
Jaki wybrać zawód? 
Wybrane zawody i miejsca pracy 



“Ale ja nie wiem, kim chcę być w przyszłości!” 

Wybierając zawód dla siebie nie możesz kierować się tylko 
wysokością zarobków lub trybem pracy. 

Na to, czy będziesz zadowolony ze swojego przyszłego zajęcia, 
składa się wiele czynników. 

pasja i zainteresowania 

umiejętności i uzdolnienia 

życiowe priorytety 

temperament i cechy charakteru 

dobra pensja 

wykorzystywanie swojego potencjału 

 

Nie martw się, zaraz dowiesz się, jak to ustalić. 



Możecie zdobyć wymarzoną profesję poprzez 
kontynuowanie nauki w technikum. 

 

 Za najlepsze rozwiązanie uważa się naukę w szkole o profilu 
informatycznym. Branża IT daje bowiem bardzo duże 
możliwości rozwoju, a także niezwykle atrakcyjne zarobki.  

 

 Dobrze płatną pracę mogą zdobyć także osoby z tytułem 
technika automatyka, ekonomisty, logistyka, analityka, 
geodety, elektryka czy energetyka, a także absolwenci 
technikum budownictwa.  

 

Jaki dobrze płatny zawód warto wybrać? 



Technik automatyk  
 

Montuje, obsługuje i uruchamia urządzenia i instalacje 
automatyki przemysłowej. 

 Dokonuje przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń  
i instalacji automatyki przemysłowej. 

 Diagnozuje i remontuje urządzenia i instalacje automatyki 
przemysłowej. 

 Testuje prototypy nowych lub zmodyfikowanych urządzeń  
i układów automatyk 

 



Technik automatyk 
 

Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w: 

 zakładach przemysłowych przy konserwacji i naprawie 
instalacji automatyki przemysłowej; 

 firmach instalujących układy automatyki; 

warsztatach naprawy sprzętu automatyki; 

 specjalnych placówkach handlujących urządzeniami 
automatyki 

i zarobi średnio 4 930 PLN. 



Technik automatyk 
 

Predyspozycje 

 zmysł techniczny 

 umiejętności abstrakcyjnego myślenia  

 dokładność,  

 systematyczność  

 



Technik Logistyk 
 

Określa warunki i terminy przechowywania towarów oraz 
dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywania 
produktów. 

 Planuje, organizuje i dokumentuje procesy spedycyjne. 

 Planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe. 

 Prowadzi dokumentację magazynową. 

 Przyjmuje i wydaje towary z magazynu. 

 



Technik Logistyk 
 

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w różnych branżach: 

 firmy transportowe, 

 przedsiębiorstwa spedycyjne, 

 centra logistyczne, 

 zakłady komunikacji miejskiej, 

 przedsiębiorstwa magazynowe, 

 lotniska, 

 porty morskie, 

 stacje kolejowe 

i zarobić średnio 3430 PLN 

 



Technik Logistyk 
Predyspozycje  

 pamięć wzrokowa, 

 koncentracja i podzielność uwagi, 

 spostrzegawczość, refleks, 

 odporność na długotrwale zmęczenie, 

 komunikatywność 

 zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe, 

 uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji. 

 



Technik Geodeta 
 

 Sporządza opracowania geodezyjne i kartograficzne na 
podstawie danych pomiarowych lub projektowych. 

 Wykonuje geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych  
i urządzeń technicznych oraz opracowuje wyniki tych pomiarów. 

 Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe terenu. 

 Wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką 
nieruchomościami. 

 Wznawia znaki graniczne i wyznacza punkty graniczne; wykonuje 
podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalenia i wymiany 
gruntów. 

 



Technik Geodeta 
PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: 

 firmy geodezyjne 

 jednostki administracji rządowej i samorządowej, na 
stanowiskach takich jak np.: samodzielny wykonawca prac 
geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta gminny  
i kartograficzny. 

 

 

Technik geodeta zarobi średnio 4 240 PLN brutto. 

 



Jaki zawód wybrać w szkole 
branżowej? 

 

Do najbardziej opłacalnych profesji należy:  

mechanik samochodowy 

 elektryk 

 elektromechanik 

monter 

 fryzjer 



Mechanik samochodowy  

Zakres obowiązków 

 diagnozowanie i naprawa awarii 

 konserwacja układów 
zainstalowanych w pojazdach 

 naprawy z wykorzystaniem sprzętu 
diagnostycznego  
i specjalistycznych urządzeń 

 konserwacja pojazdów 

 współpraca z innymi 
pracownikami w celu naprawy 
pojazdu 

 

Mechanik samochodowy to mechanik maszyn, który specjalizuje się w serwisie pojazdów. 

Wymagania 

 Pracodawcy oczekują doświadczenia 
zawodowego w wykonywaniu 
podstawowych usług samochodowych 
(np. wymiana opon, oleju, montaż układu 
wydechowego itp.).  

 Mechanik musi posiadać dogłębną 
znajomość budowy i zasad działania 
wszystkich zespołów oraz układów 
pojazdu, zwłaszcza w obrębie 
obsługiwanej marki i typu pojazdu.  

 Obecnie, w związku z dynamicznym 
rozwojem branży i używanych 
technologii, mechanik powinien 
nieustannie się dokształcać, poznawać 
nowe mechanizmy i modele. 



Mechanik samochodowy  
 

Predyspozycje  

Poszukiwanymi przez pracodawców 
cechami są:  

 umiejętność logicznego myślenia  
i zdolność koncentracji uwagi,  

 cierpliwość  

 dokładnością  

 dobra  koordynacja wzrokowo - 
ruchową,  

 dużą sprawnością fizyczną i manualną  

 dobry wzrok, słuch i węch 

 

Mechanik samochodowy to mechanik maszyn, który specjalizuje się w serwisie pojazdów. 

Zarobki 

Przeciętne wynagrodzenie mechanika 
samochodowego waha się między 2500  
a 3500 zł brutto. 

Dobrym interesem jest założenie własnego 
warsztatu samochodowego, wtedy nawet 
zatrudniając pracowników (3 mechaników 
plus osoba do obsługi biura) można liczyć 
na zarobek w granicach 15 tys. 
miesięcznie. 



Elektryk  
 Montuje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie 

dokumentacji technicznej. 

 Wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dok. tech. 

 Oceniania stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po 
montażu na podstawie pomiarów. 

 Montuje układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 
elektrycznych na podstawie dok. tech. 

 Buduje linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia, montuje instalacje elektryczne, sieci elektryczne i prowadzi ich 
konserwacje i naprawy. 

 Może swoją pracę wykonywać wewnątrz budynków oraz na powietrzu. 

 Praca elektryka ma charakter głównie zespołowy, ale niektóre zadania 
realizuje samodzielnie, zwłaszcza przy wykonywaniu indywidualnych 
zleceń. 

 



Elektryk  
 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: 

 zakłady wytwarzające, 
przetwarzające i przesyłające 
energię elektryczną 

 zakłady wykorzystujące energie 
elektryczną, produkujące 
maszyny i urządzenia 

 zakłady usługowe naprawiające 
maszyny i urządzenia 
powszechnego użytku. 

 po uzyskaniu uprawnień może 
wykonywać instalacje 
elektryczne w obiektach 
budowlanych 

 

 

Zarobki elektryka 

Wynagrodzenie elektryka jest 
uzależnione od zajmowanego 
stanowiska i wynosi od ok. 1500 zł.brutto 
na stanowisku zwykłego elektryka do 4-
5 tys. zł. w przypadku stanowiska 
inżyniera elektryka. 



Fryzjer  
 Wykonuje zabiegi fryzjerskie: zabiegi pielęgnacyjne oraz chemiczne 

włosów, strzyżenie, układanie fryzur, ondulację oraz farbowanie. 

 Ocenia stan włosów i skóry głowy. 

 Udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów, doboru 
odpowiednich preparatów. 

 Doradza w wyborze fryzury i uczesania, a także w doborze koloru włosów 
do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta. 

 W zależności od miejsca pracy – pracuje zespołowo lub indywidualnie – 
jednak w stałym kontakcie z ludźmi. 

 Prace wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych, często w kontakcie ze 
środkami chemicznymi służącymi do pielęgnacji włosów. 

 Praca wiąże się z długotrwałym wysiłkiem (pozycja stojąca, uniesione i 
zgięte ręce). 

 



Fryzjer  

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: 

 zakłady fryzjerskie 

 charakteryzatornie teatralne lub 
filmowe 

 własny zakład fryzjerski 

 

Fryzjer – zarobki 

Średnia pensja: 1600 zł netto miesięcznie; 

Najwyższe zarobki: ponad 3000 zł netto 
miesięcznie. 

Własny salon fryzjerski – zarobki 

Prestiżowy salon: minimum 10 000 zł po 
opłaceniu należności; 

Małe salony: ok. 2000 zł przy jednym 
stanowisku 



Jaki wybrać zawód po liceum?  

Osoby, które zdecydowały się na naukę w liceum, mają szansę 
kontynuować edukację w szkole policealnej lub podjąć naukę 
na studiach, która może zapewnić im dobrą pracę.  

 

Niektóre opłacalne profesje wymagają ukończenia studiów 
wyższych. Jaki zawód wybrać, by zapewnić sobie dobrą 
przyszłość?  



Jaki wybrać kierunek studiów?  

Wśród najbardziej perspektywicznych i najlepiej płatnych 
stanowisk znajdują się, m.in.: 

 

 programista  

 prawnik, adwokat i radca prawny, 

 specjalista ds. automatyki i robotyki, 

 lekarz, 

 specjaliści ze znajomością języków obcych. 

 



Adwokat 

Chcąc zostać adwokatem należy ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć aplikację 
adwokacką, zdać egzamin adwokacki i zostać wpisanym na listę adwokatów. 

Zawód adwokata od lat cieszy się uznaniem i poważaniem społeczeństwa, dzięki czemu 
jest zaliczany do jednych z bardziej prestiżowych i dochodowych zawodów. 

 

Do podstawowych zadań adwokata należy:  

 udzielanie klientom porad i pomocy prawnej w ramach swojej specjalizacji, 

 sporządzanie opinii i dokumentów prawnych, 

 reprezentowanie stron przed sądem 

 obrona oskarżonych w sprawach karnych.  

 Adwokat może reprezentować lub zastępować klientów zarówno w sądach, jak również 
przed organami administracji i instytucjami. 



Adwokat 

Predyspozycje 

Praca adwokata wiąże się z dużym zdyscyplinowaniem, dyspozycyjnością  
i zaangażowaniem. Kandydat na adwokata powinien być osobą komunikatywną, 
posiadać umiejętności retoryczne, cechować się łatwością formułowania 
wypowiedzi i umiejętnością radzenia sobie w stresujących sytuacjach. 

 

Zarobki adwokata 

Początkujący pracownik kancelarii rozpoczyna pracę od stawki  
w granicach 1500 zł do 4 tys. zł, jednak wraz ze wzrostem doświadczenia  
i liczby wygranych procesów może liczyć na dodatkowe premie i nagrody 
za wygrane sprawy. W przypadku posiadania własnej kancelarii 
adwokackiej pensja to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych 



Adwokat 
Plusy pracy adwokata 

 prestiżowy, cieszący się 
zaufaniem społecznym 
zawód,  

 bardzo dobre zarobki, 

 możliwości rozwoju. 

 

Minusy pracy adwokata 

 duża odpowiedzialność, 

 konieczność nieustannego 
śledzenia zmian w przepisach, 

 konieczność bycia skutecznym 
– presja by wygrywać sprawy. 

 



Programista 
Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka np. C++, 
Python, Java pisze, czyli opracowuje programy komputerowe  
i wprowadza je do użytku.  

Szczegółowy opis zajęć programisty jest bezużyteczny ponieważ jest to 
dziedzina, która zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z ewolucją sprzętu 
i myśli informatycznej.  

Kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłą 
aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie 
nowych technik i języków programowania.  



Programista 
Programiści są jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodów. Ma to 
swoje plusy - mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie. 

Zarobki programisty 

Zarobki programistów są jedynymi z najbardziej różnorodnych ze względu 
na wysokość( ok 6000 PLN) Najlepsze pensje otrzymują pracownicy  
w dużych miastach  



Programista 
Plusy pracy programisty 

 dobre zarobki 

 nowoczesne miejsce pracy 

 prestiż 

 ciekawe i rozwojowe zajęcie 

 

 

Minusy pracy programisty 

 napięcie i stres — za dużą 
pensją stoją duże wymagania 

 całe życie przed komputerem 

 konieczność nauki na bieżąco 
i ciągłego dokształcania 

 

 



Lekarz 
Zawód lekarza należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych, 
ponieważ jego działania wpływają na życie drugiego człowieka. 
Biorąc pod uwagę ciągły i szybki rozwój nauki jaką jest medycyna, 
lekarz musi uczyć się przez całe życie. 

Lekarzem może nazywać się każda osoba, która posiada właściwe 
kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania 
stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia  
i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także 
wydawani opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji. 



Lekarz 
Predyspozycje  

Dobrego lekarza powinna cechować odpowiedzialność, 
spostrzegawczość, sumienność, samodyscyplina, dokładność, 
odporność na stres,  zdolność logicznego myślenia oraz umiejętność  
nawiązania kontaktu z pacjentem. 

Wykształcenie lekarza 

Każdy, kto marzy o wykonywaniu zawodu lekarza, musi ukończyć 
sześcioletnie , jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni 
medycznej. 



Lekarz 
Rynek Pracy 

Po sześcioletnich studiach magisterskich rynek pracy nie będzie dla 
Was całkowicie otwarty(trzeba wybrać specjalizację)  

Lekarz może podjąć pracę w: szpitalach, klinikach, zakładach 
opieki zdrowotnej, przychodniach, prywatnych gabinetach 
lekarskich, sanatoriach, stacjach pogotowia ratunkowego, 
placówkach naukowo badawczych oraz uczelniach wyższych. 

Trzeba wspomnieć, iż większość lekarzy, którzy pracują w 
instytucjach publicznych, po kilkuletniej praktyce lekarskiej 
zakładają własne gabinety prywatne , które dają większe dochody, 
jednakże wymagają poświęcenia wolnego czasu, którego i tak 
lekarz nie ma za dużo. 



Lekarz 
ILE ZARABIA LEKARZ? 

Miesięczne wynagrodzenie lekarza uzależnione jest od specjalizacji, 
którą ukończył. 

Lekarz ogólny: 3 600 zł. 

Lekarz rodzinny: 5 600 zł. 

Anestezjolog: 5 000 zł. 

Lekarz chorób 
wewnętrznych: 5 000 zł. 

Chirurg ogólny: 5 250 zł. 

Ginekolog: 5 300 zł. 

Kardiolog: 8 250 zł. 

Pediatra: 4 900 zł. 

Ortopeda: 4 500 zł. 



Ciekawostki 

Branża medyczna  

Na podstawie dostępnych badań 
oraz prognoz jest niemal pewne 
zwiększenie zapotrzebowania na 
personel o co najmniej 10% w skali 
kolejnego dziesięciolecia, oraz 25% 
w kolejnych 30 latach, patrząc 
przez pryzmat jedynie krajów 
europejskich. Dotyczy to całego 
spektrum stanowisk: lekarzy, 
pielęgniarek, fizjoterapeutów, 
trenerów, ratowników 
medycznych, opiekunów osób 
starszych, czy dietetyków 

Inżynierowie odnawialnych 
źródeł energii 

Według statystyk w USA,  
w latach 2016 – 2026 
zapotrzebowanie na inżynierów 
specjalizujących się w 
fotowoltaice zwiększy się  
o 115%, a w energii wiatrowej  
o 95%. Te zmiany dotyczyć 
będą większości krajów, tym 
mocniej, im większy nacisk 
będzie kładziony na 
pozyskiwanie energii w sposób 
ekologiczny. 

Zawody przyszłości 2020 / 2030 



Ciekawostki 

Robotnicy wykwalifikowani i 
niewykwalifikowani 

Wśród 10 stanowisk, na które 
najtrudniej zrekrutować obecnie 
pracowników pracodawcy 
wskazali takie jak: operator 
maszyn, elektryk  
i elektromechanik, operator 
wózka widłowego, pracownik 
produkcji, magazynier. 

Są to w przeważającej mierze zawody, które w ostatnich dwudziestu 
latach zostały zaniedbane przez polski system edukacji, stąd teraz taki 
deficyt.  

Zawody przyszłości 2020 / 2030 



Ciekawostki 

 IT i programowanie 

 Analityka biznesowa 

 Zawody, które jeszcze  nie 
istnieją* 

 *Według World Economic Forum aż 65% 
dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej 
będzie pracowało w zawodzie, który 
jeszcze nie istnieje. 

Zawody, które gwarantują sukces ekonomiczny 



Ciekawostki 

Jeśli nie wiadomo, czego się 
uczyć, by dysponować 
odpowiednią wiedzą w 
przyszłości, to na co stawiać 
powinni młodzi ludzie? 

Na umiejętności: 

 kompleksowe rozwiązywanie 
problemów,  

 krytyczne myślenie,  

 kreatywność, 

 zarządzanie ludźmi, 

 współpraca,  

 inteligencja emocjonalna, 

 wnioskowanie i podejmowanie 
decyzji,  

 negocjacje i elastyczność 
poznawcza. 

 

Zawody, które gwarantują sukces ekonomiczny 



Ciekawostki 
Zawody, które gwarantują sukces ekonomiczny 

Polecamy obecnym uczniom, aby już teraz 

rozwijali te kompetencje, angażując się  

w działalność organizacji, biorąc udział 

wymianach, czy akcjach społecznych. 



Dziękujemy 


