
#ZAWODY CKZiU

ZAWODAMI 

PRZYSZŁOŚCI
w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Poznaniu



RYNEK PRACY

POPYT

na rynku pracy to 
miejsca pracy 

oferowane przez 
pracodawców

PODAŻ

na rynku pracy to 
osoby poszukujące 

pracy



ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE

• zawód deficytowy – zawód, na który na rynku 
pracy jest wyższe zapotrzebowanie niż liczba 
osób poszukujących pracy w danym zawodzie

• zawód nadwyżkowy – zawód, na który na 
rynku pracy jest mniejsze zapotrzebowanie niż 
liczba osób poszukujących pracy w danym 
zawodzie



ZAWODY DEFICYTOWE NA RYNKU 

PRACY

Poszukiwani są:

• MECHATRONICY

• OPERATORZY OBRABIAREK CNC

• TECHNICY (różni specjaliści)

• MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

• OPERATORZY MASZYN

• WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY DO 
PRODUKCJI (utrzymania linii)



ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW

Z OBWIESZCZENIA MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Z DNIA 27.01.2021R.

• AUTOMATYK

• MECHATRONIK

• OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

• TECHNIK AWIONIK

• TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

• TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

• I INNE
ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021



Argumenty przemawiające za technikum 

oraz szkołą branżową

➢Od kilku lat największym zainteresowaniem 

wśród pracodawców cieszą się absolwenci 

techników oraz szkół branżowych czyli 

ZAWODOWCY!

➢Na rynku pracy wciąż brakuje osób mających 

konkretny zawód w ręku – SPECJALISTÓW!

➢Zapotrzebowanie na te zawody ma 

bezpośrednie przełożenie na wysokość 

zarobków



Argumenty przemawiające za 

technikum:

✓Po ukończeniu szkoły konkretny zawód w ręku

✓Po ukończeniu szkoły dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe

✓Podobnie jak w liceum wykształcenie średnie, 

możliwość zdawania matury oraz 

kontunuowania nauki na studiach

✓Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko 

teoretycznej, ale także praktycznej – praktyki 

zawodowe, zarówno w Polsce jak i za granicą



Argumenty przemawiające za 

technikum:

✓Doświadczenie zdobyte na praktykach zawodowych 

pomaga szybciej i z większą pewnością siebie wejść 

na rynek pracy

✓Możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po 

ukończeniu szkoły, usamodzielnienie się, 

niezależność finansowa

✓W obecnych czasach to stawki zawodowców są 

jednymi z najwyższych na rynku pracy

✓Stawki wynagrodzenia absolwentów naszego 

technikum niejednokrotnie przewyższają zarobki 

osób po studiach wyższych



Argumenty przemawiające za szkołą

branżową:

✓ Po ukończeniu szkoły konkretny zawód w ręku

✓ Po ukończeniu szkoły konkretny dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe

✓ Po ukończeniu szkoły możliwość kontunuowania nauki w 

szkole branżowej II stopnia i uzyskania dyplomu technika 
- wykształcenie średnie, możliwość zdawania matury 

oraz dostania się na studia

✓Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale 
także praktycznej – praktyki zawodowe

✓ Ilość godzin praktyk zawodowych kilkukrotnie większa 

niż w technikum



Argumenty przemawiające za szkołą 

branżową:

✓ Doświadczenie zdobyte na praktykach zawodowych 
pomaga szybciej i z większą pewnością siebie wejść na 

rynek pracy

✓Możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu 
szkoły, usamodzielnienie się, niezależność finansowa

✓W obecnych czasach to stawki zawodowców są jednymi 

z najwyższych na rynku pracy

✓ Stawki wynagrodzenia absolwentów naszej szkoły 
branżowej niejednokrotnie przewyższają zarobki osób po 

studiach wyższych. Absolwenci szkoły branżowej nie 

mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy.


