
Technik SPAWALNICTWA
Zadania:

Wykonywanie  i  naprawa  elementów  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi:  wykonywanie elementów  maszyn,
urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą
obróbki  maszynowej,  wykonywanie połączeń  elementów  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi,  naprawy
i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:
rozróżnianie wielorakich konstrukcji spajanych, dobieranie warunków spajania, wymagań jakości i metod
badań  połączeń  dla  wybranych  rodzajów  konstrukcji  spawania,  planowanie produkcji  spawalniczej
i  organizacji  stanowisk do spajania,  prowadzenie procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania,
lutowania i klejenia, nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Warunki pracy:

Praca samodzielna i zespołowa, kierowanie pracą małego zespołu, planowanie pracy swojej i podległych
pracowników,  z  praktycznym wykorzystaniem wiedzy z  zakresu  techniki  i  mechaniki,  tworzenie od
podstaw do samego końca skomplikowanych technicznie przedmiotów, przeważnie w budynkach, w halach
produkcyjnych  i  biurach  zaplecza  technicznego,  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  na  otwartych
przestrzeniach,  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  dużej  hali,  często  w  dużym  hałasie,  wdychając
powietrze zanieczyszczone pyłami, dymem i gazami, działanie zadaniowe, pełnienie funkcji produkcyjnych
i usługowych, w pozycji stojącej lub wymuszonej przez rodzaj wykonywanych zadań zawodowych, czasem
także  na  dużych  wysokościach,  z  wykorzystaniem w  działalności  zawodowej  między  innymi  sprzętu
spawalniczego i  do cięcia metalu (palniki),  zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,  narzędzi do ręcznej
obróbki metalu (np. rysik traserski, punktak, cyrkiel, młoty, szczotka druciana itp.), narzędzi elektrycznych
(np. przecinarka do metalu, szlifierka) sprzętu/urządzeń pomiarowych i diagnostycznych (taśma miernicza,
metrówka,  kątomierz,  suwmiarka,  szczelinomierz),  w  zależności  od  zajmowanego  stanowiska
w kontakcie z klientami, kontrahentami, zazwyczaj w stałych godzinach pracy, w systemie zmianowym,
z możliwymi nadgodzinami.

Możliwości zatrudnienia:

W  małych,  średnich  i  dużych  zakładach  wymagających  montażu,  obsługi  i  naprawy maszyn  urządzeń
mechanicznych, jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami,
materiałami metalowymi, w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w działach produkcyjnych,
naprawczych,  w  narzędziowniach,  prototypowniach,  w  kontroli  technicznej  i  sprawdzania  jakości
produkcji, w biurach konstrukcyjnych lub technologicznych, w zakładach rzemieślniczych różnych gałęzi
przemysłu mechanicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
mechanicznych,  w  punktach  serwisowych  z  maszynami  i  urządzeniami  oraz  częściami  zamiennymi,
w warsztatach mechanicznych i samochodowych, w autoryzowanych i nieautoryzowanych stacjach obsługi
samochodów,  w  przedsiębiorstwach  przemysłu  metalowego  i  maszynowego,  w  przedsiębiorstwach
obsługowo-naprawczych, w przedsiębiorstwach produkujących lub eksploatujących maszyny budowlane,
samochody i ciągniki, w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych,
spalinowych i turbinowych, w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń
technicznych,  w  przedsiębiorstwach  produkujących  spawane  konstrukcje  stalowe,  podjęcie  własnej
działalności gospodarczej.

Predyspozycje  :  

Wysoka  sprawność  manualna,  sprawność  układu  mięśniowego,  odporność  na  stres,  cierpliwość,
dokładność,  rozumowanie  logiczne,  ostrość  wzroku  i  słuchu,  zainteresowania  techniczne,  wyobraźnia
przestrzenna,  koordynacja  wzrokowo-ruchowa,  wyobraźnia  konstrukcyjna  i  techniczna,  zdolność
podejmowania decyzji, zarządzanie małymi zespołami, 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.



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-spawalnictwa.pdf

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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