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Kierunek: TECHNIK MASAŻYSTA 

Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) 

Zajęcia odbywają się w formie dziennej i wieczorowej 

Podbudowa: ukończona szkoła średnia 

Nr programu: 325402 

 

Wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, 

sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami 

wiedzy medycznej: ręcznie, za pomocą strumienia 

wody lub urządzeń mechanicznych, w celu 

uzupełnienia zabiegów fizykalnych i 

usprawniających. 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu: 

 zrównoważone reakcje emocjonalne i 
motoryczne 

 spostrzegawczość 

 cierpliwość 

 łatwość nawiązywania kontaktu 

 obowiązkowość, odpowiedzialność 

 dokładność 

 empatia 

 życzliwość 

 poszanowanie godności osobistej 
drugiego człowieka 

 opiekuńczość 

 samodzielność 

 dobra sprawność manualna 

 dobry stan zdrowia 
 

Zadania i czynności zawodowe: 

 planowanie, zgodnie z zaleceniami 
lekarza, czynności wchodzących w skład 
masażu  

 stosowanie różnych technik i metod 
masażu w zależności od typu schorzenia, 
stanu pacjenta i możliwości technicznych 

 stosowanie masażu u sportowców 
uprawiających różnego rodzaju dyscypliny 
sportowe  

 wykonywanie masażu kosmetycznego w 
celu poprawy samopoczucia u człowieka 
zdrowego (odświeżającego i 
upiększającego, nadającego skórze i 
mięśniom jędrność, np. mięśniom twarzy, 
ramion, skórze głowy itp.) 

 stosowanie, na polecenie lekarza, ćwiczeń 
kinezyterapeutycznych  w postaci 
gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, 
czy terapii zajęciowej oraz niektórych 
zabiegów fizykoterapeutycznych 

 kontrolowanie i ocena reakcji pacjenta na 
stosowane zabiegi, dokonywanie korekt w 
postępowaniu leczniczym  

 objaśnianie chorym sposobu 
kompleksowego usprawniania, uczenie 
pacjenta wybranych metod postępowania 
w rehabilitacji, np. wykonywania 
gimnastyki biernej i czynnej oraz 
określonych zestawów ćwiczeń 

 stosowanie określonych metod i technik 
masażu w rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych  o różnym stopniu i 
typie  

 obsługiwanie sprzętu medycznego 
stosowanego podczas masażu  

 

Możliwości zatrudnienia: 

 zespoły rehabilitacyjne szpitali i klinik 

 zespoły rehabilitacyjne (gabinety) 
lecznictwa uzdrowiskowego 

 zespoły rehabilitacyjne (gabinety) w 
przychodniach 

 zespoły rehabilitacyjne zakładów pracy 
chronionej 

 zespoły rehabilitacyjne turnusów 
rehabilitacyjnych 

 gabinety odnowy biologicznej 

 gabinety kosmetyczne 

 kluby sportowe 

 samodzielna działalność gospodarcza 
 

 


