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DORADZTWO ZAWODOWE DLA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ 

 

W Polsce podobnie jak w innych krajach  systemy kształcenia stają się coraz bardziej 

otwarte, elastyczne i ściślej powiązane. Młodzież i dorośli zarówno w edukacji obowiązkowej 

jak i ponadobowiązkowej mają wiele możliwości wyboru. Możliwe jest  kształcenie 

w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, na miejscu lub na odległość, z własnej 

inicjatywy lub wynikające ze zobowiązań wykonywania pracy. W miarę, jak dostęp do 

edukacji  staje się bardziej otwarty na drodze formalnej lub pozaformalnej zarówno młodzież 

jak i dorośli powinni mieć stały dostęp do przejrzystej i aktualnej informacji, by ich wybory 

były świadome i korzystne. 

W strukturze Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

funkcjonuje Ośrodek Doradztwa Zawodowego, którego priorytetowym zadaniem jest 

wspieranie przede wszystkim szkół w tworzeniu i organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu 

orientacji i poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi Ośrodka są przygotowani do 

wykonywania zadań związanych z udzielaniem wsparcia zarówno młodzieży jak i osobom 

dorosłym  w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, doskonalenia zawodowego, podjęcia lub 

zmiany zatrudnienia. Posiadają oni wiedzę na temat możliwości kształcenia, świata zawodów, 

rynku pracy oraz usług informacji i poradnictwa zawodowego, nie tylko na szczeblu 

krajowym, ale także europejskim. Wychodząc z założenia, że uczniowie powinni łagodnie 

przejść z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej, a wybór, jakiego dokonają na tym etapie 

ma istotne konsekwencje dla dalszej edukacji i możliwości zatrudnienia,  działania w zakresie 

doradztwa zawodowego najintensywniej prowadzone są na poziomie gimnazjum.  

Działania są ukierunkowane na uczniów, nauczycieli, rodziców po to, aby nauczyciele 

dysponowali większą wiedzą na temat rynku pracy i charakterystyk poszczególnych 

zawodów,   pracodawcy byli coraz częściej zapraszani do szkoły, żeby rozmawiać z uczniami, 

a rodzice uczniów byli zaangażowani w szkolny program rozwoju kariery. Wiedza na temat 

rozwijających się dziedzin, branż ma istotny wpływ na wybór szkoły i zawodu. Ośrodek 

Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP współpracuje z pracodawcami, gdyż pełnią oni istotną 

rolę w tworzeniu systemu orientacji i poradnictwa zawodowego. Obecnie rejestrowane jest 

duże zainteresowanie kształceniem i doskonaleniem zawodowym w dziedzinie mechatroniki. 

Także w organizowanych przez Ośrodek konkursach zawodoznawczych dla uczniów szkół 



podstawowych „O przyszłości marzę teraz” oraz dla gimnazjów „Zawody przyszłości”  

króluje zawód mechatronik.  

Pracodawcy wskazują doradcom zawodowym braki w zatrudnieniu. Zgodnie 

z rankingiem najtrudniejszych do obsadzenia zawodów, który został przygotowany przez firmę 

Manpower
21

 (przebadano 35 tysięcy pracodawców w 35 krajach) zarówno w Polsce, w Europie 

i na świecie największe problemy sprawia przedsiębiorcom pozyskanie wykwalifikowanych 

pracowników fizycznych. Trudności w naborze pojawiają się również w przypadku takich 

zawodów jak: technicy, inżynierowie, kierowcy, pracownicy księgowości i finansów.  

 

10 najtrudniejszych do obsadzenia zawodów w Polsce 2010
1
 

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 

2. Menedżerowie projektów 

3. Szefowie kuchni/kucharze 

4. Kierowcy 

5. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji 

6. Pracownicy hoteli i restauracji 

7. Pracownicy księgowości i finansów 

8. Inżynierowie 

9. Pracownicy działów IT 

10. Pracownicy recepcji 

10 najtrudniejszych do obsadzenia zawodów w Europie 2010: 

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 

2. Przedstawiciele handlowi 

3. Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu)  

4. Kierowcy 

5. Pracownicy księgowości i finansów 

6. Inżynierowie 

7. Szefowie kuchni/ kucharze 

8. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji 

9. Pracownicy działów IT 

10. Lekarze i wykwalifikowany personel medyczny (z wyłączeniem pielęgniarek 

i pielęgniarzy) 
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Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego przewiduje, że do 2015 roku 

europejska gospodarka wygeneruje około 1,5 miliona nowych miejsc pracy w zawodach 

wymagających tytułu inżyniera. Na rynku pracy brakuje  absolwentów kierunków 

mechanicznych. Jak wynika z badań TNS OBOP szacuje się, że w 2013 roku do obsadzenia 

będzie ok. 18 tys. wakatów głównie w przemyśle.
2
 Dziedziną, która rozwija się bardzo 

dynamicznie w ostatnich latach jest  mechatronika. Pracodawcy chętnie współpracują  

z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz szkołami 

zawodowymi, gdyż doświadczają problemów związanych z zatrudnieniem specjalistów – 

mechatroników.  

Ośrodek Doradztwa Zawodowego organizuje systematyczne spotkania w gimnazjach 

przedstawicieli przedsiębiorstw z uczniami i rodzicami. Włączenie się pracodawców 

w tworzenie klas patronackich w szkołach zawodowych skutkuje coraz większym 

zainteresowaniem gimnazjalistów osiąganiem kwalifikacji  w tym obszarze kształcenia. 

Doradcy zawodowi współorganizują wycieczki zawodoznawcze do nowocześnie 

wyposażonych pracowni mechatronicznych ŁCDNiKP, w których prowadzone jest również 

kształcenie młodzieży i dorosłych w ramach współpracy ze szkołami. Zajęcia edukacyjne  

w wybranych jednostkach modułowych odbywają się dla uczniów zespołów szkół 

zawodowych nr 7, 9, 10, 17, 20, 22 oraz dla uczących się dorosłych Publicznej Policealnej 

Szkoły Nowoczesnych Technologii.  

Pracodawcy we współpracy z edukacją uczestniczyli w procesie tworzenia opisów 

standardów kwalifikacji zawodowych, które stanowią doskonałe źródło informacji   

o zadaniach zawodowych oraz koniecznych do ich wykonywania umiejętnościach na różnych 

poziomach kwalifikacji (ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu  

i specjalistycznych).  

Szkoły zawodowe kształcą w następujących zawodach tej branży: monter mechatronik, 

technik mechatronik. Ścieżka rozwoju zawodowego jest bardzo interesująca. Absolwenci 

szkół zawodowych kształcących w wymienionych zawodach mogą podejmować pracę 

bezpośrednio po ukończeniu nauki w m. in.  w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia 

i systemy mechatroniczne oraz przedsiębiorstwach usługowo-naprawczych, są przygotowani 

do podejmowania działalności gospodarczej, mogą także kontynuować naukę w wyższej 

uczelni technicznej (w naszym regionie Politechnika Łódzka) , kierunek mechatronika. 
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Szkoły zawodowe mogą realizować program tradycyjny – przedmiotowy albo modułowy – 

zadaniowy. Wdrażanie  modułowych programów kształcenia zawodowego stanowi jedną  

z dróg poprawy jakości usług edukacyjnych, pozwala na wykonywanie przez uczących się 

zadań zawodowych oraz ukształtowanie umiejętności zgodnie z  potrzebnymi  rynku pracy. 

Program modułowy obejmuje kształcenie ogólnozawodowe, zawodowe 

i specjalistyczne. Kształcenie ogólnozawodowe zapewnia orientację w zawodzie oraz ułatwia 

ewentualną zmianę zawodu. Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie absolwenta 

szkoły do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy i stanowi podbudowę 

do specjalizacji zawodowej. Kształcenie specjalizacyjne ma na celu dostosowanie 

kwalifikacji absolwenta do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

W wyniku kształcenia w zawodzie monter mechatronik absolwent będzie umiał między 

innymi
3
: 

 interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki  

i elektroniki, 

 czytać rysunki techniczne oraz schematy układów elektrycznych, elektronicznych, 

pneumatycznych i hydraulicznych, 

 posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową, 

 montować i demontować instalacje, elementy i układy pneumatyczne i hydrauliczne, 

 uruchamiać i obsługiwać podstawowe układy wykonawcze, sterujące i programujące 

urządzeń mechatronicznych, 

 naprawiać i konserwować urządzenia i systemy mechatroniczne w podstawowym 

zakresie, 

 użytkować oprogramowanie niezbędne do pracy urządzeń i systemów 

mechatronicznych, 

 komunikować się w procesie pracy, 

 organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 

 planować działalność gospodarczą. 

Technik mechatronik będzie umiał ponadto m.in.: 

 opracować dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 obliczać parametry charakteryzujące urządzenia i systemy mechatroniczne, 

 nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych, 
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 instalować i obsługiwać systemy sieciowe transmisji danych stosowanych 

w mechatronice, 

 projektować i programować urządzenia i systemy mechatroniczne, 

 dozorować pracę urządzeń i systemów mechatronicznych oraz oceniać ich stan 

techniczny, 

 sporządzać protokoły uszkodzeń, awarii oraz dokonywanych napraw, 

 porozumiewać się w języku obcym w zakresie wykonywanych działań. 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technik mechatronik: 

 ostrość wzroku, prawidłowe widzenie barw, 

 koordynacja zmysłowo-ruchowa, 

 sprawność ruchowa rąk, 

 koncentracja i podzielność uwagi. 

 

Załącznik 1 – Wykazy modułów z programów kształcenia zawodowego  

w zakresie mechatroniki
4
 

Wykaz modułów-zawód: monter mechatronik 

Ogólnozawodowe 

Moduł O1 – Podstawy mechatroniki 

Moduł O2 –Konstrukcje i technologie mechaniczne 

Zawodowe 

Moduł Z1 – Budowa urządzeń i systemów mechatronicznych 

Moduł Z2 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

Moduł Z3 - Eksploatacja  urządzeń i systemów mechatronicznych 

Specjalizacja 

Moduł S1 – Eksploatacja sprzętu AGD 

Wykaz modułów- zawód: technik  mechatronik 

Ogólnozawodowe 

Moduł O1 – Podstawy mechatroniki 

Moduł O2 –Technologie i konstrukcje  mechaniczne 

Zawodowe 

Moduł Z1 – Proces projektowania  urządzeń i systemów mechatronicznych 

Moduł Z2 – Technologia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych 
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Moduł Z3 – Proces programowania i użytkowania  urządzeń i systemów mechatronicznych 

Moduł Z4 – Technologia napraw  urządzeń i systemów mechatronicznych 

Moduł Z5 – Język obcy zawodowy 

Moduł Z6 – Praktyka zawodowa 

Specjalizacja 

Moduł S1 – Proces programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie 

Załącznik 2– syntetyczny opis zawodu i zadania zawodowe ze Standardów 

kwalifikacji zawodowych dla zawodów monter mechatronik, technik 

mechatronik
5
 

Monter mechatronik 

Syntetyczny opis zawodu 

Monter mechatronik jest specjalistą, który swoje zadania zawodowe, polegające na 

montowaniu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów 

mechatronicznych, może wykonywać zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak  

i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika 

związane są m.in. z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, 

robotyką, techniką mikroprocesorową, automatyką. Zawód ten wymaga uzdolnień 

technicznych, zdolności do pracy indywidualnej, dobrego stanu zdrowia, dobrej koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, zwłaszcza zręczności palców i rąk, dobrego 

wzroku i rozróżniania barw. Z uwagi na duży stopień złożoności  

i wielofunkcyjność urządzeń mechatronicznych, montera mechatronika powinna 

charakteryzować spostrzegawczość, twórcze myślenie, koncentracja uwagi oraz 

odpowiedzialność. 

Zadania zawodowe 

 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.  

 Zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywania 

montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 

 Ustalanie zakresu prac montażowych oraz czasu ich trwania.  

 Ustalanie zakresu napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania. 

 Wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów elektrycznych  

w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  
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 Wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych  

w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  

 Wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych  

w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  

 Wykonywanie montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach 

mechatronicznych.  

 Wykonywanie montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych  

w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  

 Uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych.  

 Wykonywanie napraw, konserwacji oraz regulacji urządzeń i systemów 

mechatronicznych.  

 Współpraca z przełożonymi oraz z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie 

realizacji zadań zawodowych.  

 Monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych.  

 Ocenianie jakości wykonywanych prac z zakresu montażu oraz napraw i konserwacji 

urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Technik mechatronik  

Syntetyczny opis zawodu 

Technik mechatronik jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach 

zawodowych łączących umiejętności mechanika, elektronika i informatyka. Pracownik w tym 

zawodzie obsługuje urządzenia mechatroniczne, które są nowoczesnymi systemami 

automatyki i cybernetyki, zdolnymi do porozumiewania się z człowiekiem poprzez 

przyjmowanie i wykonywanie złożonych instrukcji i poleceń. Urządzenia te charakteryzują 

się wielofunkcyjnością oraz inteligencją programową, dlatego wymagają systemowego 

podejścia do ich projektowania, uruchamiania i obsługi. Obsługa urządzeń i systemów 

mechatronicznych wymaga umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji, 

odpowiedzialności i podzielności uwagi. Technik mechatronik powinien posiadać duże 

uzdolnienia techniczne i matematyczne.  



Technik mechatronik może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: 

 tworzeniem dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 projektowaniem i budowaniem układów sterowania urządzeń i systemów, 

 projektowaniem procesu technologicznego obróbki i obróbką detalu na obrabiarce 

sterowanej numerycznie, 

 montowaniem i demontowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 przygotowaniem układów i uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 obsługiwaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych, 

 nadzorowaniem pracy osób obsługujących urządzenia mechatroniczne. 

Technicy mechatronicy mogą wykonywać prace na stanowiskach: techników dozoru 

technicznego, technologów produkcji i napraw, technologów i projektantów w zakresie 

przygotowania dokumentacji technicznej, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, 

operatorów systemów i urządzeń mechatronicznych, techników w zakładach naprawy  

i serwisu sprzętu mechatronicznego. 

Zawód technika mechatronika stwarza  duże możliwości zatrudnienia i tworzenia 

nowych miejsc pracy. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym 

zawodzie uznawanym za zawód perspektywiczny. Technicy mechatronicy wykonują  wiele 

specjalistycznych zadań w przemyśle i energetyce, w rolnictwie i leśnictwie, medycynie  

i protetyce, żegludze, lotnictwie i nawigacji oraz w wielu innych obszarach praktycznych 

zastosowań technologii informatycznych bazujących na podzespołach mechanicznych, 

elektrycznych i elektronicznych. Technicy mechatronicy mogą prowadzić własne firmy 

produkcyjne i usługowe. 

Zadania zawodowe 

 Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy 

konstruowaniu i użytkowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych.  

 Dobieranie materiałów i ośrodków roboczych do układów, urządzeń i systemów 

mechatronicznych.  

 Projektowanie podstawowych układów, urządzeń i systemów mechatronicznych.  

 Wykonywanie obróbki mechanicznej detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie.  

Montowanie i demontowanie elementów mechanicznych urządzeń i układów 

mechatronicznych.  

 Dobieranie elementów oprzyrządowania układów elektrycznych, pneumatycznych  

i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  



 Instalowanie i testowanie sprzętu i oprogramowania informatycznego.  

 Dokonywanie pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w urządzeniach  

i układach mechatronicznych.  

 Montowanie i demontowanie układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych  

w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  

 Badanie funkcji i nastawianie parametrów w układach mechatronicznych.  

 Programowanie układów, urządzeń i systemów mechatronicznych.  

 Uruchamianie, obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych.  

 Prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii  

w urządzeniach i systemach mechatronicznych.  

 Naprawianie podstawowych elementów, układów i modułów urządzeń i systemów 

mechatronicznych.  

 Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów, 

urządzeń i systemów mechatronicznych.  

 Planowanie zakupu elementów i podzespołów do prac naprawczych i montażowych 

urządzeń i systemów mechatronicznych. 

 


