
Technik OCHRONY ŚRODOWISKA
Zadania:

Ocena stanu środowiska,  planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:  monitorowanie poziomu
zanieczyszczeń  powietrza,  wód  i  gleb,  ocena stanu  powietrza,  wód  i  gleb,  planowanie i  prowadzenie
gospodarki odpadami, planowanie i realizacje działań na rzecz ochrony środowiska.

Warunki pracy:

Praca  z  wykorzystaniem wiedzę  i  umiejętności  z  zakresu  ochrony  środowiska,  wprowadzanie nowych
rozwiązań dotyczących ochrony środowiska,  najczęściej  indywidualnie,  czasami  w zespole,  najczęściej
w  systemie  pracy  jednozmianowej,  w  stałych  godzinach,   w  zależności  od  wykonywanego  zadania,
w pozycji stojącej lub siedzącej, w pomieszczeniach biurowych, w laboratoriach.

Możliwości zatrudnienia:

W  organach administracji  np.  Wojewódzki  lub  Miejski  Inspektorat  Ochrony Środowiska albo  oddziały
terenowe,  w  stacjach  sanitarno-epidemiologicznych,  w  działach  ochrony  środowiska  zakładów
przemysłowych,  np.  elektrociepłowniach,  zakładach  chemicznych,  kosmetycznych,  produkujących
żywność,  materiały  budowlane,  w  szpitalach,  na  straży  pożarnej,  w  miejskich  i  prywatnych
przedsiębiorstwach  wodociągów i  kanalizacji,  w stacjach  uzdatniania  wody  i  oczyszczalniach  ścieków,
w zakładach unieszkodliwiania odpadów, w tym toksycznych, w pracowniach biur projektowych.

Predyspozycje  :  

Ogólna dobra wydolność fizyczna, sprawność zmysłu dotyku, sprawność narządu wzroku i słuchu, ostrość
wzroku i  słuchu,  rozróżnianie barw, zręczność  rąk,  zręczność palców, komunikatywność,  odporność na
stres,  cierpliwość,  dokładność,  kreatywność,  spostrzegawczość,  wysoka  sprawność  manualna,
zainteresowania  techniczne,  wyobraźnia  przestrzenna,  koordynacja  wzrokowo-ruchowa,  wyobraźnia
konstrukcyjna  i  techniczna,  zdolność  podejmowania  decyzji,  planowanie  pracy  własnej  i  zespołowej,
podzielność  uwagi,  gotowość  do  ciągłej  nauki  i  nabywania  nowych  umiejętności,  gotowość  do  pracy
w szybkim tempie, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych, zdolności analityczne.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. Okrzei 20, telefon: 32 231 35 76 , sekretariat@gce.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.gce.gliwice.pl     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T2 w GCE 
Materiały udostępniane przez szkołę:

https://www.gce.gliwice.pl/images/ckz/Technik-ochrony-rodowiska.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=88PNVY0Ko5Y

Do opracowania karty zawodu wykorzystane zostały informacje pochodzące z:
1. publikacji:  T. Magnowski Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, ORE 2020 r. ,

2. strony Miasta Gliwice: https://gliwice.eu/  
3. materiałów przekazanych lub udostępnionych przez szkoły kształcące w zawodzie.

https://gliwice.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=88PNVY0Ko5Y
https://www.gce.gliwice.pl/images/ckz/Technik-ochrony-rodowiska.pdf
https://edukacja.gliwice.eu/wizytowka/technika/technikum-nr-2-w-gornoslaskim-centrum-edukacyjnym-im-marii-sklodowskiej-curie
http://www.gce.gliwice.pl/

