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- TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI - BRANŻA BUDOWLANA (BUD) 
- TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - BRANŻA CHEMICZNA (CHM) - w przyszłości 

prawdopodobnie: branża chemiczna i ochrony środowiska 
 
W celu zapełnienia braków kadrowych w przedsiębiorstwach sektora dostępne są 
następujące opcje: 
- Opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z gospodarką 
odpadami, 
- Aktualizacja wybranych umiejętności istniejącego zawodu Technika ochrony 
środowiska, tak aby go dostosować do potrzeb sektora odzysku materiałowego. 
- Zgłoszenie nowego (lub nowych) zawodów dla branży odzysku materiałowego 
surowców. 
- Opracowanie i zgłoszenie kwalifikacji rynkowej związanej z sektorem odzysku 
materiałowego - "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich 
wytwarzania". Link do kwalifikacji w ZRK : https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend 
/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=13878  

Istniejące zawody związane z sektorem odzysku materiałowego 
surowców w szkołach branżowych  

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=13878
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=13878
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=13878
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=13878
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=13878
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=13878
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GRUPA ROBOCZA 

Na spotkaniu GRGO zaczęto prace nad nowym zawodem dla: 
- Technika  odzysku i recyklingu 
- Operatora urządzeń odzysku i recyklingu. 
 
Link do opracowywanych dokumentów: 
https://docs.google.com/document/d/10d4JyEs8Kokyu-
xXAXwS9B3tNyhoPQ3Elu7OrV807Zg/edit?usp=sharing 
 
Na ostatnim spotkaniu zastanawiano się ponownie czy faktycznie istnieje potrzeba 
tworzenia nowego zawodu a jeśli tak czy jest nim technik? 
 
Prace zostały wstrzymane i postanowiono jeszcze raz przeanalizować potrzeby 
pracodawców. 
 
W tym celu została stworzona do wypełnienia tabela z wykazem istniejących 
stanowisk w przedsiębiorstwach branży wraz z opisami tych stanowisk. 

https://docs.google.com/document/d/10d4JyEs8Kokyu-xXAXwS9B3tNyhoPQ3Elu7OrV807Zg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10d4JyEs8Kokyu-xXAXwS9B3tNyhoPQ3Elu7OrV807Zg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10d4JyEs8Kokyu-xXAXwS9B3tNyhoPQ3Elu7OrV807Zg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10d4JyEs8Kokyu-xXAXwS9B3tNyhoPQ3Elu7OrV807Zg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10d4JyEs8Kokyu-xXAXwS9B3tNyhoPQ3Elu7OrV807Zg/edit?usp=sharing
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GRUPA ROBOCZA 

Tabela.xls 
 
Prace nad zbieraniem informacji nadal trwają. 
 
 

Serdecznie Państwa prosimy o pomoc i wypełnienie tabeli. 

../../_Spotkania GRGO - 2021/VII spotkanie_23.03.2021/Pomocnicza tabela do identyfikacji potrzeb kadrowych GRGO_30.03.2021.xlsx
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GRUPA ROBOCZA 

Dalsze prace nad zawodami branży zostaną wznowione po uzyskaniu od 
przedsiębiorstw potrzebnych informacji.   
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Kontakt 

Paweł Wowkonowicz 

Specjalista ds. Projektu  

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego 
Surowców 
 
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
tel.: 22 37 50 534  
e-mail: 
pawel.wowkonowicz@ios.edu.pl 
www.srk-odzysk.kig.pl 
 

http://www.srk-odzysk.kig.pl/
http://www.srk-odzysk.kig.pl/
http://www.srk-odzysk.kig.pl/


Dziękuję za uwagę 



Panel ekspercki/dyskusja 

 


