
 

 

 

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 geodeta   

 

Opis programu sta żu i główne zało żenia: 

Opis programu sta żu:  
Program stażu uwzględnia treści niezbędne w pracy technika geodety w instytucji, zgodnie z 

podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz programem nauczania dla zawodu technik 
geodeta 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 organu administracji publicznej powiatowej służby geodezyjnej 

i kartograficznej w prowadzeniu powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (pzgik),    

− poznanie dokumentów m.in. takich jak: regulaminy, przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska obowiązujących w zakładzie pracy,  

− poznanie technologii stosowanych w zakładzie pracy,  
− poznanie specyfiki pracy na wybranym stanowisku,  
− asystowanie przy przykładowych czynnościach charakterystycznych dla danej instytucji 

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

zawodowego oraz w przyszłych kontaktach zawodowych, 
− doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami,  
− poznanie zasad zapewniania jakości usług w zakładzie pracy. 
 
 



 

 

Treści edukacyjne: 

W ramach realizacji sta żu zawodowego sta żysta powinien:  

− Wykonywać wskazane przez opiekuna zadania realizowane przez wydział geodezji, zgodnie z 
zakresem organizacyjnym jednostki; 

− Zapoznać się z zasadami funkcjonowania i pracy w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami. 

− Brać udział w wykonywaniu zadań Starosty jako organu administracji publicznej powiatowej 
służby geodezyjnej i kartograficznej w prowadzeniu powiatowego państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), w zakresie prowadzenia baz danych i postępowań 
administracyjnych: 
• ewidencja gruntów i budynków – udział w aktualizacji bazy danych części opisowej i 

graficznej oraz udział w postępowaniach administracyjnych; 
• geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – udział w aktualizacji bazy danych; 
• gleboznawcza klasyfikacja gruntów – udział w postępowaniach administracyjnych; 
• rejestr cen i wartości nieruchomości 
• udział w aktualizacji bazy danych; 

− Brać udział w obsłudze pzgik w zakresie wydawania i przyjmowania dokumentów i materiałów z 
i do zasobu, uwierzytelniania ich klauzulami urzędowymi.  

− Brać udział w przetwarzaniu do postaci cyfrowej archiwalnej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej pzgik i aktualnie przyjmowanej do pzgik, opisywanie utworzonych plików, 
zasilenie prowadzonych systemów ww. danymi, tworzenie georeferencji zcyfryzowanych danych. 

− Brać udział w obiegu dokumentów w Wydziale, prowadzeniu rejestrów spraw, archiwizacji. 
 

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. 

 

 


