
Technik ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Zadania:

Montaż  i  eksploatacja  sieci  zasilających  oraz  trakcji  elektrycznej:  wykonywanie i  uruchamianie sieci
doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie
konserwacji sieci zasilających i trakcji elektrycznej, eksploatowanie sieci zasilających i trakcji elektrycznej.
Montaż  i  eksploatacja  środków transportu  szynowego:  montowanie i  uruchamianie maszyn  i  urządzeń
środków  transportu  szynowego  na  podstawie  dokumentacji  technicznej,  montowanie i  uruchamianie
pomocniczych maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej,
diagnozowanie, konserwacja i naprawy środków transportu szynowego, eksploatowanie środków transportu
szynowego.

Warunki pracy:

Praca  pod dużą presją związaną z odpowiedzialnością za konsekwencje wykonywanych prac związanych
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego; w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby osób
zatrudnionych  w  przedsiębiorstwie  indywidualnie  lub  zespołowo,  a  wraz  z  nabyciem  doświadczenia
zawodowego mogąc nadzorować pracę małego zespołu;  w normowanym czasie pracy, nieprzekraczającym
dziennie 8 godzin, w systemie pracy zmianowej, w tym w porze nocnej, w dni wolne od pracy i święta
(szczególnie  podczas  usuwania  awarii  sieci  lub  środku  transportu  szynowego);  na  powietrzu  oraz
w  pomieszczeniach  zamkniętych;  często  w  pozycji  wymuszonej  przez  rodzaj  wykonywanych  zadań
zawodowych;  w  zmiennych  warunkach  atmosferycznych,  narażony  na  ujemną  lub  bardzo  wysoką
temperaturę powietrza, opady deszczu, śniegu; na wysokości i przy urządzeniach będących pod wysokim
napięciem;  wykorzystując  w  działalności  zawodowej  między  innymi  zestawy  narzędzi  będące  na
wyposażeniu wagonu warsztatowego lub wagonu pomiarowego sieci wspomagające wykonywanie zadań
zawodowych.

Możliwości zatrudnienia:

W przedsiębiorstwach specjalizujących się w przewozowych kolejowych; w zajezdniach tramwajowych
i  metra;  w  zakładach  produkujących  tabor  kolejowy  lub  elementy  sieci  zasilających  oraz  trakcji
elektrycznej; w firmach zajmujących się naprawami i remontami taboru kolejowego lub sieci zasilających
oraz trakcji elektrycznej; we własnej firmie.

Predyspozycje  :  

Ogólna wydolność fizyczna, ostrość wzroku, ostrość słuchu, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-
ruchowa,  spostrzegawczość,  współdziałanie  i  współpraca  w  zespole  (grupie),  podzielność  uwagi,
wyobraźnia  przestrzenna,  zdolność  do  przestrzegania  reguł,  przepisów  i  standardów,  samodzielność,
samokontrola, odpowiedzialność za działania zawodowe, dbałość o jakość pracy, odporność na działanie
pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem, systematyczność, rzetelność, dokładność.

Gliwickie technika kształcące w zawodzie:

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
ul. Chorzowska 5, telefon: 32 230 68 31, sekretariat@zsti.gliwice.eu 
Strona internetowa szkoły: http://www.zsti.gliwice.pl 
Wizytówka szkoły na stronie Urzędu Miejskiego: T1 w ZSTI     
Materiały udostępniane przez szkołę:

https://targi.zsti.me/

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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