
Technik handlowiec 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:                                                                         

HAN.01 - prowadzenie sprzedaży                                                                                                                               

HAN.02 - prowadzenie działań handlowych 

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy 

handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada 

możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne; identyfikuje 

bariery występujące w handlu; określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje  

z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów  

i sprzedaży towarów oraz usług; analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty 

działalności handlowej.  

Zadania zawodowe  

• organizacja komórki handlowej w firmie produkcyjno-usługowej  

• organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego  

i detalicznego)  

• prowadzenie działalności akwizycyjnej  

• planowanie poziomu, struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży 

towarów i usług (w tym formy internetowej)  

• samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej 

firmy, programu jej wdrożenia  

• badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów; 

podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie 

pozycji już osiągniętych  

• prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług  

• przygotowywanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich 

przełożonych  

• analiza skuteczności oraz efektywności różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji  

• określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, 

usługi, rynku, oczekiwań klienta  

• stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej 

dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów  

• analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów 

handlowych  

Przedmioty zawodowe 

ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania, obsługa klienta, towar jako przedmiot handlu, zasoby 

ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym, finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego, zarządzanie 

przedsiębiorstwem handlowym, podstawy przedsiębiorczości 

 

Technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 

• technik handlowiec (z grupą E-HANDEL), klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki, geografii 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, oraz dwa z trzech przedmiotów  

o najwyższych ocenach: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 



Technik informatyk 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 

INF.02 - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych 

INF.03 - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego  

i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami 

danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania 

komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. 

Zadania zawodowe 

• posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na 

opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także 

pracujących w sieci 

• posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku 

dokumentacji oprogramowania i sprzętu 

• posługiwanie się komputerami typu PC 

• obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych 

• posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym 

• dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań 

• posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL 

• projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy 

• programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++ 

• przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, 

powszechnie używanego, języka programowania 

• opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego 

wykonywania programów użytkowych 

• uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego 

• usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie, jakości 

ich pracy 

• wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług 

• organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji 

Przedmioty zawodowe  

systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, 

systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, montaż i eksploatacja urządzeń 

techniki komputerowej, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż 

lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych 

Technik Informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2  

• technik informatyk (grupa E-SPORT, grupy mundurowe – cyberbezpieczeństwo), klasa z rozszerzoną 

ilością godzin matematyki, fizyki 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka,  oraz dwa z trzech przedmiotów  

o najwyższych ocenach: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie 



Technik logistyk 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 

SPL.01 - obsługa magazynów 

SPL.04 - organizacja transportu 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta 

wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej 

dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane 

miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich 

stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.  

 

Zadania zawodowe  

• przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych  

• przygotowywanie procesu logistycznego 

• dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań 

• przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych 

• dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu 

• dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych 

• obliczanie ilości miejsca do składowania towarów 

• przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: 

kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych 

• sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych 

• prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi 

• analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności 

procesów magazynowych 

• organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu 

• organizowanie logistyki miejskiej 

• organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej 

• podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych 

• ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań 

• ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie 

• organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

• kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej 

Przedmioty zawodowe  

działalność gospodarcza, gospodarka magazynowa, magazyny produkcyjne, magazyny dystrybucyjne, 

logistyka transportu, usługi logistyczno-transportowe, procesy magazynowe, organizacja prac magazynowych 

procesy, transportowe, procesy magazynowo-spedycyjne 

Technik logistyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2: 

• technik logistyk (grupy mundurowe OPW, policyjne), klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki, 

geografii 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, oraz dwa z trzech przedmiotów  

o najwyższych ocenach: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 



OPW – ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie od przeszło 20 lat kształci uczniów w klasach 

mundurowych. Również teraz w związku ze zmianami formuły klas mundurowych, jako jedna z kilku szkół 

w województwie śląskim bierzemy udział w projekcie OPW – Oddziałów Przygotowania Wojskowego. 

 

Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I-IV technikum. Uczniów czeka minimum 

230 godzin lekcji z edukacji wojskowej, w tym 177 godzin zajęć praktycznych. Program obejmie cztery bloki 

tematyczne: podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych 

RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych) szkolenie 

logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa) oraz szkolenie 

bojowe (w tym m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, 

łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe).  

Co ważne będą to zajęcia przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej,  

a liczba uczniów w klasach wynosić będzie maksymalnie 30 osób. 

 

Dlaczego warto pomyśleć o klasie wojskowej? 

Program szkolenia obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne: 

• szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią 

masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz 

sprawnościowe) 

• szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka 

pożarowa) 

• szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych) 

• podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP) 

 

W nadchodzących tygodniach uczniowie szkół podstawowych będą musieli zdecydować o swojej przyszłości. 

Choć nauka w OPW nie jest jednoznaczna ze wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego to na pewno będzie 

to wspaniała przygoda, realizacja pasji, ale również inne korzyści dla absolwentów, np.: skrócona służba 

przygotowawcza, dodatkowe punkty do uczelni wojskowych.  

 

W jakich szkołach OPW? 

Klasy o profilu wojskowym realizować będą kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program 

szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Resort 

Obrony Narodowej nie będzie ingerował w to, czego i w jakim wymiarze uczniowie będą się uczyć w takim 

oddziale, poza programem przygotowania wojskowego, nad którego realizacją MON sprawował będzie 

nadzór pedagogiczny. 

Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu 

umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmów ochronnych, busol lub kompasów, 

kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów 

medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych. 

Co istotne dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na 

wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki. Dotacją objęte mogą być 

także dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej, jeżeli odległość dzieląca szkołę i jednostkę jest większa niż 

60 kilometrów. 

Siły zbrojne i inne formacje mundurowe potrzebują nowych i dobrze przygotowanych rekrutów. Czy oddziały 

przygotowania wojskowego wypełnią lukę kadrową i pozwolą na realizację ambitnych planów związanych  

z rozbudową sił zbrojnych? Na rezultaty działań podejmowanych przez resort obrony narodowej przyjdzie 

nam jeszcze kilka lat poczekać. 



Technik ochrony środowiska 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:                                                                      

CHM.05 - ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska 

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami 

i promieniowaniem oraz ochrony przyrody; monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa 

parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi 

proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu 

regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami 

środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.  

Zadania zawodowe  

• prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, 

uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków  

• monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie  

• określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności 

człowieka  

• oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu  

i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby  

• określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów  

• wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych  

• badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń  

• sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi  

• obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej  

• przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie 

kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej  

• posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad  

• wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce 

rynkowej  

• przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony  

i kształtowania środowiska  

Przedmioty zawodowe 

obiekty budowlane w środowisku, badanie i ocena stanu środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska, 

monitoring środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, podstawy przedsiębiorczości 

Technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 

• technik ochrony środowiska, klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki, geografii 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka,  oraz dwa z trzech przedmiotów  

o najwyższych ocenach: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 

 

 

 



Technik transportu kolejowego 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:                                                                      

TKO.07 - organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 

TKO.08 - planowanie i realizacja przewozów kolejowych 

Zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i spedycją towarów. Uczniowie tego kierunku 

zdobywają umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu komputerowego i urządzeń łączności, umiejętność  

w zakresie kulturalnej obsługi klientów i znajomość języków obcych.  

Zadania zawodowe  

• wykonywanie i opracowywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu, odpraw 

osób i przesyłek  

• prowadzenie reklamy i akwizycji usług przewozowych  

• doskonalenie pracy wszystkich rodzajów stacji kolejowych  

• prowadzenie, organizowanie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu  

i przyległych szlakach kolejowych  

• regulowanie rozmieszczenia wagonów towarowych w obrębie nadzorowanego obszaru sieci kolejowej  

• kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej  

• nadzorowanie i operatywne koordynowanie pracy stacji kolejowej  

• nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz 

użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach  

• kierowanie gospodarką urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej  

• kierowanie pracą sieci na stanowiskach ruchowych i handlowo-przewozowych  

• opracowywanie operatywnych planów pracy rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz 

ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów  

• posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy  

w transporcie kolejowym  

• organizowanie prac oraz kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na stacji bądź bocznicy 

kolejowej, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwem ruchu kolejowego  

Przedmioty zawodowe 

technologia transportu kolejowego, infrastruktura kolejowa, kolejowe pojazdy szynowe, urządzenia 

sterowania ruchem kolejowym, podstawy prawa transportowego, organizacja działalności usługowej kolei, 

urządzenia łączności, techniki informatyczne w transporcie kolejowym, laboratorium ruchu kolejowego, 

język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości. 

 

Technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 

• technik transportu kolejowego, klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki, geografii; 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka,  oraz dwa z trzech przedmiotów  

o najwyższych ocenach: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 

 

 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2  współpracuje z PKP Cargo oraz PKP Intercity. 

W ramach  współpracy PKP Cargo zobowiązało się między innymi do współpracy w doborze pracowników 

jako wykładowców teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczycieli zawodu oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. Współpraca ze spółką umożliwi także uczniom praktyczną naukę zawodu podczas 

realizacji programu szkolenia zawodowego oraz praktyk zawodowych. 

W ramach współpracy PKP Intercity zobowiązało się do: 

1. Przeprowadzenia programu stypendialnego dla naszych uczniów. 

2. Organizowania zajęć teoretycznych prowadzonych przez pracowników PKP Intercity.  

3. Organizacji warsztatów (praktyczne zajęcia wraz z wykładami). 

4. Przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe 

Program stypendialny ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie PKP Intercity 

S.A. wykwalifikowanej kadry zawodowej i polega na wypłacie comiesięcznych stypendiów tym uczniom, 

którzy złożyli deklarację podjęcia zatrudnienia po zakończeniu nauki. 

 

W kolejnych latach  o stypendium może się ubiegać uczeń, który: 

1. Ukończył co najmniej pierwszy rok nauki na kierunku kształcenia objętym programem 

stypendialnym. 

2. Uzyskał na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiega się  

o przyznanie stypendium: 

• roczną średnią ocen ogólną na poziomie minimum 3,0 (w skali ocen od 1 do 6); 

• roczną średnią ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 (w skali ocen 

od 1-6); 

• roczne oceny z przedmiotów zawodowych wyższe niż ocena dopuszczająca (2); 

• roczną ocenę z zachowania co najmniej poprawną; 

3. Został zarekomendowany przez szkołę w ramach ustalonych przez „PKP Intercity” S.A. limitów 

liczby stypendystów. 

4. Odbył rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem „PKP Intercity” S.A. i uzyskał wynik pozytywny, 

potwierdzony w formularzu rozmowy kwalifikacyjnej do programu stypendialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:                                                                      

ELE.10 - montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

ELE.11 - eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie takie zagadnienia jak: energetyka, 

inżynieria środowiska oraz  budownictwo pasywne. Jest to zawód umożliwiający specjalizację w zakresie: 

energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń 

instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na 

biomasę, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne i wiatrowe. 

 

Zadania zawodowe 

• rozróżniać rodzaje energii oraz określać jej parametry;  

• charakteryzować źródła energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody, biopaliw oraz energii wodoru;  

• określać zasoby odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;  

• wyjaśniać procesy zachodzące podczas wytwarzania energii odnawialnej;  

• charakteryzować systemy energetyki odnawialnej;  

• określać warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej  

i elektrycznej;  

• planować prace związane z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania 

energii odnawialnej;  

• dobierać urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;  

• organizować i nadzorować prace związane z montażem urządzeń stosowanych w systemach 

energetyki odnawialnej;  

• posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;  

• dobierać elementy instalacji oraz urządzenia do przetwarzania energii cieplnej, mechanicznej  

i elektrycznej;  

• wykonywać montaż urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;  

• dokonywać oceny jakości montażu urządzeń i instalacji stosowanych w systemach energetyki 

odnawialnej;  

• stosować procedury rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń dotyczących wykonywanych usług;  

• kontrolować działanie urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie systemów energetyki odnawialnej;  

• dokonywać przeglądów technicznych, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji stosowanych 

systemów energetyki odnawialnej;  

• posługiwać się narzędziami podczas montażu i demontażu instalacji;  

• przestrzegać zasad racjonalnej gospodarki energią;  

• obliczać koszty materiałów i robót instalacyjnych;  

• stosować techniki komputerowe do realizacji zadań zawodowych;  

• współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami  

w zakresie energetyki odnawialnej;  

• posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;  

• stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;  

• przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska;  

• organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;  

• współpracować z zespołem pracowników;  

• stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;  

• udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;  

• korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;  

• prowadzić działalność gospodarczą.  



 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać 

zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy 

przedsiębiorczości”.  

 

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, 

umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, 

biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może 

dotyczyć:  

• energetyki wodnej;  

• energetyki wiatrowej;  

• energetyki geotermalnej;  

• energetyki wodorowej.  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2: 

• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki, 

geografii; 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, oraz dwa z trzech przedmiotów  

o najwyższych ocenach: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 

 

 

 

 

 


