorów;
Warunki stosowania przyrządu
dozymetrycznego;
Podstawowe parametry przyrządów
dozymetrycznych.









Mierzyć dawkę promieniowania oraz określić
moc dawki;
Wymieniać i definiować rodzaje
promieniowania jonizującego;
Stosować odpowiedni sprzęt pomiarowy, np.
10
licznik Geigera ;
Wdrażać procedury awaryjne na wypadek
skażeń, wybuchów, kradzieży źródeł
promieniotwórczych;
Rozróżniać pojęcia dawka, moc, skażenie, dawka
letalna, dawka pochłonięta;
Pobierać próbkę środowiskową;
Mierzyć inne wielkości związane
z promieniowaniem, np. aktywność, energię
promieniowania.

Z2 Odczytywanie dawkomierzy indywidualnych, środowiskowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Budowę oraz zasadę działania dawkomierzy
indywidualnych i środowiskowych;
Zasadę działania dawkomierzy indywidualnych
na dłonie i na całe ciało;
Systemy informatyczne dokonujące pomiarów
dozymetrycznych;
Jednostki miary układu SI z zakresu fizyki jądrowej.



Odczytywać dawkę otrzymaną z dawkomierza
indywidualnego i środowiskowego;
Przeliczać jednostki z zakresu fizyki jądrowej.

Z3 Monitorowanie pracy urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Systemy zarządzania aparaturą;
Zasadę emisji promieniowania z urządzeń
emitujących promieniowanie;
Budowę urządzeń, w których zainstalowano
źródła promieniotwórcze (izotopy, lampy rtg,
magnetrony);
Zasadę działania urządzeń, w których
zainstalowano źródła promieniotwórcze;
Procedury nadzorowania pracy urządzeń
emitujących promieniowanie;
Zasady analizowania informacji otrzymanych
z systemów pomiarowych.
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Śledzić wykresy w czasie rzeczywistym na
monitorze;
Wprowadzać korekty w pracy aparatury;
Wykonywać testy kontroli jakości aparatów
emitujący promieniowanie;
Stwierdzać usterkę aparatów emitujących
promieniowanie;
Używać komputerowych systemów awaryjnych;
Oceniać skutki złej pracy aparatury;
Zgłaszać do przełożonego stwierdzoną usterkę
aparatów emitujących promieniowanie w celu
naprawy;
Dokonywać analizy informacji otrzymanych
z systemów pomiarowych.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie ewidencji pomiarów i sprzętu
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie ewidencji pomiarów i sprzętu obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Prowadzenie ewidencji źródeł, rejestru dawek oraz innych wskaźników narażenia
na napromieniowanie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Obsługę komputera;
Pakiet biurowy office;
Bazy danych;
Programy do rejestracji dawki;
Procedury wewnętrzne dotyczące prowadzenia
ewidencji.







Synchronizować dane z serwerów
zewnętrznych;
Tworzyć dokumenty za pomocą komputera;
Tworzyć formuły oraz makra w arkuszu
kalkulacyjnym;
Tworzyć raporty i sprawozdania do instytucji
nadzorujących;
Postępować zgodnie z procedurami
wewnętrznymi dotyczącymi ewidencji;
Katalogować prowadzone ewidencje.

Z5 Prowadzenie ewidencji używanego sprzętu pomiarowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady tworzenia statystyk, zbiorów oraz rejestrów;
Programy biurowe;
Bazy danych;
Procedury prowadzenia ewidencji.



Tworzyć analizy, statystyki;
Tworzyć raporty i sprawozdania;
Postępować zgodnie z procedurami
wewnętrznymi, dotyczącymi ewidencji sprzętu
pomiarowego;
Katalogować prowadzone ewidencje.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Kalibrowanie sprzętu pomiarowego
Kompetencja zawodowa Kz3: Kalibrowanie sprzętu pomiarowego zadanie zawodowe Z6, do
realizacji którego wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Budowę i zasadę działania radiometrów
oraz mierników aktywności;
Procedury wzorcowania mierników
i radiometrów;
Normy ISO dotyczące wzorcowania np. PN-ISO
4037-1:2002 Wzorcowe promieniowanie
rentgenowskie i gamma do kalibracji
dawkomierzy i mierników mocy dawki
oraz do określania ich charakterystyk
energetycznych, PN-ISO 17025 Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących.
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Kalibrować miernik i radiometr przy użyciu
źródeł wzorcowych;
Nadzorować realizację harmonogramu
wzorcowania aparatury dozymetrycznej;
Postępować zgodnie z procedurami i normami.
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3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie technik dozymetrysta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:









Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi)
oraz za powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy technika
dozymetrysty.
Postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami, instrukcjami, zakresem obowiązków oraz
przepisami BHP.
Oceniania zagrożenia promieniowaniem jonizującym i podejmowania działań adekwatnych do
stopnia zagrożenia.
Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami.
Weryfikowania własnych działań oraz oceny osób, z którymi współpracuje lub którymi kieruje
w zakresie realizacji zadań zawodowych.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla wykonywanego zawodu.
Doskonalenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych, nowych metod
pomiarowych oraz wykorzystywania do pracy nowych przyrządów dozymetrycznych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

3.6. 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 dozymetrysta.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik dozymetrysta

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik dozymetrysta 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 dozymetrysta może znaleźć pracę w:
 centrach/organizacjach badań jądrowych, np. w Laboratoriach Pomiarów Dozymetrycznych,
Zakładach Aparatury Jądrowej, przy reaktorach badawczych, w Dziale Bezpieczeństwa i Ochrony
Radiologicznej,
 instytutach np. Fizyki Jądrowej, Geologii (badanie zawartości źródeł promieniotwórczych
w glebie),
 Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych – w sekcjach higieny radiacji,
 kopalniach odkrywkowych oraz głębinowych – pomiary aktywności rud metali,
 organach administracji rządowej do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
takich jak np. Państwowa Agencja Atomistyki14,
 placówkach medycznych – w zakładach diagnostyki obrazowej.
Zawód technik dozymetrysta jest zawodem zanikającym na rynku pracy na rzecz zawodów fizyk,
technik elektroradiolog, fizyk medyczny.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
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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 (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie przygotowuje się kandydatów
do pracy w zawodzie technik dozymetrysta.
W preferowanym przez pracodawców zawodzie pokrewnym fizyk kształcenie oferują politechniki
oraz uniwersytety.
Natomiast w zawodzie pokrewnym technik elektroradiolog kształcenie oferują szkoły policealne
(kształcenie wyłączenie dla młodzieży).
Technik dozymetrysta ma możliwość podejmowania studiów rozszerzających jego kompetencje
zawodowe (w tym studiów podyplomowych) np. na kierunkach: fizyka medyczna, elektroradiologia,
chemia, elektronika, mechanika, informatyka.
Szkolenie
Szkolenia dla kandydatów do pracy i pracowników w zawodzie technik dozymetrysta organizują
pracodawcy. Osoba zatrudniona w tym zawodzie może np. odbyć szkolenie (w wyspecjalizowanych
instytucjach) prowadzące do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz z zakresu
technik i systemów pomiarowych.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne osób pracujących w zawodzie technik dozymetrysta
oscyluje w granicach od 2600 zł do 3300 zł brutto.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód technik dozymetrysta uzależniony jest od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kompetencji,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 wielkości aglomeracji,
 regionu Polski.
Osoba pełniąca funkcję koordynatora/ kierownika może liczyć na wyższe zarobki.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie technik dozymetrysta możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, 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 zróżnicowanym terenie,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za
pomocą implantów lub aparatów słuchowych.
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
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ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10. 2018 r.
















Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów
ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1513).
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 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
sprzętu dozymetrycznego (Dz. U. Nr 239, poz. 2032).
PN-ISO 4037-1:2002 Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji
dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych –
Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania.
PN-ISO 4037-2:2002 Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji
dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych –
Część 2: Dozymetria w ochronie przed promieniowaniem w zakresie energii od 8 keV
do 1,3 MeV oraz od 4 MeV do 9 MeV.
PN-ISO 4037-3:2004 Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji
dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych –
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Część 3: Wzorcowanie dawkomierzy otoczenia i dawkomierzy indywidualnych oraz określanie ich
charakterystyk energetycznych i kierunkowych.
PN-ISO 7503-1:2004 Ocena skażeń powierzchni – Część 1: Emitery beta (maksymalna energia
beta większa niż 0,15 MeV) i emitery alfa.
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących.
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Kubicka M.: Skuteczna ochrona radiologiczna w medycynie. Dashofer, Warszawa 2013.
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Młynarski T.: Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego
i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2016.
Rau Z., Jeleń K.: Energetyka jądrowa w Polsce. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Sokołowski J.: Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna. Adamantan, Warszawa 2009.
Wstęp do fizyki jądra atomu i cząstek elementarnych. PWN, Warszawa 2002.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:













Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Internetowy System Aktów Prawnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej: http://www.clor.waw.pl/promjon.html
Portal Centrum Onkologii w Szczecinie: http://onkologia.szczecin.pl/mobile/wpcontent/uploads/2014/05/KONTROLA-DAWEK-INDYWIDUALNYCH-I-%C5%9ARODOWISKA-PRACY.pdf
Portal Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centralnym Laboratorium Ochrony
Radiologicznej: http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/MTJ-W-wa/CLOR-dla-Politechniki.pdf
Portal Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego:
https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Ochrona_radiologiczna/Przyrz%C4%85dy_dozymetryczne
Projekt fizyka wobec wyzwań XXI wieku: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php
/Ochrona_radiologiczna/Przyrz%C4%85dy_dozymetryczne
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: https://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

Aktywność
promieniowania

Szybkość rozpadu jąder substancji
promieniotwórczej określana liczbą rozpadów jąder
atomowych danej próbki substancji
promieniotwórczej w jednostce czasu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
https://encyklopedia.pwn.pl/has
lo/aktywnoscpromieniotworcza;3867105.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Aparatura
dozymetryczna

Sprzęt pozwalający dokonać pomiarów
promieniowania jonizującego, w sposób ciągły
lub stały.

Sokołowski J.: Chemia
radiacyjna i ochrona
radiologiczna. Adamantan,
Warszawa 2009

3

Dawka

Ilość promieniowania jonizującego pochłonięta
przez organizm żywy.

Wstęp do fizyki jądra atomu
i cząstek elementarnych, PWN,
Warszawa 2002

Dawka promieniowania jonizującego, która
w przypadku pochłonięcia przez organizm żywy
niesie za sobą skutki śmiertelne.

Malicki J.: Planowanie leczenia
i dozymetria w radioterapii. Via
Medica, Gdańsk 2017

4

mDawka letalna

5

Dawka pochłonięta

Energia promieniowania jonizującego przekazana
materii w jednostce objętości podzielona przez
masę obiektu/ciała napromienionego.

Malicki J.: Planowanie leczenia
i dozymetria w radioterapii. Via
Medica, Gdańsk 2017

6

Dozymetr/

Przyrząd do dokonywania pomiarów dawki
promieniowania jonizującego, może występować
jako dozymetr osobisty LTD lub radiometr licznik
Geigera.

http://onkologia.szczecin.pl/m
obile/wpcontent/uploads/2014/05/KON
TROLA-DAWEKINDYWIDUALNYCH-I%C5%9ARODOWISKAPRACY.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

radiometr/
dawkomierz
indywidualny

7

Dozymetria

Dział fizyki jądrowej obejmujący zagadnienia
pomiarów i obliczeń dawek promieniowania
jonizującego.

Gorczyca A., Wiśniewski K.,
Pachocki K., Różycki Z.,
Ochrona radiologiczna
w pracowni rentgenowskiej.
Ex-Polon, Warszawa 1997

8

Energia
promieniowania

Strumień cząstek powstałych w wyniku przemian
jądrowych emitowany na pewną odległość. Do tej
kategorii zaliczamy także promieniowanie
rentgenowskie oraz każdy strumień cząstek
pochodzących z akceleratora.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podr
ecznik/1/3/9?type=accessible
[dostęp: 31.10.2018]
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9

Inspektor Ochrony
Radiologicznej

Inspektor Radiologiczny dba o to, aby praca
związana z promieniowaniem odbywała się zgodnie
z opracowaną w zakładzie instrukcją pracy.
Obowiązki Inspektora reguluje ustawa – Prawo
atomowe.

http://www.if.pw.edu.pl/~plut
a/pl/dyd/mtj/MTJ-Wwa/CLOR-dla-Politechniki.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

10

Licznik Geigera

Licznik promieniowania opracowany przez Hansa
Geigera we współpracy z Walterem Mullerem
w 1928 r., służący do wykrywania promieniowania
jonizującego.

http://onkologia.szczecin.pl/m
obile/wpcontent/uploads/2014/05/KON
TROLA-DAWEKINDYWIDUALNYCH-I%C5%9ARODOWISKAPRACY.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

11

Miernik skażeń

Urządzenie (miernik) umożliwiające wykrycie i
zmierzenie skażenia promieniotwórczego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.polonizot.pl/prod
ukty/252,Mierniki+wykrywając
e+skażenie+promieniotwórcze.
html
[dostęp: 31.10.2018]

12

Moc dawki

Oznacza ilość promieniowania pochłoniętą
w jednostce czasu.

Opracowanie zbiorowe.: Wstęp
do fizyki jądra atomu i cząstek
elementarnych. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
2002

13

Odpady
promieniotwórcze

Zużyte źródła promieniotwórcze, które mają zbyt
niską energię i nie mogą być już wykorzystywane .

Sokołowski J.: Chemia
radiacyjna i ochrona
radiologiczna. Adamantan,
Warszawa 2009

14

Państwowa
Agencja
Atomistyki
(PAA)

Instytucja państwowa do spraw bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej, jej statut
określono w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r.
Prawo atomowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf
/download.xsp/WDU20180000
792/U/D20180792Lj.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
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Promieniowanie

Wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują
jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie
przynajmniej jednego elektronu od atomu lub
cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.
Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące
uznaje się promieniowanie, którego fotony mają
energię większą od energii fotonów światła
widzialnego.

Eston S.: Radiografia.
Podręcznik dla techników
elektroradiologii. Edra Urban &
Partner, Wrocław 2011

jonizujące

16

Wskaźniki zagrożenia
promieniowaniem
jonizującym

Wskaźniki określające wartość graniczną
promieniowania jonizującego dla populacji,
pracowników oraz środowiska.

Gorczyca A., Wiśniewski K.,
Pachocki K., Różycki Z.,
Ochrona radiologiczna
w pracowni rentgenowskiej.
Ex-Polon, Warszawa 1997

17

Zagrożenie
radiologiczne

Potencjalne sytuacje awaryjne, jakie mogą wystąpić
przy stosowaniu aparatury radiologicznej.

http://onkologia.szczecin.pl/m
obile/wpcontent/uploads/2014/05/KON
TROLA-DAWEKINDYWIDUALNYCH-I%C5%9ARODOWISKAPRACY.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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