
Technik spedytor 

 

 

 

 

 

 

Zadania zawodowe  

W zakres zadań, które ma do wykonania technik 

spedytor, wchodzą: 

•planowanie i organizowanie prac związanych 

z przewozem ładunków 

•prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją 

zadań transportowo - spedycyjnych 

•prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z klientami i kontrahentami krajowymi oraz 

zagranicznymi 

•wykonywanie prac związanych z monitorowaniem 

przebiegu procesu transportowego 

 

Jeśli… 

•lubisz urozmaiconą pracę 

•masz zdolności organizacyjne 

•posiadasz umiejętności negocjacyjne 

•łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi 

•lubisz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie 
podejmowania decyzji 

… możesz wybrać zawód technik spedytor. 

 

Warunki pracy:  

w zależności od ilości obowiązków zawodowych 
możesz pracować przez 6-12 godzin. Miejscem pracy 
spedytora są biura oraz miejsca załadunku, 
rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych 
sytuacjach spedytor bierze udział w przewozie. 
Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są 
komputer, faks oraz telefon. 

Kariera edukacyjna  

Zawód technik spedytor możesz zdobyć bezpośrednio 
po szkole podstawowej, ucząc się w 5 – letnim 
technikum. 
W trakcie nauki będziesz zdobywał 2 kwalifikacje 
składające się na ten zawód: Organizacja i 
nadzorowanie transportu, Obsługa klientów i 
kontrahentów. Kształcenie w ramach każdej z tych 
kwalifikacji zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym.  
Pozytywny wynik uzyskany z 2 egzaminów 
zawodowych umożliwi Ci otrzymanie 2 świadectw 
potwierdzających ww. kwalifikacje. Po ukończeniu 
szkoły otrzymasz także dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. 
Posiadając ponadto świadectwo dojrzałości, możesz  
kontynuować naukę na studiach. 

Kariera zawodowa  

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą znaleźć 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i 
transportowych, np. w przedsiębiorstwach transportu 
drogowego, kolejowego i lotniczego, w agencjach 
obsługi portów morskich i lotniczych, agencjach 
celnych, towarzystwach ubezpieczeniowych  oraz we 
wszystkich przedsiębiorstwach spedycyjnych.  

Perspektywy pracy w zawodzie  

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi 
gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy 
należą do grupy poszukiwanych pracowników. 
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 Technik usług fryzjerskich 

 Fryzjer (branżowa szkoła I stopnia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania zawodowe  

•wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 

•wykonywanie zabiegów fryzjerskich włosów 

•strzyżenie włosów 

•stylizowanie fryzur 

 

Jeśli… 

•posiadasz zdolności manualne 

•masz wyobraźnię 

•cechuje Cię zmysł estetyczny 

•możesz pochwalić się wysoką kulturą osobistą 

•posiadasz umiejętności komunikacyjne 

•potrafisz radzić sobie z długotrwałym wysiłkiem 
fizycznym 

… pomyśl o zawodzie fryzjera. 

 

Warunki pracy:  

Są to zwykle zakłady fryzjerskie lub gabinety 
fryzjersko-kosmetyczne. Praca fryzjera ma charakter 
pracy indywidualnej. Zwykle fryzjer ma kontakt ze 
środkami chemicznymi, środkami do pielęgnacji 
włosów. Jest to praca wymagająca nieustannego 
kontaktu z ludźmi. Zazwyczaj są stałe godziny pracy  
(przeciętnie 8 godzin). Natomiast czas pracy fryzjera 
teatralnego i filmowego może być różny, zależnie od 
terminów prób, przedstawień, zdjęć filmowych i sesji 
fotograficznych.  

Kariera edukacyjna  

Zawód fryzjer można zdobyć, wybierając naukę: 
 w 3-letniej branżowej szkole I stopnia 
 w 5 – letnim technikum po szkole podstawowej 

W trakcie nauki możesz zdobyć kwalifikację składającą 
się na ten zawód: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 
Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest 
zewnętrznym egzaminem zawodowym. Pozytywny 
wynik uzyskany z egzaminu umożliwi Ci otrzymanie:  
 świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikację 

(branżowa szkoła I stopnia) 
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie technik fryzjer (technikum) 
Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz także 
kontynuować naukę na studiach. 

Kariera zawodowa  

Fryzjer może pracować nie tylko w salonach 
fryzjerskich, ale także w miejscach, gdzie potrzebny 
jest specjalista od stylizacji włosów, czyli w teatrach, 
na planie zdjęciowym, w telewizji, w studiach 
fotograficznych. Współpracując z renomowanymi 
światowymi firmami, ma się dostęp do szkoleń i 
treningów w zakresie najnowszych technik 
fryzjerstwa, które prowadzone są przez 
najwybitniejszych mistrzów i kreatorów sztuki 
fryzjerskiej. Pokazy i konkursy są dla fryzjerów 
naturalną drogą awansu i prestiżu.  

Perspektywy pracy w zawodzie  

Z zatrudnieniem nie powinno być trudności. Coraz 
bardziej liczą się profesjonalne, niestandardowe  
i świadczące wysokiej jakości usługi salony fryzjerskie. 
Tam podejmują pracę najlepsi absolwenci szkół 
fryzjerskich. Jeśli w dodatku są samodzielni i potrafią 
stworzyć coś nowego i atrakcyjnego, będą się cieszyć 
wyjątkowym powodzeniem wśród klientów. Fryzjerzy 
mogą również prowadzić własne zakłady fryzjerskie. 
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Kucharz (branżowa szkoła I stopnia) 

  Jeśli … 

• lubisz przyrządzać 
posiłki 

• umiesz się odnaleźć w kuchni i 
wykorzystywać jej 

wyposażenie 
• masz wyostrzony zmysł 

smaku i węchu 
• jesteś zorganizowany i panujesz 

nad kilkoma czynnościami 
jednocześnie  

 
… to masz predyspozycje do tego zawodu. 

 
 

Zadania zawodowe 
Najważniejsze: 

sporządzanie potraw i napojów w sposób bezpieczny 
dla zdrowia spożywających, estetyczny, higieniczny 
i na czas, by wszystko było podane w odpowiedniej 
temperaturze. 

Pozostałe: 

•dbałość o właściwe przechowywanie produktów 
składowych, 
•posługiwanie się sprzętem kuchennym i 
urządzeniami, 
•umiejętność czytania ze zrozumieniem wszelkich 
instrukcji, 
•ewentualnie, gdy jesteś szefem kuchni – kierowanie 
zespołem osób przygotowujących poszczególne 
elementy posiłków i koordynacja ich czynności. 
 

Gdzie pracuje? 

Kucharzy poszukują menedżerowie 

• hoteli 

• ośrodków wczasowych 

• restauracji i zajazdów 

• kawiarni 

• barów, stołówek, jadłodajni 

 

 

Kariera edukacyjna 

Zawód kucharza możesz zdobyć, ucząc się w 3-letniej 
branżowej szkole I stopnia. W trakcie nauki będziesz 
zdobywał kwalifikację składającą się na ten zawód: 
Sporządzanie potraw i napojów.  

Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest 
zewnętrznym egzaminem zawodowym. Pozytywny 
wynik uzyskany z egzaminu zawodowego umożliwi Ci 
otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. 
kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. 

Dbając o swój rozwój, możesz ukończyć dodatkowo 
kursy: baristy (parzenie kawy), barmana (obsługa 
baru, sporządzanie drinków), carvingu (rzeźbienie  
w owocach). Możesz także zapisać się na kurs 
kwalifikacyjny, np. wykonywanie usług kelnerskich. 

Perspektywy pracy w zawodzie 

Kucharz jest najbardziej poszukiwanym zawodem na 
rynku pracy. Świadczą o tym statystyki publikowane 
przez urzędy pracy i firmy zajmujące się 
pośrednictwem w poszukiwaniu pracy. Wielu kucharzy 
decyduje się na uruchomienie własnej firmy, 
korzystając z różnych możliwości pomocowych – także 
z funduszy europejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości zakupu wyposażenia. 
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Technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

 

Jeśli… 

• chciałbyś organizować 
pracę w kuchni i restauracji 
• interesujesz się normami 
żywieniowymi 
• marzysz o własnym 
biznesie gastronomicznym 
… pomyśl o zawodzie 
technika żywienia i usług gastronomicznych. 
 

Co konkretnie robi technik żywienia 
 i usług gastronomicznych? 

• Wykonuje czynności związane z pobieraniem, 
zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek 
kontrolnych żywności. 

• Zapewnia jakość i bezpieczeństwo zdrowotne 
żywności; interpretuje wskazania przyrządów 
kontrolno-po-miarowych i oznakowania żywności. 

•Użytkuje urządzenia do właściwego przechowywania 
żywności według obowiązujących zasad. 

•Stosuje receptury gastronomiczne, sporządza 
potrawy i napoje, porcjuje je i dekoruje. 

•Planuje jadłospisy zgodnie z normami żywienia, 
oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty 
oraz sporządza kalkulację cen potraw i napojów. 

•Przygotowuje miejsca wykonania usług 
gastronomicznych; dobiera i rozlicza zastawę i bieliznę 
stołową; wykonuje czynności porządkowe. 

Gdzie pracuje? 

• w kuchni jako kucharz lub garmażer 
• i/lub w biurze – gdy jest odpowiedzialny wyłącznie 
za planowanie, 
• na sali stołówki czy restauracji jako kierownik 
zmiany 

Gdzie znajduje zatrudnienie? 

• w placówkach żywienia zbiorowego: restauracjach, 
barach i stołówkach, samodzielnych i zakładowych,  
w szkołach i przedszkolach 

• w ośrodkach wypoczynkowych: w schroniskach i 
hotelach 

• w firmach świadczących usługi cateringowe dla 
biznesu, turystyki, edukacji, instytucji szkoleniowych,  
także we własnej firmie  
 

Kariera edukacyjna 

Zawód ten możesz zdobyć bezpośrednio po szkole 
podstawowej, ucząc się w 5 – letnim technikum. 
Będziesz zdobywał dwie kwalifikacje składające się na 
ten zawód: Sporządzanie potraw i napojów oraz 
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 
Kształcenie w ramach każdej z tych kwalifikacji 
zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym, którego pozytywny wynik  umożliwi Ci 
otrzymanie dwóch świadectw potwierdzających ww. 
kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.  

Dodatkowo możesz ukończyć kurs baristy (parzenie 
kawy), barmana (obsługa baru, sporządzanie drinków) 
czy carvingu (rzeźbienie w owocach).  

Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz 
kontynuować naukę na studiach. 

Perspektywy pracy w zawodzie 

Technik żywienia i usług gastronomicznych, z powodu 
posiadanych kwalifikacji, jest bardzo poszukiwanym 
zawodem na rynku pracy. Dzięki kompetencjom 
organizacyjnym  łatwiej jest awansować na szefa 
punktu gastronomicznego lub założyć własną firmę. 

W związku z wzrastającym tempem życia zmieniają się 
też obyczaje i styl pracy – coraz więcej Polaków 
spożywa posiłki poza domem. Rośnie liczba spotkań 
biznesowych i konferencji, na które zamawia się 
catering. Liczne podróże służbowe to popyt na 
gastronomię przydrożną. Coraz częściej wyprawiamy 
imieniny czy komunie w lokalu zamiast w domu, lub 
gości zapraszamy do siebie, ale menu zamawiamy już 
z zewnątrz. Promocja takich minicateringów odbywa 
się pocztą pantoflową – więc dbaj o jakość! 
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Technik agrobiznesu 
 

Zadania zawodowe: 

• prowadzi produkcję rolniczą: 
roślinną i zwierzęcą; 

• ocenia opłacalność produkcji 
rolniczej; 

• stosuje zasady marketingu; 

• organizuje dystrybucję i sprzedaż produktów 
rolnych; 

•promuje i reklamuje produkty rolnicze; 

•dobiera właściwy sprzęt i materiały eksploatacyjne, 
obsługuje je; 

•organizuje i prowadzi przedsiębiorstwo  
w agrobiznesie; 
•prowadzi rachunkowość i rozliczenia podatkowe 
przedsiębiorstwa agroturystycznego; 

•planuje przetwórstwo żywności. 

Jeśli jesteś:  

otwarty i kontaktowy, masz smykałkę do biznesu, 
lubisz pracę w ruchu, ale mógłbyś też pracować przy 
komputerze, lubisz zwierzęta i przyrodę, nie brakuje Ci 
werwy i tężyzny, rozważ zawód technika 
agrobiznesu. 

Warunki pracy 

Praca na otwartej przestrzeni, w różnych porach roku  
i warunkach pogodowych, ale też w pomieszczeniach 
produkcyjnych i w biurze. Z reguły 8–9 godzin 
dziennie. 

Kariera edukacyjna 

Zawód ten możesz zdobyć bezpośrednio po szkole 
podstawowej, ucząc się w 5 – letnim technikum. 
W trakcie nauki będziesz zdobywał dwie kwalifikacje 
składające się na ten zawód: Prowadzenie produkcji 
rolniczej oraz Organizacja i prowadzenie 
przedsiębiorstwa w agrobiznesie.  

Kształcenie w ramach każdej z tych kwalifikacji 
zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym, którego pozytywny wynik umożliwi Ci 
otrzymanie dwóch świadectw potwierdzających ww. 
kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.  

Warto dodać, że z uzyskanym dyplomem technika 
agrobiznesu można poszerzyć swoje kwalifikacje, a 
nawet zdobyć kolejny zawód: technik rolnik. Oba te 
zawody mają bowiem jedną wspólną kwalifikację: 
Prowadzenie produkcji rolniczej. Mając zdaną maturę, 
można kontynuować edukację w szkołach wyższych, 
wybierając np. kierunek typu turystyka i rekreacja lub 
hodowla i ochrona zwierząt. 

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcji lub 
przetwórstwa żywności, w firmach produkujących 
żywność ekologiczną, w firmach świadczących usługi 
techniczne, finansowe i bankowe na rzecz rolnictwa. 
Możesz także prowadzić własne przedsiębiorstwo 
agroturystyczne lub rolne dowolnej wielkości. 

Perspektywy pracy w zawodzie: technicy agrobiznesu 
są fachowcami niezbędnymi w branży rolniczej, która 
musi dostosowywać się do standardów Unii 
Europejskiej. Mają bezpośredni wpływ na 
restrukturyzację gospodarstw, wspierają grupy 
producenckie, pomagają w starcie młodym rolnikom. 
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Zawody związane z pojazdami 
samochodowymi 

 
 

 
 
 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Zadania zawodowe 
• naprawa i prace konserwacyjne pojazdów samo-
chodowych, zespołów samochodowych 
• kontrola stanu technicznego zespołów i układów 
samochodowych za pomocą urządzeń 
diagnostycznych 
• ocena stanu technicznego pojazdów 
samochodowych 
 

Blacharz samochodowy 

Zadania zawodowe 
• ocenianie stanu technicznego nadwozi pojazdów 

samochodowych; 
• naprawianie uszkodzonych nadwozi pojazdów 

samochodowych; 
• zabezpieczanie antykorozyjnego nadwozi pojazdów 

samochodowych. 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

Zadania zawodowe 
• montowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń 

elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej; 

• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń 
elektrycznych po montażu na podstawie 
pomiarów; 

• montowanie układów sterowania, regulacji 
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na 
podstawie dokumentacji technicznej. 

Kierowca mechanik 

Zadania zawodowe 
• prowadzenie pojazdów samochodowych; 
• wykonywanie prac związanych z przewozem 

drogowym rzeczy; 
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu 

drogowego rzeczy ; 
• wykonywanie prac związanych z obsługą środków 

transportu drogowego; 

• ocenianie stanu technicznego oraz naprawa 
środków transportu drogowego. 

Kariera zawodowa 

Mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy i elektromechanik pojazdów 
samochodowych zdecydowaną większość prac wykonuje 
w warsztacie. Natomiast  miejscem pracy kierowcy 
mechanika jest pojazd samochodowy, zespół pojazdów 
lub stanowisko naprawcze w przedsiębiorstwie, 
ewentualnie miejsce załadunku i rozładunku pojazdu. 

Absolwenci szkoły ww. zawodów pracę znajdą : 

• w wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych 
• w zakładach diagnostycznych 
• w zakładach naprawczych, przedsiębiorstwach 
transportowych 
• we własnym warsztacie 
 
Kariera edukacyjna 

Każdy z wymienionych wyżej zawodów możesz 
zdobyć, ucząc się w 3-letniej branżowej szkole I 
stopnia. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji 
zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym. Pozytywny wynik uzyskany z egzaminu 
zawodowego umożliwi Ci otrzymanie świadectwa 
potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu 
szkoły otrzymasz dodatkowo dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. 

Perspektywy pracy w zawodzie  

Na całym świecie, jak również w naszym kraju 
przybywa pojazdów samochodowych, które wymagają 
częstych napraw i diagnostyki. Należy także zaznaczyć, 
że klienci coraz częściej korzystają z warsztatów 
samochodowych nawet w kwestii prostych napraw  
(np. wymiana oleju, zmiana koła). Stąd też klientów 
stacji obsługowo-naprawczych przybywa i będzie 
przybywać. Warto także zaznaczyć, iż postęp 
techniczny może całkowicie wyeliminować możliwość 
naprawy samochodu przez przeciętnego użytkownika  
z pominięciem specjalistów. 
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Technik technologii żywności 

(cukierniczej, piekarskiej lub mięsnej) 
                    

Jesteś osobą dobrze 
zorganizowaną, 
odpowiedzialną, a przy 
tym masz dobrze 
rozwinięty zmysł smaku? 

Zawsze chciałeś tworzyć 
unikalne receptury ciast, dań czy 

napojów? Jeśli jesteś pasjonatem jedzenia, a przy 
tym lubisz trochę poeksperymentować z jego 
składem, rozważ wybór kariery technika 
technologii żywności. 

Zadania zawodowe 

• wytwarzanie produktów spożywczych (do wyboru): 

cukierniczych 

piekarskich 

mięsnych i tłuszczowych 

• obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do 

produkcji wyrobów spożywczych 

• organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów 

technologicznych w przetwórstwie spożywczym 

• kontrolowanie pracy maszyn stosowanych  

w przetwórstwie żywności 

    Na kierunku technik technologii żywności zapoznasz 
się z tajnikami produkcji artykułów spożywczych, 
dowiesz się również jak planować, organizować oraz 
nadzorować proces ich wytwarzania. Zdobędziesz 
niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny 
jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur 
oraz modyfikowania już istniejących. Dowiesz się, jak 
opracowywać odpowiednie normy i procedury 
dotyczące wprowadzania poszczególnych produktów 
na rynek, a także jak tworzyć dokumentacje, dzięki 
której dany produkt będzie można eksportować do 
innych krajów. Jako przyszły technik, posiądziesz też 
wiedzę z zakresu właściwej eksploatacji oraz 
konserwacji nowoczesnych urządzeń 
wykorzystywanych w procesie produkcji żywności. 

Kariera edukacyjna 

Zawód ten możesz zdobyć bezpośrednio po szkole 
podstawowej, ucząc się w 5 - letnim technikum. 

 

Kształcenie zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym, którego pozytywny wynik  umożliwi Ci 
otrzymanie świadectwa potwierdzających nabyte  
kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.  

Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz także 
kontynuować naukę na studiach. 

Kariera zawodowa 

Jako technik technologii żywności będziesz mógł 
podjąć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się 
przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów 
spożywczych, laboratorium dokonującym analizy i 
oceny żywności oraz w placówce badawczej 
określającej międzynarodowe standardy jakościowe. 

Technolodzy żywności – w zależności od wyboru 
specjalizacji – mogą rozwijać się również w takich 
zawodach jak cukiernik, wędliniarz, piekarz lub 
kucharz. Pozwala to podjąć pracę w różnego rodzaju 
punktach gastronomicznych, cukierniach, masarniach i 
piekarniach. Osoby, które wybiorą taką drogę 
zawodową, nie powinny więc narzekać na brak 
możliwości pracy. 
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 Technik kelner  
 Kelner (branżowa szkoła I stopnia)  

Zadania zawodowe: 
• przygotowywania sal 

konsumpcyjnych do obsługi 
gości; 

• wykonywania czynności 
związanych z obsługą gości; 

• rozliczania usług 
kelnerskich. 

Kelner wykonuje czynności 
związane z fachową i kompleksową 
obsługą konsumentów różnorodnych zakładach 
gastronomicznych oraz obsługą wszelkiego rodzaju 
przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, 
a także kelnerską obsługą kongresów, targów, 
wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych 
imprez tego rodzaju. Do głównych zadań kelnera 
można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do 
obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem 
różnych technik obsługi, a także serwowanie potraw i 
napojów w zakładach gastronomicznych na 
przyjęciach okolicznościowych. Innymi ważnymi 
zadaniami są: doradzanie konsumentowi i udzielanie 
informacji na temat podawanych potraw i napojów, 
posługiwanie się narzędziami, maszynami i 
urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; 
nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od 
rodzaju imprezy. Ważnym zadaniem jest inkasowanie 
należności oraz dokonywanie rozliczeń gotówkowych i 
bezgotówkowych.  

Kariera edukacyjna 

Zawód ten możesz zdobyć bezpośrednio po szkole 
podstawowej, ucząc się w 5 – letnim technikum  
lub w 3 – letniej szkole branżowej I stopnia) 
Kształcenie zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym, którego pozytywny wynik  umożliwi Ci 
otrzymanie świadectwa potwierdzających nabyte  
kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.  

Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz także 
kontynuować naukę na studiach. 

 
 
 

 
Kariera zawodowa 

Kelnerzy zatrudniani są przez różne podmioty 
gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem 
działalności gastronomicznej, głównie  
w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach 
wczasowych lub zakładach gastronomicznych 
prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą 
być zatrudnieni na statkach i promach oraz  
w wagonach restauracyjnych. Mogą również 
prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz 
zakładów gastronomicznych i indywidualnych 
zleceniodawców. W zawodzie kelnera można 
wyodrębnić stanowiska typowe dla zawodu: kelner, 
starszy kelner i kierownik sali. Kelner współpracuje  
z innymi kelnerami, barmanem i kucharzami, ma 
bezpośredni kontakt z klientami zakładu 
gastronomicznego. Bezpośrednim jego przełożonym 
jest najczęściej kierownik sali, który przydziela 
poszczególne zadania do wykonania.  
 

Jeśli wyróżnia Cię … 

wysoka kultura osobista, miła aparycja, pozytywne 
nastawienie do ludzi oraz łatwość komunikowania się 
z otoczeniem, dobry stan zdrowia, duża 
operatywności, szybkiego dostosowania się do 
warunków pracy i zmian organizacyjnych 
…. pomyśl o zawodzie technika kelnera. 
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Cukiernik  

(branżowa szkoła I stopnia) 

Zadania zawodowe 

• obsługiwania 
maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji 
wyrobów cukierniczych; 

•  sporządzania 
półproduktów 
cukierniczych; 

•  sporządzania 
gotowych wyrobów 
cukierniczych; 

• dekorowania wyrobów cukierniczych. 

Cukiernik – to osoba, która wykonuje czynności 
związane z wypiekiem ciast i ciastek. Do głównych 
obowiązków tego pracownika należy: produkcja 
wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. 
ciast, ciastek, lodów oraz ich dekorowanie, 
 a także rozliczanie przyjętych i wydanych 
surowców, organizowanie własnego stanowiska 
pracy i stanowisk pracy podległych pracowników. 
Kształcąc się w tym zawodzie zdobywa się 
umiejętności związane z technologią produkcji 
wyrobów ciastkarskich i lodów oraz technologią 
produkcji wyrobów cukierniczych. Jest to zawód 
dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. 

Predyspozycje zawodowe 

Cukiernik powinien charakteryzować się 
umiejętnością: 

• pracy w zespole 
• podejmowania decyzji 
• samodzielności 
• odpowiedzialności 
• kreatywności – wyobraźnia, zdolności 

manualne 
• dostosowania do potrzeb klienta 
• łatwości komunikowania się z otoczeniem 
• spostrzegawczości i podzielności uwagi 
• sumienność w wykonywaniu zadań. 

Zawód ten wymaga dobrego stanu zdrowia, 
zainteresowania zawodem, życzliwości, 
uprzejmości, uczciwości. 

Kariera edukacyjna 

Kształcenie w zawodzie cukiernik w naszej szkole 
odbywa się w 3-letniej branżowej szkole  

I stopnia, w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego 
dnia nauki jest jednocześnie młodocianym 

pracownikiem (umowa  
z pracodawcą, u którego uczy się praktycznej nauki 

zawodu) i uczniem (w branżowej szkole realizuje 
naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz 
teoretycznych przedmiotów zawodowych). 

Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu 
cukiernik po zdaniu zewnętrznego egzaminu 

zawodowego. 

Kariera zawodowa  

Cukiernik bez problemu znajdzie zatrudnienie  
w licznych lokalnych cukierniach. 

Praca cukiernika ma charakter zespołowy - 
współdziała z innymi pracownikami. Czas pracy 
to około 8 - 9 godzin dziennie i może przebiegać 
w systemie zmianowym.   

Cukiernik może być zatrudniony w zakładach 
przetwórstwa spożywczego - produkujących 
wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także  
u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub 
w restauracjach, w hotelach, albo sam otworzyć 

własną cukiernię.
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Piekarz (branżowa szkoła I stopnia) 

Piekarz – jest to pracownik, 
który wytwarza różnego 
rodzaju pieczywo: chleb, 
bułki, rogale, itp.  

Głównym zadaniem 
piekarza jest: 
wyprodukowanie pieczywa 
z mąki, wody i drożdży   
z dodatkiem soli i 
mikrododatków – zgodnie 
 z recepturą. Poza tym 
piekarz obsługuje i czyści 

maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno- 
pomiarowe. Efektem pracy piekarza jest pieczywo 
posiadające wiele walorów: powszechność, 
podzielność, trwałość, dostępność. Trudno wyobrazić 
sobie życie bez chleba, wykwalifikowany piekarz 
posiada umiejętność przygotowania surowców, 
produkcji ciast pszennych, żytnich i mieszanych, 
dzielenia i formowania ciasta oraz czynności 
związanych przed wypiekiem i po wypieku pieczywa. 
 

Predyspozycje zawodowe 

Piekarz powinien charakteryzować się umiejętnością: 

• pracy w zespole 
• podejmowania decyzji 
• samodzielności 
• odpowiedzialności 
• kreatywności – wyobraźnia, zdolności 

manualne 
• dostosowania do potrzeb klienta 
• łatwości komunikowania się z otoczeniem 
• spostrzegawczości i podzielności uwagi 
• sumienność w wykonywaniu zadań. 

Ponadto piekarza charakteryzuje: 

• punktualność i odpowiedzialność za 
powierzone zadania 

• sprawność manualna związana z ręcznym 
formowaniem półproduktów (chałki, rogale, 
bułki) 

• sprawność sensoryczna 

Zawód ten wymaga dobrego stanu zdrowia, 
zainteresowania zawodem, uczciwości i życzliwości. 

 

Kariera edukacyjna 

Kształcenie w zawodzie piekarz w naszej szkole 
odbywa się w 3-letniej branżowej szkole  

I stopnia, w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego 
dnia nauki jest jednocześnie młodocianym 

pracownikiem (umowa  
z pracodawcą, u którego uczy się praktycznej nauki 

zawodu) i uczniem (w branżowej szkole realizuje 
naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz 
teoretycznych przedmiotów zawodowych). 

Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu 
piekarz po zdaniu zewnętrznego egzaminu 

zawodowego. 

Kariera zawodowa 

Piekarz bez problemu znajdzie zatrudnienie  
w licznych lokalnych piekarniach. Fachowcy tego 
rodzaju potrzebni są tez niejednokrotnie w halach 
produkcyjnych i w magazynach wyrobów gotowych. 
Może też założyć własną piekarnię. 

Praca piekarza to zazwyczaj praca zespołowa chociaż 
w mniejszych piekarniach może być to samodzielne 
stanowisko. Ma on do dyspozycji szereg maszyn, które 
musi umieć obsłużyć – mieszarki, piece, formy czy 
małe linie produkcyjne (na przykład do wyrobu 
kajzerek).  
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Sprzedawca 
(branżowa szkoła I stopnia)  

 

 
Zadania zawodowe 

 
• przyjmowania dostaw oraz przygotowywania 

towarów do sprzedaży;  
• wykonywania prac związanych z obsługą klientów 

oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. 
 

Sprzedawca sprzedaje towary oferowane 
 w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej  
oraz hurtowej; obsługuje nabywców bezpośrednio  
organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw 
towarów, sprawdzanie towarów pod względem 
ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za 
dostarczone produkty, przygotowuje produkty do 
sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich 
wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach 
sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy 
wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówieni 
składane przez nabywców (demonstruje, waży, 
mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane 
produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, 
załatwia reklamacje zakupionych towarów. 
 

Kariera edukacyjna 

Kształcenie w zawodzie sprzedawca w naszej szkole 
odbywa się w 3-letniej branżowej szkole  

I stopnia, w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego 
dnia nauki jest jednocześnie młodocianym 

pracownikiem (umowa  
z pracodawcą, u którego uczy się praktycznej nauki 

zawodu) i uczniem (w branżowej szkole realizuje 
naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz 
teoretycznych przedmiotów zawodowych). 

Kształcenie w tej formie,  umożliwia uzyskanie zawodu 
sprzedawca po zdaniu zewnętrznego egzaminu 

zawodowego. 

Predyspozycje zawodowe 

W zawodzie sprzedawcy kontakty z innymi ludźmi są 
bardzo intensywne, dlatego przy bezpośredniej 
obsłudze klientów powinny pracować osoby 
komunikatywne, łatwo nawiązujące relacje 
interpersonalne. Ważne są również takie cechy, jak 
umiejętność słuchania i cierpliwość, umiejętność 
postępowania z ludźmi, a także odporność 
emocjonalna. Praca sprzedawcy jest zaliczana do zajęć 
samodzielnych, jednak niezbędna jest umiejętność 
pracy w zespole i współdziałania. Przydatne w tym 
zawodzie są dobra pamięć oraz uzdolnienia 
rachunkowe – do szybkiego i sprawnego wykonania 
obliczeń finansowych. 

Kariera zawodowa 

Handel należy do tej rozwijającej się gałęzi gospodarki 
w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy 
poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje 
na profesjonalnych sprzedawców, których 
zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów 
firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć 
własną jednoosobową firmę handlową. 

Miejsce pracy: małe i duże sklepy, markety i 
hipermarkety, hurtownie, firmy handlowe, salony 
sprzedaży, można także prowadzić działalność 
gospodarczą na własny rachunek. 

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
nr 4 

im. ks. J. Popiełuszki 
 

ul. H.Sienkiewicza 10/12 
 97-300 Piotrków Trybunalski 

www.zsp4.piotrkow.pl 

tel. (44) 732 70 58 

http://www.zsp4.piotrkow.pl/


Magazynier – logistyk 
(branżowa szkoła I stopnia) 

Zadania zawodowe 

Magazynier logistyk może pracować  
w magazynie handlowym, przemysłowym bądź 
centrum logistycznym. 
 
Do jego zadań należy: 

• kontrola jakości i ilości towaru 
przyjmowanego i wydawanego, 

•  rozmieszczanie towarów w magazynie,  
• dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji 

towaru, 
• dbanie o towar, który znajduje się pod jego 

opieką i ochrona przed pożarem, 
kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, 
zepsuciem i zniszczeniem 

• pilnowanie terminów przechowywania 
np.: materiałów, artykułów i 
utrzymywanie porządku w 
pomieszczeniach magazynowych.  
 
W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje 

z zakresu obsługi różnych magazynów zarówno 
przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych, jak i 
spedycyjnych.  

Nauczymy Cię obsługi programów 
komputerowych stosowanych w pracy biurowej 
oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać  
z narzędzi do znakowania, pakowania i 
zabezpieczania towarów oraz urządzeń do 
automatycznej identyfikacji towarów. 
 

Kariera edukacyjna 

Kształcenie w zawodzie magazynier logistyk w naszej 
szkole odbywa się w 3-letniej branżowej szkole  

I stopnia, w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego 
dnia nauki jest jednocześnie młodocianym 

pracownikiem (umowa z pracodawcą, 
u którego uczy się praktycznej nauki zawodu)  
i uczniem (w branżowej szkole realizuje naukę 

przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych 
przedmiotów zawodowych). Kształcenie w tej formie 

umożliwia uzyskanie zawodu magazyniera logistyka po 
zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. 

Kariera zawodowa  

Nauka zawodu odbywa się w wybranym 
przedsiębiorstwie. Uczeń zatrudniony jest jako 
pracownik młodociany. Praktyki odbywają się  

w najlepszych jednostkach logistycznych. 
Zdobyta wiedza oraz doświadczenie 

zawodowe pozwoli Ci znaleźć interesującą pracę. 
Możesz też rozpocząć pracę na własny rachunek, 
założyć swoją firmę. 

Korzyści 

• praca dla magazyniera-
logistyka czeka dziś 
wszędzie, w każdym 
przedsiębiorstwie, 
instytucjach 
samorządowych i 
centralnych 
• wysokie przeciętne zarobki,  
• to jeden z zawodów najbardziej poszukiwanych 
na rynku pracy, 
• uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój 
kariery zawodowej i prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. 

Zatrudnienie 

– firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe, 
posiadające różne typy magazynów,  
– sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych 
branż, centra logistyczne i terminale kontenerowe,  
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  
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