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CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
TECHNIK EKONOMISTA
Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowopłacowe i podatkowość oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy,
sprawozdania i wykonuje prace biurowe.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista
potrafi:
 planować i prowadzić działalność gospodarczą, organizować działalność gospodarczą, obliczać
podatki, prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, sporządzać plany, analizy i sprawozdania;
 prowadzić rachunkowość, dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację, sporządzać sprawozdania finansowe, przeprowadzać
analizy finansowe;
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 uzdolnienia rachunkowo- matematyczne, sumienność, dokładność, systematyczność,
odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, umiejętność koncentracji, zdolności analityczne,
komunikatywność.
Perspektywy zawodowe:
 Możesz pracować w: bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych,
urzędach skarbowych, urzędach administracji publicznej, wszystkie przedsiębiorstwa w których
Potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.
Absolwentom tego kierunku łatwo również prowadzić własną działalność gospodarczą.
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TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy,
diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi.
Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk potrafi:
 montować i eksploatować komputery osobiste oraz urządzenia peryferyjne, przygotowywać stanowiska,
komputerowe do pracy, użytkować urządzenia peryferyjne komputera osobistego, naprawiać komputery
osobiste.
 Projektować lokalne sieci komputerowe i administrować sieciami, projektować i wykonywać lokalne
sieci komputerowe, konfigurować urządzenia sieciowe, administrować sieciowymi systemami operacyjnymi.
 Tworzyć aplikacje internetowe i bazy danych oraz administrować bazami, tworzyć strony internetowe,
tworzyć bazy danych i administrować bazami, tworzyć aplikacje internetowe.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 umysł twórczy, analityczny i logiczny, wytrwałość i celowość działania, dokładność i systematyczność,
zdolność koncentracji, chęć stałego doskonalenia w zawodzie, podatność na innowacje i twórcza
wyobraźnia, samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, umiejętność współpracy w zespole.
Perspektywy zawodowe:
 Możesz pracować w: wyspecjalizowanych firmach informatycznych, urzędach jako administrator baz
danych i sieci we wszystkich gałęziach gospodarki w których mają zastosowanie komputery, możesz
prowadzić własną działalność gospodarczą.
 Zawody, w których można podjąć pracę:
administrator baz danych, administrator systemów komputerowych, administrator sieci informatycznej,
Programista, projektant stron internetowych, konserwator systemów komputerowych i sieci, serwisant
grafik komputerowy.
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TECHNIK LOGISTYK
Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji,
magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk potrafi:
 organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji
i magazynowania, organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji,
organizować i monitorować procesy magazynowe, organizować i monitorować dystrybucję;
 zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizować
i monitorować procesy transportowe, organizować środki techniczne w celu realizacji procesów
Transportowych;
 organizować i monitorować przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych,
organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych,
organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 komunikatywność, podzielność uwagi, zdolność koncentracji, umiejętność podejmowania szybkich
decyzji, odporność na stres, odpowiedzialność, dokładność;
Perspektywy zawodowe:
 możesz pracować w firmach logistycznych, firmach przewozowych, firmach spedycyjnych oraz wszędzie
tam gdzie występują procesy: produkcji, magazynowania, dystrybucji.
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TECHNIK HOTELARSTWA
Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:
 planować i realizować usługi w recepcji, rezerwować usługi hotelarskie, obsługiwać gości
przyjeżdżających i wyjeżdżających;
 obsługiwać gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, utrzymywać porządek w pokojach
Hotelowych, przygotowywać i podawać śniadania, organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 łatwość komunikowania się, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność
podejmowania samodzielnych decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, operatywność, opiekuńczość,
życzliwość, uprzejmość, uczciwość i dyskrecja, spostrzegawczość i podzielność uwagi, dobra prezencja,
odporność na stres, akceptowanie usługowego charakteru pracy;
Perspektywy zawodowe:
 możesz pracować w: zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych,
Pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także w bazach ruchomych promowej ; żeglugowej,
kolejowej, lotniczej, możesz prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług hotelowych.
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TECHNIK HANDLOWIEC
Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach
obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomicznofinansowe w przedsiębiorstwie.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec potraf:
 prowadzić sprzedaż towarów, organizować przyjęcie, magazynowanie i sprzedaż towarów,
przeprowadzać inwentaryzację towarów, sporządzać kalkulację cen sprzedaży, stosować różne formy
i techniki sprzedaży, obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy, sporządzać
dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
 prowadzić działalność handlową, organizować działania reklamowe i marketingowe, zarządzać
działalnością handlową, prowadzić negocjacje handlowe, sporządzać dokumentację ekonomicznofinansową, sporządzać biznesplan przedsiębiorstwa;
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 wysoki poziom aktywności, odporność psychiczna, spostrzegawczość i podzielność uwagi,
dobra prezencja i kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja, dobry stan zdrowia;
Perspektywy zawodowe:
 możesz pracować w: przedsiębiorstwach handlowych, punktach sprzedaży detalicznej, instytucjach
kontroli handlowej, własnej firmie handlowej;
Przykłady stanowisk: przedstawiciel handlowy, kierownik sprzedaży, menedżer produktu, sprzedawca,
demonstrator wyrobów .
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TECHNIK SPEDYTOR
Organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej
i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik spedytor potrafi:
 organizować i nadzorować transport, planować realizację procesów transportowych, organizować
i nadzorować transport, przygotowywać ładunki do transportu, przygotowywać i monitorować techniczne
środki realizacji procesów transportowych, prowadzić dokumentację spedycyjno-transportową,
nadzorować realizację procesów transportowych;
 Obsługiwać klientów i kontrahentów, prowadzić korespondencję i negocjacje, kalkulować ceny usług
spedycyjno-transportowych;
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu :
 umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji,
szeroko pojęte zdolności analityczne, odporność na stres, zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
zdolności organizacyjne, komunikatywność;
Perspektywy zawodowe:
 Możesz pracować w: firmach logistycznych, firmach przewozowych, firmach spedycyjnych,
agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, hurtowniach, wszystkich przedsiębiorstwach
spedytujących wyprodukowane wyroby.
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TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Technik rachunkowości wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości, rozliczaniem
podatków, wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych
i jednostkach organizacyjnych, prowadzi analizy finansowe.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości
potrafi:
 prowadzić rachunkowość, dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, przeprowadzać
rozliczać inwentaryzacje, sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizę finansową;
 rozliczać wynagrodzenia i daniny publiczne, rozliczać wynagrodzenia, rozliczać podatki i inne daniny
Publiczne, sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 uzdolnienia rachunkowo- matematyczne, sumienność, dokładność, systematyczność,
Odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność koncentracji, zdolności analityczne;
Perspektywy zawodowe
 Możesz pracować w: działach finansowych (księgowości) we wszystkich podmiotach gospodarczych,
bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej
i centralnej, prywatnych firmach, biurach rachunkowych.
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TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
Technik eksploatacji portów i terminali planuje i organizuje prace związane z eksploatacją środków
transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach, organizuje prace związane z magazynowaniem,
składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków, prowadzi dokumentację dotyczącą transportu,
magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik eksploatacji portów
i terminali potrafi:
 magazynować ładunki, w tym ponadgabarytowe, materiały niebezpieczne i żywe zwierzęta;
obsługiwać ładunki w portach i terminalach; obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych,
terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych; sporządzać dokumentację związaną z przeładunkiem
i magazynowaniem towarów; dobierać środki transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów
terminali; dobierać opakowania jednostkowe i transportowe oraz prowadzić gospodarkę opakowaniami
i kontenerami; obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne stosowane w organizacji pracy portów
i terminali; rozpatrywać reklamacje dotyczące obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach;
obliczać koszty przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów; organizować prace związaną
z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
Możesz pracować w:
 terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych; przedsiębiorstwach spedycyjnych,
transportowych, lotniczych i kolejowych; agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych;
portach morskich i rzecznych;
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 komunikatywność, podzielność uwagi, zdolność koncentracji, umiejętność podejmowania szybkich
Decyzji, odporność na stres, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole.
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PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ – szkoła branżowa I stopnia
Pracownik obsługi hotelowej wykonuje prace w zakresie obsługi gościa obiektu świadczącego usługi
hotelarskie
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie pracownik obsługi
hotelowej potrafi:
 obsługiwać gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, utrzymywać porządek w pokojach
hotelowych, przygotowywać i podawać śniadania, organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie;
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 łatwość komunikowania się, umiejętność pracy w zespole. wysoka kultura osobista, samodzielność,
Odpowiedzialność, opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość, uczciwość i dyskrecja, spostrzegawczość
i podzielność uwagi, akceptowanie usługowego charakteru pracy;
Perspektywy zawodowe:
 możesz pracować w: zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych,
pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej,
kolejowej; możesz prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług hotelowych
 Możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia lub na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu:
technik hotelarstwa

Zespół Szkół nr 2
im. Mikołaja Kopernika
MAGAZYNIER-LOGISTYK – szkoła branżowa I stopnia
Zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, prowadzeniem dokumentacji
magazynowej, przechowywaniem towarów.
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie magazynier- logistyk
potrafi:
 obsługiwać magazyny, realizować procesy magazynowe, obsługiwać magazyny przyprodukcyjne,
obsługiwać magazyny dystrybucji;
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 dobra organizacja pracy, podzielność uwagi, zdolność koncentracji, odpowiedzialność, dokładność
i skrupulatność, umiejętność współpracy, sprawność fizyczna
Perspektywy zawodowe:
 możesz pracować w: firmach logistycznych, firmach przewozowych, firmach spedycyjnych, magazynach
składach materiałów, centrach logistycznych;
 możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia lub na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu:
technik logistyk.
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