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Czas trwania nauki: 5 lat.
Kwalifikacje:
ORG.03.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu
ORG.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 
obiektów małej architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny 
zieleni miast 
i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje 
rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.
Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność 
w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury 
krajobrazu, 
w firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy 
architektury ogrodów, w urzędach, instytucjach i organizacjach 
zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych, w firmach 
ogrodniczych, w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegrad-
owanych, w ramach działalności gospodarczej na własny rachunek

Technik architektury 
krajobrazu 
z elementami florystyki



Przykładowe zadania zawodowe:
1. planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich: 
wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń 
drzew i krzewów;
2. posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach 
realizacji i konserwacji terenów zieleni;
3. urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego 
projektu: przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew 
i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych;
4. wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;
5. przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów 
mineralnych;
6. rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczow-
ania i ścinania itp.;
7. opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiek-
tami użyteczności publicznej: wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sani-
tarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usu-
wania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń 
inżynieryjnych;
8. pielęgnowanie parków i starodrzewu;
9. odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.
10. prowadzenie doświadczeń i obserwacji w programach jednostek 
naukowo-badawczych;
11. opracowywanie ekspertyz dendrologicznych;
12. produkcja roślin ozdobnych i szkółkarskich dla potrzeb małej architektury 
ogrodowej.

Innowacja pedagogiczna „TAJNIKI FLORYSTYKI - wykorzystanie walorów 
dekoracyjnych roślin ozdobnych w tworzeniu kompozycji florystycznych”
Zajęcia prowadzone w ramach innowacji będą miały charakter warsztatowy, 
uczniowie będą pracowali samodzielnie pod dyskretną kontrolą nauczyciela, 
będą mieli możliwość realizacji swoich pomysłów. Efektem finalnym całego 
przedsięwzięcia będzie wystawa stworzonych kompozycji florystycznych oraz 
zaświadczenie uczestnictwa w innowacji.



Czas trwania nauki: 5 lat.
Kwalifikacje:
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektow-
aniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych, grzewczych i 
elektrycznych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawial-
nej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę oraz fotowoltaikę. 
Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia instalacyjnego bud-
ynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych i grzewc-
zych.
Absolwent znajdzie pracę w firmach, które zajmują się instalacją oraz 
produkcją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, 
kotłów na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej, w ser-
wisach zajmujących się obsługą tych urządzeń oraz firmach projektujących 
i montujących kotłownie ekologiczne, firmach dystrybucyjnych i doradc-
zych, 
a także hurtowniach.

Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 
z budownictwem pasywnym 
i energooszczędnym 



Przykładowe zadania zawodowe:
1. wykonuje szkice i rysunki systemów energetyki odnawialnej;
2. lokalizuje urządzenia i instalacje grzewcze oraz elektryczne w razie 
potrzeby usuwa usterki;
3. prowadzi budowę/nadzoruje stan instalacji i urządzeń energetyki 
odnawialnej;
4. nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych;
5. zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania 
instalacji odnawialnych źródeł energii;
6. kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, zgodność z 
dokumentacją techniczną oraz prawem budowlanym;
7. przeprowadza próby szczelności i ciśnienia;
8. organizuje i kieruje pracą brygady roboczej;
9. sporządza kosztorysy, oferty przetargowe i kalkulacje;
10. zna i stosuje podstawowe akty prawne, normy techniczne z zakresu 
prawa 
energetycznego;
11. potrafi udzielić pierwszej pomocy;
12. organizuje stanowisko pracy i dobiera materiały zgodnie z zasadami 
ergonomii, bhp, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Innowacja pedagogiczna "Budownictwo pasywne i energooszczędne". Zajęcia 
prowadzone w ramach innowacji będą dotyczyły aktualnych zagadnień 
związanych z budownictwem pasywnym, standardów energetycznych bud-
ynków, efektywności energetycznej, doboru instalacji do tego typu budynków 
oraz pomiarów kamerą termowizyjną.



Technik budownictwa z projektowaniem 3D
Czas trwania nauki: 5 lat.
Kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosz-
torysów
Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych 
budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych 
projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i 
samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, adminis-
tracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
po spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać 
uprawnienia 
do wznoszenia i remontu budynków, własna działalność gospodarcza, 
legalne zatrudnienie 
w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci są dobrze przy-
gotowani do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych.
Przykładowe zadania zawodowe:
1. wykonywanie i odczytywanie rysunku technicznego oraz projektu;
2. określanie właściwości materiałów budowlanych oraz ich prawidłowe 
stosowanie;
3. wykonywanie prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót 
budowlanych;
4. określanie rodzajów gruntów budowlanych, ich właściwości i sposobów 
ich badania;
5. poznawanie technologii robót budowlanych, organizacji i kierowania 
robotami budowlanymi;
6. wykonywanie instalacji, obsługi i konserwacji maszyn oraz urządzeń 
produkcyjnych używanych na budowie;
.



7. projektowanie i budowa podstawowych elementów i układów konstruk-
cyjnych budynków 
i budowli;
8. wykonywanie obliczeń statycznych i wymiarowanie oraz konstruowanie w 
projektowaniu prostych elementów nośnych budowli;
9. kosztorysowanie;
10. poznanie prawa budowlanego, elementów prawa administracyjnego i 
prawa pracy,
11. poznanie organizacji przedsiębiorstw i procesów produkcyjnych;
12. kształtowania optymalnych warunków pracy, znajomości przepisów bhp i 
zasad kontroli 
ich przestrzegania, przepisów ochrony przeciwpożarowej, udzielania 
pierwszej pomocy 
w wypadkach przy pracy.

Innowacja pedagogiczna PROJEKTOWANIE 3D – wykorzystanie 
wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i 
projektowanie konstrukcji budowlanych”
Zajęcia prowadzone w ramach innowacji będą miały charakter warszta-
towy i będą pracowali w pracowni komputerowej. Uczniowie nauczą się 
wykonywać projekty z wykorzystaniem systemów CAD z obliczeniami, 
nabędą podstawowe umiejętności obsługi wybranych programów kom-
puterowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji 
budowlanych



Technik robót wykończeniowych 
w budownictwie z aranżacją wnętrz
Czas trwania nauki: 5 lat.
Kwalifikacje:
BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych BUD.25.Organizacja, kontrola i sporządzanie koszto-
rysów robót wykończeniowych 
w budownictwie
Jest to zawód wszechstronny - technicy robót wykończeniowych są 
niezbędni przy pracach związanych z montażem suchej zabudowy, malar-
skich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Jest to 
pokrewny zawód do kształconego w szkole Technika budownictwa.
Absolwenci tego kierunku ze względu na szeroki zakres uprawnień do wyko-
nywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych 
oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebow-
anie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce,
jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą 
prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.
Przykładowe zadania zawodowe:
1. wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem 
terenu budowy;
3. montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas 
wykonywania robót wykończeniowych;
4. koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót 
wykończeniowych;
5. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych 
w obiektach budowlanych;
6. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.
Innowacja pedagogiczna „Aranżacja wnętrz”  obejmuje zakres wiadomości 
związanych 
z zasadami tworzenia przyjaznej, funkcjonalnej przestrzeni mieszkalnej. 
Aranżacja wnętrz, 
to całokształt zaplanowania wnętrza, począwszy od rozmieszczenia insta-
lacji elektrycznej, przez wybór odpowiednich mebli i ustawienia ich, po 
wybór wszelkich dodatków.



Czas trwania nauki: 5 lat.
Kwalifikacje: 
BUD.18.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realiza-
cyjnych 
oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD. 19 .Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem 
gospodarką nieruchomościami
Geodeta jest otwarty na przestrzeń...na przestrzeń otaczającego nas 
świata i na przestrzeń zamkniętą w ścianach domów, korytarzach kopalni i 
halach fabrycznych. Wszędzie tam szukamy informacji o Ziemi i jej kształcie, 
o obiektach na jej powierzchni i o bogactwach 
w jej wnętrzu. Informację znajdujemy używając przyrządów pomiarowych 
zwanych instrumentami geodezyjnymi. Jeżeli uda nam się informację 
pozyskać, ubieramy ją w cyfry, wprowadzamy do komputerów i przetwar-
zamy. Wynikiem naszej pracy są mapy, wykresy, dokumenty, zdjęcia sateli-
tarne.
Absolwent znajdzie pracę w firmach wykonujących prace geodezyjne,  w 
urzędach administracji publicznej, w firmach informatycznych tworzących 
nowe technologie pozyskania i przetwarzania informacji o Ziemi, na 
budowie jako inżynier i technik – specjalista geodeta, jako rzeczoznawca 
majątkowy.
Przykładowe zadania zawodowe:
1. przygotowanie map dla projektantów domów, dróg i fabryk;
2. określanie położenie granic działek gruntowych oraz podział;
3. wspieranie  drogowców przy budowie dróg i mostów, kolejarzy przy  bu-
dowie torów;
4. obsługa obywateli w urzędach, służąc im pomocą przy rozwiązywaniu 
spraw związanych gruntami, budynkami i prawem własności;
5. praca w kopalniach jako mierniczy górniczy przy drążeniu tuneli, 
korytarzy, przodków i ścian wydobywczych, a także przy budowie metra;
6. rysowanie mapy dla różnych odbiorców - kierowców, przyrodników, 
inżynierów, a także 
dla serfujących po sieci (GoogleMap).

Technik geodeta 
- specjalność 
geoinformatyka



Technik budownictwa z projektowaniem 3D
Czas trwania nauki: 5 lat.
Kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosz-
torysów
Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych 
budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych 
projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i 
samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, adminis-
tracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
po spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać 
uprawnienia 
do wznoszenia i remontu budynków, własna działalność gospodarcza, 
legalne zatrudnienie 
w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci są dobrze przy-
gotowani do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych.
Przykładowe zadania zawodowe:
1. wykonywanie i odczytywanie rysunku technicznego oraz projektu;
2. określanie właściwości materiałów budowlanych oraz ich prawidłowe 
stosowanie;
3. wykonywanie prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót 
budowlanych;
4. określanie rodzajów gruntów budowlanych, ich właściwości i sposobów 
ich badania;
5. poznawanie technologii robót budowlanych, organizacji i kierowania 
robotami budowlanymi;
6. wykonywanie instalacji, obsługi i konserwacji maszyn oraz urządzeń 
produkcyjnych używanych na budowie;
.

Jesteśmy potrzebni wszędzie tam, gdzie pozyskuje się i przetwarza 
INFORMACJĘ.. Zapraszamy Was do naszej szkoły. Będziemy razem 
mierzyć kąty i odległości, łapać sygnały satelitarne GPS (GNSS), liczyć 
i rysować, przetwarzać pomiary na komputerach i drukować je na ploter-
ach. Nauczymy Was pisać programy komputerowe i biegle korzystać z już 
istniejących. Będziemy dobrze bawić się na pomiarach terenowych, 
jednocześnie ucząc pracy w grupie i umiejętności współdziałania z innymi 
ludźmi.



Czas trwania nauki: 5 lat.
Kwalifikacje: 
BUD.23.Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Technik renowacji elementów architektury to zawód z przyszłością! Od kilku 
lat mamy 
do czynienia z bumem na rynku budownictwa. W każdym niemal mieście 
powstają nowoczesne budynki mieszkalne, kompleksy biurowców czy obiekty 
użyteczności publicznej. Ten trend bez wątpienia będzie utrzymywał się 
bardzo długo. Niewątpliwie można zaobserwować także trend w którym 
przybywa budynków, których wiek przekroczył 50 lat. Spora część z tych 
budynków będzie wymagała przeprowadzenia profesjonalnie przeprowad-
zonej renowacji z zachowaniem oryginalnych elementów architektury. 
Zawód technika renowacji jest z pewnością bardzo atrakcyjnym zawodem 
zarówno w Polsce jak i w Europie.
Absolwent znajdzie pracę: w firmach i instytucjach zajmujących się ochroną 
zabytków kultury, w muzeach, w  kompleksach pałacowo-zamkowych, w 
terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabyt-
ków, we własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków, oraz 
w firmach wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów 
budowlanych, w pracowniach architektonicznych, w agencjach reklamow-
ych, w biurach projektowych, prowadząc własną działalność gospodarczą.

Technik renowacji 
elementów architektury



Przykładowe zadania zawodowe:
1. wykonywanie modeli sztukatorskich elementów architektury metodą 
rzeźbiarską;
2. wykonywanie malowideł ściennych – polichromii poznawanie technik 
złoceń;
3. poznawanie metod konserwacji elementów architektury z wymienionych 
materiałów
4. wykonywanie form w celu powielania elementów architektonicznych;
5. wykonywanie sztukaterii np. kamień, gips, cement, drewno, tworzywa 
sztuczne;
6. wykonywanie tynków szlachetnych;
7. posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technic-
znymi;
8. montaż okładzin ceramicznych i kamiennych;
9. w ramach pracowni plastycznej rysowanie elementów architektury;
10. sporządzanie rysunku technicznego zgodnie z zasadami wymiarowania;
11. projektowanie komputerowe.



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Czas trwania nauki: 3 lata.
Kwalifikacje: BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych 
i wykończeniowych
Klasa partnerska: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych - Mostostal 
Zabrze GPBP
Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszech-
stronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: 
malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych oraz 
montażu ścianek i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.
Absolwenci kierunku Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie są bardzo atrakcyjnymi pracownikami względu na szeroki 
zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:
1. wykonywać prace wykończeniowe w budynku;
2. analizować dokumentację budowlaną;
3. obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, 
ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na specjalnie przy-
gotowanych stanowiskach pracy robót wykończeniowych we wszystkich 
wymaganych zawodem elementach. Kształcimy fachowców, którzy 
wyremontują każdy dom!

Firma Mostostal Zabrze GPBP oferuje:
- stypendia dla uczniów,
- zajęcia praktyczne na terenie firmy,
- zatrudnienie po skończeniu szkoły,
- dodatkowe szkolenia dla uczniów podnoszące ich kwalifikacje 
zawodowe, jako przyszłych pracowników.



Odwiedź nas na: 
www.facebook.com/ZSBCGliwice/
Warto zobaczyć: 
Pracownie zawodowe
Jeśli masz pytania napisz do nas, 
zadzwoń lub odwiedź:
ul. Bojkowska 16 44-100 Gliwice
Phone: +48322320374
Fax: +48322320374
Email: sekretariat@zsbc.gliwice.eu

projekt/skład Wojciech Zieliński w.b.zielinski@wp.pl


