
Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Zadania:

Montaż  i  uruchamianie  urządzeń  i  systemów  energetyki  odnawialnej:  montaż  urządzeń  i  systemów
energetyki  odnawialnej,  uruchamianie urządzeń i  systemów energetyki  odnawialnej  oraz wycena robót.
Eksploatacja  urządzeń  i  systemów  energetyki  odnawialnej:  wykonywanie konserwacji  oraz  napraw
urządzeń  i  systemów  energetyki  odnawialnej,  monitorowanie i  nadzorowanie urządzeń  i  systemów
energetyki odnawialnej, oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Warunki pracy:

Praca  przeważnie w zespole z nadzorem i asekuracją, rzadko samodzielnie; współpracując w grupie; we
wnętrzach obiektów budowlanych lub na zewnątrz budynków, na powierzchni terenu i na wysokości (dach,
ściana budynku/hali  przemysłowej);  w różnych warunkach atmosferycznych;  8 godzin,  często w trybie
zmianowym;  w  gotowości  na  wypadek  awarii  i  nagłych  napraw  instalacji  –  pogotowie  techniczne;
wykonując  działania  wymagające  rozwiązywania  problemów  technicznych;  po  uzyskaniu  świadectwa
kwalifikacyjnego „E” uprawniającego do zajmowania się instalacjami i sieciami energetycznymi o napięciu
do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, montażu.

Możliwości zatrudnienia:

W firmach  projektowych  i  instalacyjnych  tego  typu  instalacji  i  urządzeń;  w  firmach  zajmujących  się
produkcją  kolektorów słonecznych,  ogniw fotowoltaicznych  itp.;  w firmach  zajmujących  się  instalacją
i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń
energetyki  odnawialnej;  w serwisie  urządzeń jako autoryzowany przedstawiciel  producenta;  w firmach
doradczych  zajmujących  się  urządzeniami  odnawialnych  źródeł  energii;  w  biurach  konstrukcyjnych;
w firmach branży elektrycznej; we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Koordynacja  wzrokowo-ruchowa,  wytrzymałość  na  długotrwały  wysiłek,  samokontrola,  ciekawość
i  dociekliwość,  dokładność,  zainteresowania  techniczne,  wyobraźnia  konstrukcyjna  i  techniczna,
dokładność  i  odpowiedzialność  za  własne  działania,  zdolność  koncentracji  uwagi,  komunikatywność,
gotowość do współdziałania w zespole, planowanie pracy własnej i zespołowej, gotowość do ciągłej nauki
i nabywania nowych umiejętności, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych 
ul. Bojkowska 16, telefon: 32 232 03 74, sekretariat@zsbc.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.zsb.gliwice.pl     
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T2 w ZSBC     
Materiały udostępniane przez szkołę:

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/Oferta-edukacyjna-ZSB-C-2023-
24.pdf 

http://poradnia.gliwice.pl/wp-content/uploads/2022/11/Budowlanka.mp4 

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.
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