
 

 

 

PROGRAM STAŻU 

realizowanego w ramach projektu pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1  

w Płocku ” współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X 

- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 - Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – 

Doskonalenie zawodowe uczniów 

 
Nazwa zawodu lub specjalności: technik gazownictwa  

 

Opis programu sta żu i główne zało żenia: 

Opis programu sta żu:  
Program stażu uwzględnia treści niezbędne w pracy technika gazownictwa w instytucji, 

zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz programem nauczania dla zawodu 
technik gazownictwa i obowiązującymi przepisami oświatowymi w zakresie praktycznej nauki 
zawodu. 
Główne zało żenia programu sta żu zawodowego u pracodawcy: 
• zdobycie wiedzy praktycznej, a tym samym pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz 

doskonalenie umiejętności zawodowych na wyznaczonym stanowisku pracy; 
• zdobycie umiejętności pracy i współdziałania w zespole, w tym poczucia odpowiedzialności za 

jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość. 
Stażysta powinien uczestniczyć w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia 
organizowanych przez opiekuna stażu, takich jak: samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, 
pokazy, instruktaże opiekuna stażu, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia 
szkoleniowe. 

Cele edukacyjne (kompetencje i umiej ętno ści, które osi ągnie sta żysta): 

Celem odbywania stażu jest:  
− poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku (struktura, rynek lokalny, regionalny, 

krajowy, itp.),  
− poznanie dokumentów m.in. takich jak: regulaminy, przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, 

ochrony środowiska obowiązujących w przedsiębiorstwie,  
− poznanie technologii stosowanych w zakładzie pracy,  
− poznanie urządzeń, narzędzi i innego sprzętu technicznego stosowanego w procesach 

produkcyjnych/usługach,  
− poznanie specyfiki pracy na wyznaczonym stanowisku pracy,  
− asystowanie przy przykładowych czynnościach charakterystycznych dla zakładu pracy 

(eksploatacyjnych, produkcyjnych, usługowych, remontowych, kontrolnych itp.),  
− zapoznanie się z dokumentacją techniczną,  
− doskonalenie praktycznych umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy,  
− zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych związanych z wybraną specjalnością,  
− nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia 

zawodowego,  
− doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami,  
− poznanie zasad marketingu prowadzonego przez zakład pracy,  
− poznanie zasad zapewniania jakości produkcji i usług w zakładzie pracy. 
 



 

Treści edukacyjne: 

W ramach realizacji sta żu zawodowego sta żysta powinien:  
− zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji, 
− opanować stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej  

i ochrony środowiska, 
− zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy  

w przedsiębiorstwie, 
− zdobyć umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych zadań 

zawodowych, 
− zapoznać się z ofertą materiałów i technologii stosowanych na rynku, 
− zdobyć umiejętności doboru materiałów do potrzeb klienta, 
− obsługiwać specjalistyczny system przeznaczony do prowadzenia hurtowni i składów 

instalacyjnych i budowlanych, zajmujących się obrotem materiałami instalacyjnymi  
i budowlanymi, 

− skutecznie komunikować się z przełożonymi i z klientami, 
− zapoznać się z zasadami przyjęcia różnych zleceń produkcyjnych i związanej z tym 

dokumentacji, 
− zdobyć umiejętności dokonania kontroli oceny jakości materiałów instalacyjnych, 
− posługiwać się dokumentacją techniczną, 
− wykonać element dokumentacji technicznej (rysunek techniczny) z wykorzystaniem 

oprogramowania komputerowego typu CAD, 
− analizować dokumentację techniczną w przedsiębiorstwie stosowaną w procesach 

technologicznych wytwarzania/naprawy, 
− nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;  
− uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu strategii zakupów i sprzedaży hurtowni;  
− uczestniczyć w kontrolowaniu i aktualizowaniu stanów magazynowych hurtowni;  
− uczestniczyć w przygotowywaniu i składaniu raportów z działalności hurtowni; 
− uczestniczyć w prowadzeniu działań marketingowych; 
− uczestniczyć w analizowaniu rynku i działalności konkurencji; 
− dobierać produkty przeznaczone do sprzedaży, 
− analizować dokumentację magazynową, 
− współpracować z wykonawcami, majstrami oraz inwestorami, 
− współorganizować transport i rozładunek, 
− uczestniczyć w negocjacjach, 
− uczestniczyć w działaniach związanych z wyceną i kosztorysami. 

Podstawowy zakres obowi ązków sta żysty: 

• zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż 
zawodowy,  

• realizacja zadań zawodowych zleconych przez wyznaczony personel przedsiębiorstwa,  
• przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ oraz stosowanie się do regulaminów i zarządzeń 

obowiązujących w przedsiębiorstwie,  
• bieżące  monitorowanie realizacji zadań powierzonych przez opiekuna stażysty. 

 

 


