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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Informatyk medyczny 251901

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Informatyk – wdrożeniowiec systemów medycznych22.
Medical computer specialist.
Specjalista – informatyk.

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


2519 Software and applications developers and analysts not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja J – Informacja i komunikacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
• analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
• analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
• zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Agnieszka Mąkosa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Pałucha – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1, Łódź.
Mateusz Stopczyk – Szpital im. Norberta Barlickiego, Łódź.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Małgorzata Palinceusz – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Radom.
Dariusz Tomczak – Zespół Szkół Elektrycznych, Białystok.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Krzysztof Chełpiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa.
Marek Mieńkowski – Stowarzyszenie "Siła w Innowacji", Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
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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
Informatyk medyczny rozpoznaje informatyczne potrzeby jednostek ochrony zdrowia, proponuje
rozwiązania dla wspomagania świadczenia usług oraz odpowiada za administrowanie i utrzymanie
informatycznych systemów medycznych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Informatyk medyczny integruje systemy medyczne z systemami informatycznymi21 funkcjonującymi
w jednostce ochrony zdrowia, administruje i odpowiada za ich ciągłość (niezawodność) działania.
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy informatyk medyczny stosuje metody, techniki i procedury związane z:
 analizą wymagań jednostki ochrony zdrowia w zakresie sprzętu i oprogramowania, wchodzących
w skład systemów medycznych,
 wdrażaniem, integracją i utrzymaniem systemów medycznych wspomagających jednostki
ochrony zdrowia,
 administrowaniem i zapewnieniem ciągłości działania systemów informatycznych,
 współpracą z dostawcami sprzętu medycznego oraz rozwiązań wspomagających funkcjonowanie
jednostek ochrony zdrowia,
 nadzorowaniem dostaw systemów informatycznych,
 administrowaniem bazami danych2,
 nadzorem i utrzymaniem sieci19 teleinformatycznych,
 zabezpieczeniem danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 aktualizacją systemów informatycznych.
WAŻNE:
Praca informatyka medycznego wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian
i trendów rozwojowych w branży IT.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca informatyka medycznego wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach,
salach operacyjnych, miejscu posadowienia infrastruktury informatycznej. Możliwe jest wykonywanie
zadań poza siedzibą jednostek ochrony zdrowia w formie pracy zdalnej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Informatyk medyczny w swojej pracy wykorzystuje m.in.:
 sprzęt komputerowy – komputery, laptopy, serwery,
 urządzenia peryferyjne – monitory, drukarki, rzutniki obrazu,
 urządzenia sieciowe – przełączniki17, trasowniki24, zapory sieciowe26,
 narzędzia archiwizujące i przechowujące dane – nagrywarki, streamery, macierze dyskowe,
 narzędzia pomiarowo-diagnostyczne – oprogramowanie i specjalistyczne testery,
 oprogramowanie wspomagające zarządzanie aplikacjami,
 dostęp do internetu9,
 telefon.
Organizacja pracy
Informatyk medyczny w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby
osób zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia może pracować indywidualnie lub zespołowo,
ze specjalistami innych dziedzin informatyki. Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie
jednozmianowym w stałych godzinach pracy. Jednak stosownie do potrzeb informatyk medyczny
aktualizuje systemy informatyczne w porach najmniejszego ich wykorzystania.
Informatyk medyczny może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Praca informatyka medycznego wymaga pozycji siedzącej, co wywołuje uczucie zmęczenia
i dolegliwości bólowe w obrębie ramion, pleców i rąk. Praca przy monitorze obciąża narząd wzroku.
Dolegliwości te występują szczególnie wtedy, kiedy nie zwraca się dostatecznej uwagi na prawidłową
organizację i warunki pracy. Osoba wykonująca ten zawód narażona jest przede wszystkim na
możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi, zwłaszcza w przepełnionych ludźmi i/lub źle
wentylowanych pomieszczeniach, radiację, stres oraz porażenie prądem elektrycznym.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 zaburzenia ostrości widzenia,
 bóle oczu,
 zespół suchego oka,
 zapalenie spojówek,
 choroby układu krążeniowego wywołane stresem,
 otyłość,
 hemoroidy,
 żylaki i zakrzepy,
 infekcje wywołane czynnikami epidemiologicznymi,
 zespół cieśni nadgarstka, zwyrodnienie nadgarstka,
 bóle kręgosłupa, karku, kifozę, zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatię,
 wady postawy wywołane długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód informatyk medyczny ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność kończyn górnych,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
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w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku i słuchu,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia informatyczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 gotowość do samokształcenia,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 zdolność do współdziałania;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 podzielność uwagi,
 odporność emocjonalna,
 predyspozycje do nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 odpowiedzialność,
 dyspozycyjność,
 komunikatywność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Brak jest istotnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu informatyk medyczny. Utrudnieniem
do podjęcia pracy w zawodzie może być bardzo duża wada wzroku, choroby o podłożu psychicznym
uniemożliwiające pracę z ludźmi.
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
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie informatyk medyczny preferowane jest
wykształcenie wyższe I stopnia.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie informatyk medyczny ułatwia posiadanie:
 dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia na kierunku informatycznym lub
pokrewnym,
 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie informatycznym lub pokrewnym.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu informatyka medycznego są m.in.:
 suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim),
wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia
studiów,
 posiadanie certyfikatów poświadczających umiejętności obsługi systemów informatycznych,
 posiadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 posiadanie poświadczenia dopuszczającego do przetwarzania informacji niejawnych,
 znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej (preferowany
poziom B2).
Przy rozproszonej lokalizacji jednostki ochrony zdrowia preferowane w zawodzie informatyk
medyczny jest posiadanie prawo jazdy kategorii B.
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
Pracownik w zawodzie informatyk medyczny ma możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska asystenta, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 pracować na równorzędnych stanowiskach specjalistycznych wymagających wiedzy
informatycznej,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze
kierowania ludźmi – awansować na stanowisko kierownika zespołu, projektu, działu informatyki,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych
przez pracodawców,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia lub szkolenie
w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie informatyk medyczny nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych, zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu informatyk
medyczny w zawodach pokrewnych przez uczelnie wyższe, prowadzące studia I i II stopnia oraz
studia podyplomowe.
Ponadto preferowane przez pracodawców jest posiadanie potwierdzonych kompetencji w zawodzie
pokrewnym technik elektroniki i informatyki medycznej (zawód szkolny), w zakresie kwalifikacji EE.29
Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.
Alternatywną formą potwierdzania kompetencji w zawodzie informatyk medyczny mogą być:
 rekomendacje od pracodawców i instytucji, korzystających z usług informatyka medycznego,
 certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które
zostały wydane przez firmy dostarczające rozwiązań informatycznych dla sektora ochrony
zdrowia.
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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 informatyk medyczny może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Analityk systemów informatycznych
Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
Specjalista zastosowań informatyki
Technik elektroniki medycznej
S
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Serwisant urządzeń medycznych
S
Technik informatyk

Kod zawodu
251101
251102
251902
311409
311411
311907
351203

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie informatyk medyczny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Monitorowanie systemów informatycznych.
Z2 Administrowanie informatycznymi systemami medycznymi.
Z3 Optymalizacja i rozwój systemów medycznych.
Z4 Integrowanie systemów medycznych z istniejącymi w jednostce zdrowia systemami
informatycznymi.
Z5 Dokumentowanie prowadzonych prac w zakresie obsługi i rozwoju systemów informatycznych.
Z6 Prowadzenie szkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji systemów
informatycznych oraz samokształcenia.
Z7 Programowanie w podstawowych językach programowania oraz tworzenie i prezentacja danych
w formie raportów.
Z8 Wykorzystanie wymogów prawa i wewnętrznych regulacji jednostki ochrony zdrowia w celu
zapewnienia efektywnej realizacji zadań informatyka medycznego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wdrażanie systemów informatycznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Wdrażanie systemów informatycznych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Optymalizacja i rozwój systemów medycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Dostępne technologie i rozwiązania technologii
informatycznych;
Potrzeby jednostki medycznej w zakresie
technologii informatycznych;
Obowiązujące przepisy i wymogi prawa
w zakresie wykorzystywania systemów
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Wykorzystywać istniejące systemy w jednostce
ochrony zdrowia;
Wybrać technologie i rozwiązania zgodnie
z oczekiwaniami jednostki ochrony zdrowia;
Określić kierunki rozwoju istniejących systemów
informatycznych w danej placówce medycznej;
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informatycznych w jednostce ochrony zdrowia.



Sprecyzować informatyczne potrzeby jednostki
ochrony zdrowia i wybrać najkorzystniejsze
rozwiązania;
Zdefiniować nowe rozwiązania w celu
rozbudowy wykorzystywanych systemów.

Z4 Integrowanie systemów medycznych z istniejącymi w jednostce zdrowia systemami
informatycznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady i regulacje związane z zamówieniami
publicznymi;
Zasady sporządzania i analizowania umów;
Zasady współpracy z firmami serwisującymi
sprzęt i oprogramowanie medyczne;
Standardy wymiany danych systemów
4
medycznych (np. DICOM );
Zasady instalacji i uruchamiania systemu
11
medycznego (np. LAB-3000 );
16
7
Podstawowe protokoły sieciowe (np. https );
23
Systemy operacyjne oraz usługi zarówno na
poziomie stacji roboczych, jak i serwerów;
8
25
Metody identyfikacji i uwierzytelniania .








Stosować regulacje związane z zamówieniami
publicznymi;
Prowadzić współpracę z firmami serwisującymi
sprzęt i oprogramowanie medyczne;
Analizować umowę z firmą serwisową oraz
nadzorować jej realizację;
Uruchomić aparaturę medyczną oraz obsługiwać
oprogramowanie nią zarządzające;
Wykorzystać oprogramowanie serwerowe do
zarządzania oraz uruchamiania systemów
medycznych;
Rozwiązywać problemy związane
z uruchomieniem i eksploatacją systemów
informatycznych.

Z5 Dokumentowanie prowadzonych prac w zakresie obsługi i rozwoju systemów
informatycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady dokumentowania prac i projektów
informatycznych w jednostce ochrony zdrowia;
Zasady prowadzenia projektów informatycznych.



Prowadzić dokumentację i aktualizować
wdrożone zmiany systemów informatycznych;
Tworzyć dokumentację dla nowych systemów
informatycznych w oparciu o dokumentację
dostarczoną przez producentów.

Z6 Prowadzenie szkolenia pracowników z zakresu obsługi i eksploatacji systemów
informatycznych oraz samokształcenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Techniki interpersonalne;
Zasady organizowania szkoleń;
Techniki i metody prowadzenia szkoleń;
Potrzeby związane z rozwojem zawodowym oraz
doskonaleniem kompetencji poprzez
samokształcenie oraz udział w kursach
i szkoleniach.
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Wykorzystać techniki interpersonalne w celu
efektywnego przekazania wiedzy użytkownikom
systemu informatycznego;
W przyjazny dla odbiorców sposób przekazać
treści i skomplikowane pojęcia;
Przygotować instrukcje dla użytkowników
systemów informatycznych;
Stosować techniki i metody prowadzenia szkoleń
pracowników;
Rozwijać i doskonalić swoje kompetencje
poprzez samokształcenie, udział w kursach
i szkoleniach oraz korzystanie z otwartych
zasobów edukacyjnych.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Administracja oraz utrzymanie systemów
informatycznych
Kompetencja zawodowa Kz2: Administracja oraz utrzymanie systemów informatycznych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Monitorowanie systemów informatycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Rozwiązania i narzędzia wspomagające
monitorowanie sieci komputerowych, serwerów
i aplikacji;
Zasady działania systemów informatycznych;
Zasady konfiguracji urządzeń sieciowych.





Wykorzystać dostępne rozwiązania w celu
określenia stanu systemów informatycznych;
Wybrać rozwiązania umożliwiające usunięcie
problemów eksploatacyjnych dla
monitorowanych systemów informatycznych;
Konfigurować urządzenia sieciowe (np. router,
switch, firewall).

Z2 Administrowanie informatycznymi systemami medycznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady działania systemów medycznych,
oprogramowania i sprzętu medycznego;
Procedury związane z obsługą zgłoszeń
dotyczących funkcjonowania systemów
informatycznych;
Zasady współpracy serwisowej z dostawcami
systemów i urządzeń medycznych;
Konfigurację usług pośredniczących
5
z wykorzystaniem standardów (np. HL7 CDA ,
6
HL7 FHIR );
Dokumentację dotyczącą systemów medycznych
i sprzętu medycznego.







Administrować systemami medycznymi;
Stosować procedury związane z obsługą zgłoszeń
dotyczących funkcjonowania systemów
informatycznych;
Nadzorować naprawy sprzętu medycznego przez
firmy zewnętrzne;
Konfigurować usługi pośredniczące
z wykorzystaniem standardów (np. HL7 CDA, HL7
FHIR);
Prowadzić dokumentację dotyczącą systemów
medycznych i sprzętu medycznego;
Wykorzystywać dokumentację systemów
medycznych i sprzętu medycznego.

Z7 Programowanie w podstawowych językach programowania oraz tworzenie i prezentacja
danych w formie raportów
WIEDZA – zna i rozumie:







UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
12

15

Podstawowe bazy danych: MySQL , Postgres ,
13
Oracle Database ;
Strukturę bazy danych wykorzystywanej
w jednostce ochrony zdrowia;
20
Języki zapytań do baz danych SQL ;
14
Podstawowe języki programowania PHP ,
10
Java ;
Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
i informacji niejawnych,
Zasady tworzenia raportów zawierających
prezentację danych potrzebnych w jednostce
ochrony zdrowia.









10

Wykorzystać dostępne narzędzia do podglądu
danych, ich modyfikacji i obsługi relacyjnej bazy
18
danych ;
Wyszukać konkretne dane przetwarzane w bazie
danych;
Sporządzać raporty zawierający prezentację
danych potrzebnych w jednostce ochrony
zdrowia;
Wykorzystać języki programowania w celu
prezentacji danych;
Przestrzegać przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych.
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Z8 Wykorzystanie wymogów prawa i wewnętrznych regulacji jednostki ochrony zdrowia w celu
zapewnienia efektywnej realizacji zadań informatyka medycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Przepisy w zakresie zamówień publicznych,
związane z ochroną danych osobowych,
3
przetwarzaniem danych sensytywnych oraz
zasady archiwizacji dokumentacji medycznej;
Przepisy dotyczące działalności jednostki
ochrony zdrowia;
Wymogi i regulacje, jakim podlegają systemy
informatyczne w jednostce ochrony zdrowia.




Określić wymogi, jakim podlegają systemy
informatyczne oraz wykorzystać dostępne
1
metody autoryzacji usług i użytkowników;
Dostosować funkcjonujące i wdrażane systemy
informatyczne do wymogów prawa;
Współpracować z podwykonawcami przy
projektowaniu wymogów dla systemów
informatycznych pod kątem zgodności
z regulacjami prawnymi.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie informatyk medyczny powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za realizację podejmowanych działań informatycznych zgodnie
z potrzebami jednostek ochrony zdrowia.
Podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie tworzenia rozwiązań informatycznych oraz
obsługiwanych urządzeń i systemów informatycznych.
Współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynowania i nadzoru nad wdrażanymi
rozwiązaniami informatycznymi.
Tworzenia i rozwijania wzorców w zakresie istniejących oraz wdrażanych systemów
informatycznych.
Reagowania na opinie klientów wewnętrznych i zewnętrznych korzystających z rozwiązań
informatyki medycznej.
Podnoszenia kompetencji wynikających z rozwoju technologii w branży IT.
Kierowania się zasadami kultury oraz etyki zawodowej w komunikacji z przełożonymi,
współpracownikami i klientami.

3.5. 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
informatyk medyczny.
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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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu informatyk medyczny
Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie informatyk medyczny 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
Informatyk medyczny może być zatrudniony w:
 jednostkach ochrony zdrowia sektora publicznego,
 jednostkach ochrony zdrowia sektora prywatnego,
 wyspecjalizowanych firmach współpracujących z jednostkami ochrony zdrowia w zakresie obsługi
informatycznej lub tworzenia systemów medycznych,
 wyspecjalizowanych jednostkach budżetowych, np. Centrum Systemów Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
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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: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
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 (2018 r.) kandydatów do pracy w zawodzie informatyk medyczny kształci się w publicznych
i niepublicznych szkołach wyższych na studiach I i II stopnia na kierunku informatyka w medycynie
oraz studiach podyplomowych – związanych z informatyką medyczną.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu informatyk medyczny można również uzyskać
w szkole policealnej (kształcenie dla młodzieży oraz dla dorosłych w formie stacjonarnej)
w pokrewnym zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej, w ramach kwalifikacji EE.29
Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.
Szkolenie
Informatyk medyczny może doskonalić swoje kompetencje zawodowe na wewnętrznych szkoleniach
organizowanych przez jednostki ochrony zdrowia lub specjalistycznych szkoleniach oferowanych
przez producentów systemów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia.
Informatyk medyczny powinien również w ramach samokształcenia pogłębiać wiedzę zawodową,
wykorzystując w tym celu literaturę fachową i zasoby internetowe.
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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: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.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 (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie informatyk medyczny jest
zróżnicowane i mieści się na ogół w przedziale od 2500 zł do 7000 zł brutto miesięcznie w
przeliczeniu na jeden etat.
Na poziom wynagrodzenia informatyka medycznego ma wpływ m.in.:
 poziom wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zakresu obowiązków pracownika,
 sytuacja na lokalnym rynku pracy,
 miejsce zatrudnienia (podmioty prywatne, publiczne, z kapitałem zagranicznym),
 region Polski,
 wielkość aglomeracji.
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: 10.07.2018]:
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 informatyk medyczny możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
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z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności,
z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację.

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 (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: 30.06.2018 r.








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 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. 2017 r.
poz. 1845, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2190, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1318, 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).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1191, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 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 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 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

Literatura branżowa:

























Adamczyk W., Bylina P., Put D., Wróbel A.: Szkoła Hakerów. Wyd. 2. CSH, Kwidzyn 2009.
Adams C., Lloyd S.: PKI Podstawy i zasady działania. Koncepcja, standardy i wdrażanie
infrastruktury kluczy publicznych. PWN, Warszawa 2007.
Alpati S., Kuhn D., Padfield B.: Oracle Database 12c. Problemy i rozwiązania. Helion, Gliwice 2014.
Clerq J.D., Grillenmeier G.: Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne. PWN,
Warszawa 2008.
Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1
w praktyce. PWN, Warszawa 2009.
Fryźlewicz Z., Salamon A.: Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEB. PWN,
Warszawa 2008.
Horstmann C.S., Cornell G.: Java. Techniki Zaawansowane. Wyd. X. Helion, Gliwice 2013.
Janus R. (red.): Bezpieczeństwo Informacji od A do Z – Wydawnictwo ciągłe. WWiP, Sulejówek
2013.
Kenan K.,: Kryptografia w bazach danych. Ostatnia linia obrony. PWN, Warszawa 2007.
Larman C.: UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model
wytwarzania aplikacji. Helion, Gliwice 2011.
McLaughlin M.: Oracle. Data Base 12c. Programowanie w języku PL/SQL. Helion, Gliwice 2015.
Nemeth E., Snyder G., Hein T.R., Whaley B.: Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów.
Wyd. IV. Helion, Gliwice 2011.
Nyczaj K, Piecuch P.: Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie
w placówce medycznej. WWiP, Sulejówek 2013.
Papde D., Nath T., Patel V.: Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik
praktyczny. APN Promise, Warszawa 2013.
Pfaffenberger B., Schafer M., White C., Karow B.: HTML, XHTML i CSS. Helion, Gliwice 2005.
Piętka E.: Zintegrowany system informatyczny w pracy szpitala. PWN, Warszawa 2004.
Price J.: Oracle Data Base 12c i SQL Programowanie. Helion, Gliwice 2015.
Redakcja Rubinkowska A.: Dokumentacja medyczna w praktyce. 101 kluczowych odpowiedzi.
WWiP, Sulejówek 2017.
Rutkowski R.: Informatyka medyczna. PWN, Warszawa 2012.
Schildt H.: Java. Kompendium programisty. Wyd. VIII. Helion, Gliwice 2012.
Sobell A.G.: Praktyczny przewodnik Linux. Programowanie w powłoce. Helion, Gliwice 2013.
Stallings W.: Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy. PWN, Warszawa 2006.
Subieta K.: Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. PJWSTK, Warszawa 2004.
Tanenbaum A.S., Bos H.: Systemy operacyjne. Wyd. IV. Helion, Gliwice 2015.

16

INFORMACJA O ZAWODZIE – Informatyk medyczny 251901




Tanenbaum A.S., Wetherall D.J.: Sieci komputerowe. Wyd. V. Helion, Gliwice 2012.
Tate B.A.: Siedem języków w siedem tygodni. Helion, Gliwice 2012.
Trąbka W. (i in.): Szpitalne systemy informatyczne. Vesalius, Kraków 1999.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:






















Akty prawne: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Dokumentacja i programy SO Windows i MS Office: https://www.microsoft.com
Dokumentacja i programy SZBD Oracle, Java i Virtual Box: https://www.oracle.com
HL7 międzynarodowa organizacja, która rozwija i promuje standardy HL7 v2, HL7 CDA, HL7 FHIR;
współpracuje z CSIOZ: https://hl7.org.pl
Kursy HTML, XHTML, CSS, JS: http://www.kurshtml.edu.pl
Ochrona danych osobowych: https://giodo.gov.pl
Ochrona zdrowia i komunikaty NFZ: http://www.nfz.gov.pl
Ochrona zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie
Platforma weryfikacji zgodności SI z profilami IHE i standardami HL7: http://tukan.online.pl
Polska Izba Informatyki Medycznej zrzeszającej producentów systemów ochrony zdrowia:
http://piim.org.pl
Polskie Towarzystwo Informatyczne: http://www.pti.org.pl
Polskojęzyczny serwis SO Linux: https://www.linux.pl
Polskojęzyczny wortal promujący SZBD Oracle: http://www.ploug.org.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Ministerstwa Zdrowia: http://www2.mz.gov.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Informatyki Medycznej: http://polsim.org
Systemy informacyjne ochrony zdrowia: https:/csioz.gov.pl
Wielojęzyczny projekt encyklopedii o „otwartej treści”: http://www.wikipedia.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/kwalifikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zwodow

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).
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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

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.).
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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.
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.

Zawód

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

Autoryzacja

Potwierdzenie uprawnień do zasobów i określonych
działań.
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2

Baza danych

3

Dane sensytywne

4

Digital Imaging and
Communications in
Medicine (DICOM)
Standard
elektronicznej
wymiany
dokumentów
medycznych (HL7
CDA)
Reguły tworzenia
elektronicznej
dokumentacji
medycznej (HL7
FHIR)

5

6

7

https

8

Identyfikacja

9

Internet

10

Język
programowania
(Java)

11

Lab – 3000

12

System zarządzania
bazą danych
(MySQL)
Oracle Database

13
14

15

Język
programowania
PHP Hypertext
Preprecessor
Postgres

16

Protokół sieciowy
/komunikacyjny

17

Przełącznik (switch)

Zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów
i elementów zgromadzonych według określonej
systematyki lub metody, indywidualnie dostępny
w jakikolwiek sposób, w tym środkami
elektronicznymi, wymagający istotnego co do jakości
lub ilości nakładu inwestycyjnego w celu
sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego
zawartości.
Dane szczególnie chronione na gruncie ustawy o
ochronie danych osobowych a także rozporządzenia
UE RODO. Istnieje zakaz ich przetwarzania bez
delegacji ustawowej.
System bezstratnej archiwizacji i transmisji obrazów
diagnostyki obrazowej.
Standard elektronicznej wymiany dokumentów
medycznych między różnymi systemami
informatycznymi. Jest to podzbiór standardu HL7.

Definicja zestawu komponentów zwanych
„zasobami” odnoszących się do różnych pojęć
klinicznych obejmujących: problemy zdrowotne,
leczenie, diagnostykę, plany opieki, problemy
finansowe a także pojęcia administracyjne, takie jak:
pacjent, świadczeniodawca, organizacja i urządzenie.
Protokół sieciowy służący do bezpiecznego
(szyfrowanego) przesyłania dokumentów
hipertekstowych.
Tożsamość określona na przykład przez ciąg znaków
(login).
Ogólnoświatowa sieć komputerowa łącząca lokalne
sieci korzystające z pakietowego protokołu
komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady
adresowania i nazywania węzłów (komputerów
włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania
informacji.
Najpopularniejszy, obiektowy język programowania
oparty na koncepcji Smalltalk i C++. Jest niezależny
od architektury, sprzętu i systemu operacyjnego
(maszyna wirtualna).
Program do obsługi laboratorium analitycznego.
Popularny system zarządzania bazą danych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych (D.U.
2001 Nr 128, poz.1402)
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Komercyjny, wydajny system zarządzania relacyjną
bazą danych.
Interpretowany obiektowo-proceduralny język
programowania. Często używany do tworzenia
skryptów po stronie WWW.
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Popularny, wolno dostępny system zarządzania
relacyjną bazą danych.
Sformalizowany sposób komunikacji i organizacji
przesyłanych danych. Protokoły często tworzą
hierarchie/warstwy.
Element aktywny sieci zestawiający połączenie
punkt-punkt (P2P) na podstawie adresu
znajdującego się w nagłówku pakietu.
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18

Relacyjna baza
danych

19

Sieć (net)

20

Język
programowania
Structured Query
Language (SQL)
System
informatyczny

21

22

System medyczny

23

System operacyjny

24

Trasownik (router)

25

Uwierzytelnienie
(autentyfikacja)

26

Zapora sieciowa
(firewall)

Model baz danych oparty na matematycznym
pojęciu relacji – podzbioru iloczyn kartezjańskiego
zbiorów atrybutów.
Zespół elementów pozwalający łączyć ze sobą
punkty sieci (komputery, drukarki i inne zasoby)
w celu sterowania i przekazywania danych.
Język programowania bardzo wysokiego poziomu (IV
generacji); język dostępu do danych w modelu
relacyjnym (ang. Structured Query Language).
Zespół procedur służących przetwarzaniu,
gromadzeniu oraz przesyłaniu informacji celem
wspomagania i usprawniania zarządzania,
podejmowania decyzji i kontroli.
Specjalizowany system informatyczny dla potrzeb
jednostek ochrony zdrowia.
Oprogramowanie zarządzające zasobami
komputerowymi, które tworzy środowisko do
uruchamiania programów.
Element aktywny sieci łączący różne sieci.
Potwierdzenie zadeklarowanej tożsamości na
podstawie wiedzy (np. znajomości hasła) i/lub np.
klucza, karty, odcisku palca, tokena.
Program i/lub sprzęt służący do zabezpieczania
komputera, sieci przed niepożądanymi działaniami,
na przykład atakami.

21

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Garcia-Molina H., Ulman J.D.,
Widom J.: Systemy baz danych.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa2006 r.
Trąbka W. (i inni): Szpitalne
systemy informatyczne.
Vesalius, Kraków 1999.
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

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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