
TECHNIK EKONOMISTA 
 
TECHNIK EKONOMISTA - „ZAWSZE NA TOPIE - TO ZAWÓD WIELKICH 
MOŻLIWOŚCI” 

 
Wybierając zawód technika ekonomisty, nie będziesz miał problemu ze 
znalezieniem pracy, a wtedy będziesz mógł spełniać swoje marzenia. 
 
We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką 
i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. 
 
Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. Daje 
absolwentowi świetną możliwość odnalezienia się na rynku pracy czy też 
w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Może znaleźć zatrudnienie 
w każdym przedsiębiorstwie i u każdego pracodawcy – w przedsiębiorstwie, urzędzie, 
hotelu i banku. Praca czeka na niego na stanowiskach związanych z marketingiem, 
zaopatrzeniem, kadrami, księgowością. Odnajdzie się też w instytucjach finansowych, 
administracji państwowej i samorządowej. Perspektywy pracy w tym zawodzie są 
więc bardzo szerokie. 

 

Zdobyte kwalifikacje pozwolą znaleźć zatrudnienie na wszystkich stanowiskach, na 
których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości, 
ekonomii, organizowania prac biurowych, obsługi komputera, rozliczania podatków . 
Absolwenci przygotowani są również do założenia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. 

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy 

w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na 

których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów 

i rachunkowości. 



 

 
Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są 
relacje między ludźmi, dlatego kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim 
takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, 
odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. 
zamiłowanie do porządku. 

 Jeżeli należysz do osób: uzdolnionych rachunkowo-matematycznie, operatywnych 
w działaniu, uczciwych, sumiennych i zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych 
i systematycznych w działaniu, komunikatywnych, posiadających umiejętność 
rozwiązywania problemów, posiadających umiejętności organizatorskie, stosujących 
się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej, gotowych do stałego podnoszenia 
swoich kwalifikacji – to jest to zawód dla Ciebie! 
 
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie 
kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta 
w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym 
i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub 
uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie 
tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie 
działalności gospodarczej na własny rachunek 

Uczniowie CKZiU -  klas o specjalności Technik ekonomista osiągają świetne wyniki 
w nauce oraz reprezentują szkołę na wielu konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych.  
 
W roku ubiegłym Aneta Bronicka i Robert Ocytko zakwalifikowali się do etapu 
Okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości.  
 
Aneta Bronicka zajęła 19 miejsce w okręgu. 
 

 



 

 

 

Bierzemy udział w konkursie "ZOSTAŃ RACHMISTRZEM" organizowanym przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nasi uczniowie zajęli trzecie, czwarte i ósme  

miejsce na 29 startujących zespołów. 

 

 

 



 

Ponadto uczestniczymy w projekcie „Lekcje z ZUS” oraz corocznej Olimpiadzie Wiedzy 

o ZUS 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni, która należy do Centrali Firm 

Symulacyjnych CENSYM 

  


