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PORADNIK ZAWODOZNAWCZY DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 

 

DECYZJA – CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PODEJMUJĄC DECYZJĘ O TYM, CO 

CHCĘ ROBIĆ W ŻYCIU? 

Zainteresowania – każdy z nas ma zainteresowania, choć nie zawsze potrafimy je nazwać i o 

nich mówić. Identyfikacja zainteresowań ułatwia poszukiwanie szkoły o profilu 

odpowiadającym obszarom zawodowym, które te zainteresowania mogą rozwinąć. Dotyczy to 

zarówno przedmiotów szkolnych, jak i pasji.  

Zdolności – Zdolności stanowią te różnice między ludźmi, które decydują o niejednakowych 

rezultatach w uczeniu się i działaniu przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowywaniu 

się. Każdy posiada zarówno rozwinięte w różnym stopniu zdolności ogólne, do których 

zaliczamy, np. inteligencję, kreatywność, sprawności fizyczne oraz zdolności ukierunkowane 

przedmiotowo, np. artystyczne, językowe, matematyczne czy sportowe. Dobrze jest 

przeanalizować, w jakich dziedzinach jesteś bardzo dobry, czego uczysz się szybko i z 

przyjemnością. 

Umiejętności – warto również zastanowić się, co potrafisz, jakie masz szczególne 

umiejętności, czy towarzyszysz rodzicom, znajomym w wykonywaniu pewnych czynności 

zawodowych, np. naprawach motoryzacyjnych, opiece nad zwierzętami. Warto też pomyśleć, 

jakie umiejętności psychospołeczne (tzw. umiejętności miękkie) posiadasz. Mogą to być, m.in.: 

komunikacja międzyludzka, umiejętność radzenia sobie ze stresem, analiza danych, 

zarządzanie czasem.  

Temperament –  z pewnością zaważyłeś, że w tych samych okolicznościach ludzie różnie 

reagują na to samo zdarzenie. Jedni bardzo emocjonalnie, a inni spokojnie. Jedni potrafią długo 

wykonywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada 

zniecierpliwienie i zniechęcenie. Są też osoby łatwo nawiązujące kontakt z innymi, ale też i 

takie, które wolą samotność i własne towarzystwo. Zastanów się do jakiej grupy osób należysz? 

Wartości – każdy z nas kieruje się w swoim życiu określonym zestawem wartości, które 

również leżą u podstaw decyzji dotyczących wyboru wykonywanego zawodu. Jeśli wartością 

jest pomaganie innym i chętnie angażujesz się, np. w działania wolontariatu młodzieżowego, 

może warto pomyśleć o szkole i zawodzie, który pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne. Nie 

powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami 

Stan zdrowia – należy pamiętać, by nie wybierać szkoły, która kształci do zawodu, do 

wykonywania którego masz przeciwskazania zdrowotne. Jeśli jesteś pod opieką jakiejś 

specjalistycznej poradni, to zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu, który sobie wymarzyłeś. Zawód, który Ciebie interesuje, nie może być w sprzeczności 

ze stanem zdrowia.  
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SKĄD ZDOBYWAĆ INFORMACJE O SZKOŁACH/UCZELNIACH WYŻSZYCH? 

— rozmawiaj z rodziną, znajomymi o szkołach, poznaj ich zdanie (jeśli masz znajomych,  

którzy uczą się w interesującej Ciebie szkole, to porozmawiaj z nimi), 

— rozmawiaj z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, 

— bierz udział w targach edukacyjnych,  

— uczestnicz w drzwiach otwartych szkół/uczelni wyższych, akcjach promocyjnych 

szkół/uczelni wyższych, 

— sięgaj do informatorów szkolnych, akademickich, 

— korzystaj z dostępnych rankingów szkół/uczelni wyższych 

— zajrzyj na strony internetowe szkół/uczelni wyższych, które bierzesz pod uwagę. 

 

 

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA I PODPOWIEDZI W PODJĘCIU DECYZJI? 

 

— Kuratorium Oświaty w Lublinie www.kuratorium.lublin.pl  

— Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP: www.ohp.pl 

— Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym: www.ore.edu.pl 

— Informacje o uczelniach, kierunkach studiów: 

www.uczelnie.info.pl;  

www.otouczelnie.pl; 

 www.wybierzstudia.nauka.gov.pl 

 

 

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODEJMUJĄC DECYZJĘ O WYBORZE KONKRETNEJ 

SZKOŁY? 

— informacjami osobie, 

— informacjami o swoich możliwościach (dostanie się do danej szkoły to jedno, a to, czy 

sobie poradzę z nauką w niej i czy będzie mi się tam podobać – to drugie), 

— ofertą edukacyjną (zgodnością z moimi zainteresowaniami), 

— wynikami nauczania (wynikami egzaminów maturalnych, zawodowych), 

— osiągnięciami szkoły (np.: wynikami w olimpiadach, konkursach itp.), 

— dodatkową ofertą (np. jakie są zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań itp.), 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.lublin.pl/
http://www.ohp.pl/
http://www.ore.edu.pl/
http://www.uczelnie.info.pl/
http://www.otouczelnie.pl/
http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/
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SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE 

Wybór szkoły ponadpodstawowej jest bardzo ważny. Uczeń, który odpowiednio wcześnie 

zainteresuje się tematem, sięgnie do informacji o szkołach ma szansę dokonać trafnego wyboru. 

 

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA  

*poniższy schemat przedstawia ścieżki kształcenia przez całe życie 

 

 

Co warto wiedzieć o branżowej szkole I stopnia? 

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata.  W trakcie 3 – letniej nauki będziesz się 

uczyć: 

— przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym, 

— przedmiotów zawodowych. 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych. 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i 

otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.  
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Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się: 

— z części pisemnej, 

— części praktycznej,  

otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie. 

Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo potwierdzające kwalifikację 

wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe. 

To bardzo dobra szkoła dla tych, którzy chcieliby się szybko usamodzielnić. To szkoła dla 

zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i szybkim podjęciem pracy.  

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można oczywiście kontynuować naukę w: 

— branżowej szkole II stopnia przez 2 lata, co umożliwi zdobycie dalszych kwalifikacji i 

przystąpienie do egzaminu maturalnego, 

— w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 

— albo zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kursów umiejętności zawodowych, kursów 

kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.  

Decyzji o dalszym kształceniu nie trzeba podejmować bezpośrednio po ukończeniu szkoły 

branżowej I stopnia — można dać sobie trochę czasu na pracę i lepsze poznanie siebie, a 

dopiero potem wrócić do nauki. 

 

Co warto wiedzieć o branżowej szkole II stopnia? 

Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata.  W trakcie 2 – letniej nauki będziesz się 

uczyć: 

— przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym, 

— przedmiotów zawodowych. 

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych. 

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia uzyskasz wykształcenie średnie branżowe i 

otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia.  

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, który składa się: 

— z części pisemnej, 

— części praktycznej, 

otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie.  

Jeśli uzyskałeś wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje 

wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie na poziomie technika. 
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Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możesz: 

— rozpocząć pracę w zawodzie, 

— po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować kształcenie na studiach 

wyższych, 

— zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów 

umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. 

 

Co warto wiedzieć o liceum? 

Nauka w liceum trwa cztery lata.  W trakcie 4 – letniej nauki będziesz się uczyć: 

— przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym, 

— 3 przedmiotów uzupełniających w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w 

zakresie rozszerzonym. 

 

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz 

świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego. 

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości. 

Liceum ogólnokształcące - jest dla uczniów, którzy wybrali zawód, ale jest on możliwy do 

zdobycia na studiach wyższych bądź w szkole policealnej. Liceum ogólnokształcące wybierają 

także uczniowie, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na swoją karierę zawodową  

sądzą, że wybór liceum pozwala im na odroczenie decyzji o kierunku studiów o kilka lat, co 

nie jest prawdą. Licealiści muszą zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w zakresie 

rozszerzonym, a których w podstawowym. Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym to 

wstęp do wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z których wyniki uwzględniane są przy 

rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Np.: jeżeli uczeń chce w przyszłości studiować 

fizykę, to właśnie tego przedmiotu (oraz matematyki) powinien się uczyć w zakresie 

rozszerzonym i zdawać z fizyki maturę. Jeżeli zrealizuje fizykę w zakresie podstawowym, 

czeka go dużo dodatkowej pracy przed maturą.  

Po ukończeniu liceum możesz: 

— kontynuować naukę w szkole wyższej, 

— kształcić się zawodowo w szkole policealnej, 

— pójść do pracy, 

— zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów 

umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. 
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Co warto wiedzieć o technikum? 

Nauka w technikum trwa pięć lat.  W trakcie 5 – letniej nauki będziesz się uczyć: 

— przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym, 

— 2 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym, 

— przedmiotów uzupełniających, 

— przedmiotów zawodowych. 

Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych. 

Po ukończeniu technikum uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia 

technikum. 

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się: 

— z części pisemnej, 

— części praktycznej, 

otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie. 

Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje 

wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe. 

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości. 

Technikum łączy zalety kształcenia branżowego i ogólnego. Dla pracodawców absolwenci 

techników, zwłaszcza ci, którzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre 

wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy. Jeśli po ukończeniu technikum chce się 

zmienić zawód, to również jest to możliwe. Korzystając z tego, że ma się wykształcenie średnie, 

można zapisać się do szkoły policealnej, żeby uczyć się nowego zawodu lub rozpocząć studia 

na kierunku zgodnym z zawodem lub innym niż zawód wyuczony w technikum. 

Po ukończeniu technikum możesz: 

— rozpocząć pracę w zawodzie, 

— kontynuować naukę w szkole wyższej, 

— kształcić się zawodowo w szkole policealnej, 

— zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów 

umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. 
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STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO* 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 

2019 poz. 316) 

 

Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego uwzględnia podział zawodów na 

branże. Zawody te przyporządkowano do branż uwzględniając specyfikę umiejętności 

zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania 

zadań zawodowych. 

Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej: 

1. branża audiowizualna (AUD), 

2. branża budowlana (BUD), 

3. branża ceramiczno-szklarska (CES), 

4. branża chemiczna (CHM), 

5. branża drzewno-meblarska (DRM), 

6. branża ekonomiczno-administracyjna (EKA), 

7. branża elektroenergetyczna (ELE), 

8. branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM), 

9. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK), 

10. branża górniczo-wiertnicza (GIW), 

11. branża handlowa (HAN), 

12. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT), 

13. branża leśna (LES), 

14. branża mechaniczna (MEC), 

15. branża mechaniki precyzyjnej (MEP), 

16. branża metalurgiczna (MTL), 

17. branża motoryzacyjna (MOT), 

18. branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), 

19. branża ogrodnicza (OGR), 

20. branża opieki zdrowotnej (MED), 
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21. branża poligraficzna (PGF), 

22. branża pomocy społecznej (SPO), 

23. branża przemysłu mody (MOD), 

24. branża rolno-hodowlana (ROL), 

25. branża rybacka (RYB), 

26. branża spedycyjno-logistyczna (SPL), 

27. branża spożywcza (SPC), 

28. branża teleinformatyczna (INF), 

29. branża transportu drogowego (TDR), 

30. branża transportu kolejowego (TKO), 

31. branża transportu lotniczego (TLO), 

32. branża transportu wodnego (TWO). 

 

 

ZMIANY W STOSUNKU DO WCZEŚNIEJSZYCH KLASYFIKACJI ZAWODÓW 

 

I. W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, 

którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe: 

 

1. zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania 

zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych 

2. zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz 

offsetowy i drukarz fleksograficzny 

3. zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu 

technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik 

hotelarstwa 

4. zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik 

budowy i strojenia fortepianów i pianin 

5. zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji 

nagrań 

6. zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik 

realizacji nagłośnień 

7. zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony 

zawodem automatyk 

8. zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy 

9. zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera 
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10. zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług 

kelnerskich 

11. zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji 

turystyki 

12. zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki 

na obszarach wiejskich 

13. zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator 

maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 

14. zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego 

15. zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy 

16. zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich 

17. zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa 

18. zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony 

zawodem technik budownictwa kolejowego 

19. zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi, 

20. w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik 

eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody uwzględniające 

specyfikę wydobywania kopalin innych niż węgiel kamienny: 

 górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – z 

kwalifikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin 

innych niż węgiel kamienny, 

 technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, 

21. zawód technik rachunkowości zmienił typ szkoły ze szkoły policealnej na technikum. 

 

 

II. Nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty – na podstawie 

wniosków właściwych ministrów: wraz z wyodrębnionymi w nich 

kwalifikacjami: 
 

1. operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu 

technik przeróbki kopalin stałych 

2. technik programista 

3. pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

4. kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla 

zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum). 

 
 

III. Przywrócone zawody – na podstawie wniosków właściwych ministrów: 

 

1. technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku 
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IV. Nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty* 

 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082 

Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 roku możliwość kształcenia w czterech 

nowych zawodach: 

1. zdobnik ceramiki 731609 

2. technik spawalnictwa 311516 

3. mechanik pojazdów kolejowych 723318 

4. technik taboru kolejowego 311518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000082
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PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH 

SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY* 

*zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane 

szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy w najbliższych latach 

*Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na 

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. (M.P. 2019 poz. 

276)  

Na stronie MEN znajduje się pełny tekst obwieszczenia, który oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku 

pracy zawiera także wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.  

 

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) 

Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

1 Automatyk 731107 

2 Elektromechanik 741201 

3 Elektronik 742117 

4 Elektryk 741103 

5 Kierowca mechanik 832201 

6 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 

7 Mechatronik 742118 

8 Murarz-tynkarz 711204 

9 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 

10 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209 

11 Operator obrabiarek skrawających 722307 

12 Ślusarz 722204 

13 Technik automatyk 311909 

14 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407 

15 Technik budowy dróg 311216 

16 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302 

17 Technik elektronik 311408 

18 Technik elektryk 311303 

19 Technik energetyk 311307 

20 Technik mechanik 311504 

21 Technik mechatronik 311410 

22 Technik programista 351406 

23 Technik spawalnictwa 311516 

24 Technik transportu kolejowego 311928 
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PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH 

SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM* 

*zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane 

szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy w najbliższych latach 

*Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na 

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. (M.P. 2019 poz. 

276)  

Na stronie MEN znajduje się pełny tekst obwieszczenia, który oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku 

pracy zawiera także wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.  

 

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne 

zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim w najbliższych latach 

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) 
Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

1 Automatyk 731107 

2 Betoniarz-zbrojarz 711402 

3 Blacharz 721301 

4 Cieśla 711501 

5 Cukiernik 751201 

6 Dekarz 712101 

7 Elektromechanik 741201 

8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 

9 Elektronik 742117 

10 Elektryk 741103 

11 Górnik eksploatacji otworowej 811301 

12 Górnik eksploatacji podziemnej 811101 

13 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102 

14 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112 

15 Kierowca mechanik 832201 

16 Krawiec 753105 

17 Kucharz 512001 

18 Kuśnierz 753106 

19 Magazynier-logistyk 432106 

20 Mechanik pojazdów kolejowych 723318 

21 Mechanik pojazdów samochodowych 723103 

22 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 

23 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212 

24 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 

25 Mechatronik 742118 

26 Monter izolacji budowlanych 712401 

27 Monter konstrukcji budowlanych 711102 

28 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 

29 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202 

30 Monter stolarki budowlanej 712906 
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31 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 

32 Murarz-tynkarz 711204 

33 Obuwnik 753602 

34 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 

35 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209 

36 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003 

37 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205 

38 Operator obrabiarek skrawających 722307 

39 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134 

40 Piekarz 751204 

41 Stolarz 752205 

42 Ślusarz 722204 

43 Tapicer 753402 

44 Technik agrobiznesu 331402 

45 Technik analityk 311103 

46 Technik automatyk 311909 

47 Technik budownictwa 311204 

48 Technik budownictwa kolejowego 311220 

49 Technik budowy dróg 311216 

50 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 

51 Technik elektronik 311408 

52 Technik elektryk 311303 

53 Technik energetyk 311307 

54 Technik geodeta 311104 

55 Technik geolog 311106 

56 Technik górnictwa odkrywkowego 311701 

57 Technik górnictwa otworowego 311702 

58 Technik górnictwa podziemnego 311703 

59 Technik informatyk 351203 

60 Technik inżynierii sanitarnej 311218 

61 Technik logistyk 333107 

62 Technik mechanik 311504 

63 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 

64 Technik mechatronik 311410 

65 Technik obuwnik 311916 

66 Technik ochrony środowiska 325511 

67 Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709 

68 Technik pojazdów samochodowych 311513 

69 Technik programista 351406 

70 Technik przemysłu mody 311941 

71 Technik przeróbki kopalin stałych 311706 

72 Technik renowacji elementów architektury 311210 

73 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 

74 Technik rolnik 314207 

75 Technik spawalnictwa 311516 
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76 Technik spedytor 333108 

77 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412 

78 Technik pojazdów kolejowych 311518 

79 Technik technologii chemicznej 311603 

80 Technik technologii drewna 311922 

81 Technik technologii żywności 314403 

82 Technik teleinformatyk 351103 

83 Technik transportu kolejowego 311928 

84 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 

85 Technik weterynarii 324002 

86 Technik wiertnik 311707 

87 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 

88 Wiertacz 811305 

 

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane 

zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim w najbliższych latach 

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) 
Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 

2 Asystentka stomatologiczna 325101 

3 Blacharz samochodowy 721306 

4 Drukarz fleksograficzny 732209 

5 Drukarz offsetowy 732210 

6 Fryzjer 514101 

7 Garbarz skór 753501 

8 Higienistka stomatologiczna 325102 

9 Kaletnik 753702 

10 Kamieniarz 711301 

11 Lakiernik samochodowy 713203 

12 Mechanik motocyklowy 723107 

13 Monter izolacji przemysłowych 712403 

14 Monter nawierzchni kolejowej 711603 

15 Monter systemów rurociągowych 712613 

16 Operator maszyn leśnych 834105 

17 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204 

18 Opiekun medyczny 532102 

19 Opiekun osoby starszej 341202 

20 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 

21 Opiekunka dziecięca 325905 

22 Opiekunka środowiskowa 341204 

23 Ortoptystka 325906 

24 Pracownik pomocniczy krawca 932915 

25 Pracownik pomocniczy mechanika 932916 
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26 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 

27 Pracownik pomocniczy stolarza 932918 

28 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917 

29 Protetyk słuchu 321401 

30 Przetwórca mięsa 751108 

31 Rolnik 613003 

32 Technik architektury krajobrazu 314202 

33 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407 

34 Technik awionik 315316 

35 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 

36 Technik dentystyczny 321402 

37 Technik ekonomista 331403 

38 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302 

39 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411 

40 Technik elektroradiolog 321103 

41 Technik farmaceutyczny 321301 

42 Technik garbarz 311912 

43 Technik gazownictwa 311913 

44 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943 

45 Technik hotelarstwa 422402 

46 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208 

47 Technik leśnik 314301 

48 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406 

49 Technik masażysta 325402 

50 Technik mechanik lotniczy 315317 

51 Technik organizacji turystyki 422104 

52 Technik ortopeda 321403 

53 Technik procesów drukowania 311935 

54 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402 

55 Technik pszczelarz 314206 

56 Technik rachunkowości 431103 

57 Technik reklamy 333907 

58 Technik sterylizacji medycznej 321104 

59 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926 

60 Technik telekomunikacji 352203 

61 Technik transportu drogowego 311927 

62 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205 

63 Technik tyfloinformatyk 351204 

64 Technik urządzeń dźwigowych 311940 

65 Technik usług fryzjerskich 514105 

66 Technik włókiennik 311932 

67 Terapeuta zajęciowy 325907 
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PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W 2020r.          

BADANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW NA 

PRZEŁOMIE III i IV KWARTAŁU 2019r. * 

*Poniższe wyniki zostały opracowane przez wojewódzkie urzędy pracy, koordynatorem krajowym badania jest 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Badanie zostało przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej.  

Poniższe wyniki przedstawiają jednoroczną prognozę sytuacji w zawodach. Twórcy podzielili 

zawody na trzy grupy: 

— Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż 

liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania 

pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy), 

— Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do 

liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania 

pracodawców, 

— Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób 

zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców 

(najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie). 

 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

zawody deficytowe 

— dekarze i blacharze budowlani 

— diagności samochodowi 

— elektrycy, elektromechanicy i 

elektromonterzy 

— fizjoterapeuci i masażyści 

— fryzjerzy 

— kierowcy autobusów 

— kierowcy samochodów 

ciężarowych i ciągników 

siodłowych 

— krawcy i pracownicy produkcji 

odzieży 

— kucharze 

— lekarze 

— mechanicy pojazdów 

samochodowych 

— monterzy instalacji budowlanych 

— nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu 

— nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

— nauczyciele szkół specjalnych i 

oddziałów integracyjnych 

— operatorzy i mechanicy sprzętu do 

robót ziemnych 

— operatorzy obrabiarek 

skrawających 

— piekarze 

— pielęgniarki i położne 

— pracownicy ds. rachunkowości i 

księgowości 

— samodzielni księgowi 

— spawacze 

— szefowie kuchni 
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zawody zrównoważone 

— administratorzy stron 

internetowych 

— agenci ubezpieczeniowi 

— akustycy i realizatorzy dźwięku 

— analitycy, testerzy i operatorzy 

systemów teleinformatycznych 

— animatorzy kultury i organizatorzy 

imprez 

— architekci i urbaniści 

— architekci krajobrazu 

— archiwiści i muzealnicy 

— asystenci w edukacji 

— betoniarze i zbrojarze 

— bibliotekoznawcy, bibliotekarze i 

specjaliści informacji naukowej 

— biolodzy, biotechnolodzy, 

biochemicy 

— blacharze i lakiernicy samochodowi 

— brukarze 

— ceramicy przemysłowi 

— cieśle i stolarze budowlani 

— cukiernicy 

— dentyści 

— dziennikarze i redaktorzy 

— farmaceuci 

— filolodzy i tłumacze 

— floryści 

— fotografowie 

— geodeci i kartografowie 

— gospodarze obiektów, portierzy, 

woźni i dozorcy 

— graficy komputerowi 

— inspektorzy nadzoru budowlanego 

— instruktorzy nauki jazdy 

— instruktorzy rekreacji i sportu 

— inżynierowie budownictwa 

— inżynierowie chemicy i chemicy 

— inżynierowie elektrycy i energetycy 

— inżynierowie inżynierii środowiska 

— inżynierowie mechanicy 

— kamieniarze 

— kelnerzy i barmani 

— kierowcy samochodów osobowych 

— kierownicy budowy 

— kierownicy ds. logistyki 

— kierownicy ds. produkcji 

— kierownicy ds. usług 

— kierownicy ds. zarządzania i 

obsługi biznesu 

— kierownicy sprzedaży 

— kierownicy w instytucjach 

społecznych i kultury 

— kosmetyczki 

— lakiernicy 

— listonosze i kurierzy 

— logopedzi i audiofonolodzy 

— magazynierzy 

— masarze i przetwórcy ryb 

— maszyniści 

— mechanicy maszyn i urządzeń 

— meteorolodzy, geolodzy, 

geografowie 

— monterzy elektronicy 

— monterzy konstrukcji metalowych 

— monterzy maszyn i urządzeń 

— monterzy okien i szklarze 

— murarze i tynkarze 

— nauczyciele języków obcych i 

lektorzy 

— nauczyciele nauczania 

początkowego 

— nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących 

— nauczyciele przedszkoli 

— obuwnicy 

— ogrodnicy i sadownicy 

— operatorzy aparatury medycznej 

— operatorzy maszyn do produkcji i 

przetwórstwa papieru 

— operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów cementowych i 

kamiennych 

— operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów chemicznych 

— operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych 

— operatorzy maszyn rolniczych i 

ogrodniczych 

— operatorzy maszyn włókienniczych 
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— operatorzy urządzeń dźwigowo-

transportowych 

— opiekunki dziecięce 

— opiekunowie osoby starszej lub 

niepełnosprawnej 

— optycy i pracownicy wytwarzający 

protezy 

— plastycy, dekoratorzy wnętrz i 

konserwatorzy zabytków 

— pomoce kuchenne 

— pomoce w gospodarstwie 

domowym 

— pozostali specjaliści edukacji 

— pracownicy ds. budownictwa 

drogowego 

— pracownicy ds. jakości 

— pracownicy ds. ochrony środowiska 

i bhp 

— pracownicy ds. techniki 

dentystycznej 

— pracownicy fizyczni w produkcji i 

pracach prostych 

— pracownicy myjni, pralni i 

prasowalni 

— pracownicy obsługi ruchu 

szynowego 

— pracownicy ochrony fizycznej 

— pracownicy poczty 

— pracownicy poligraficzni 

— pracownicy przetwórstwa metali 

— pracownicy przetwórstwa 

spożywczego 

— pracownicy robót 

wykończeniowych w budownictwie 

— pracownicy służb mundurowych 

— pracownicy socjalni 

— pracownicy sprzedaży internetowej 

— pracownicy telefonicznej i 

elektronicznej obsługi klienta, 

ankieterzy, teleankieterzy 

— pracownicy usług pogrzebowych 

— pracownicy zajmujący się 

zwierzętami 

— prawnicy 

— projektanci i administratorzy baz 

danych, programiści 

— projektanci wzornictwa 

przemysłowego i operatorzy CAD 

— przedstawiciele handlowi 

— psycholodzy i psychoterapeuci 

— ratownicy medyczni 

— recepcjoniści i rejestratorzy 

— robotnicy budowlani 

— robotnicy leśni 

— robotnicy obróbki drewna i stolarze 

— robotnicy obróbki skóry 

— rzemieślnicy obróbki szkła i metali 

szlachetnych 

— sekretarki i asystenci 

— specjaliści ds. finansowych 

— specjaliści ds. organizacji produkcji 

— specjaliści ds. PR, reklamy, 

marketingu i sprzedaży 

— specjaliści ds. rynku nieruchomości 

— specjaliści ds. zarządzania 

zasobami ludzkimi i rekrutacji 

— specjaliści elektroniki, automatyki i 

robotyki 

— specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

— specjaliści telekomunikacji 

— spedytorzy i logistycy 

— sprzątaczki i pokojowe 

— sprzedawcy i kasjerzy 

— ślusarze 

— tapicerzy 

— technicy budownictwa 

— technicy informatycy 

— weterynarze 

— windykatorzy 

— wychowawcy w placówkach 

oświatowych i opiekuńczych 

— zaopatrzeniowcy i dostawcy 
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zawody nadywżkowe 

— ekonomiści 

— filozofowie, historycy, politolodzy i 

kulturoznawcy 

— pedagodzy 

— pracownicy administracyjni i 

biurowi 

— pracownicy biur podróży i 

organizatorzy obsługi turystycznej 

— rolnicy i hodowcy 

— socjolodzy i specjaliści ds. badań 

społeczno-ekonomicznych 

— specjaliści administracji publicznej 

— specjaliści technologii żywności i 

żywienia 

— technicy mechanicy  

 

 

LINKI DO NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH I MATERIAŁÓW 

INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316) 

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 0082) 

Link: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000082/O/D20200082

.pdf 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639) 

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991) 

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 

2019 poz. 502) 

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502 

 

Opracowanie: Karolina Dzwonnik 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000082
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000082/O/D20200082.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000082/O/D20200082.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000639
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502

