
 

 

 

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 ochrony środowiska    

 

Opis programu sta żu i główne zało żenia: 

Opis programu sta żu:  
Program stażu uwzględnia treści niezbędne w pracy technika ochrony środowiska, zgodnie 

z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz programem nauczania dla zawodu technik 
ochrony środowiska 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 Urzędu, poznanie dokumentów m.in. takich jak: 

regulaminy, przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 
obowiązujących w Urzędzie, 

• poznanie zakresu pracy na wyznaczonym stanowisku, w tym zakresu spraw i obiegu 
dokumentów; 

• asystowanie przy przykładowych czynnościach charakterystycznych dla wyznaczonego 
stanowiska zakładu pracy (usługowych, kontrolnych itp.),  

• zapoznanie się z dokumentacją i przepisami prawa w zakresie funkcjonowania urzędu i 
referatu,  

• 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 marketingu prowadzonego przez Urząd,  
• poznanie zasad zapewniania jakości usług w Urzędzie. 

 
 
 



 

 

Treści edukacyjne: 

W ramach realizacji stażu zawodowego uczeń powinien: 
• wykonywać wskazane przez opiekuna stażysty zadania zawodowe i czynności 

administracyjne realizowane przez Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, zgodnie z 
zakresem organizacyjnym jednostki; 

• scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu 
pracy; 

• posłużyć się przepisami prawa dotyczącymi ochrony zasobów środowiska, w tym badania 
stanu środowiska; 

• poznać zasady prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; 

• znać zasady prowadzenia publicznego dostępnego wykazu dokumentów zawierających 
informację o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw; 

• uczestniczyć w opracowywaniu pozwoleń i zezwoleń wynikających z przepisów ochrony 
środowiska; 

• współpracować przy realizowaniu zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym 
prowadzenie postępowań administracyjnych; 

• poznać zakres realizacji Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym gminy; 
• uczestniczyć przy realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska; 
• poznać zasady prowadzenia wykazów wydanych dokumentów z zakresu ochrony 

środowiska; 
• współuczestniczyć w przygotowywaniu opinii projektów prac geologicznych; 
• uczestniczyć w pracach związanych z przygotowaniem decyzji i opinii wymaganych przy 

wydawaniu koncesji zgodnie z prawem geologicznym i górniczym; 
• poznać zasady prowadzenia ewidencji pomników przyrody; 
• brać udział przy sporządzaniu, aktualizacji i nadzorze nad realizacją Programu Ochrony 

Środowiska, 
• poznać zasady zatwierdzenia programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 
• uczestniczyć w pracach związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ustawy o ochronie 

zwierząt; 
• poznać zakres prac związanych z nadzorowaniem i współpracą z właściwymi służbami w 

zakresie utrzymania terenów zielonych; 
• współuczestniczyć w pracach związanych z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbioru i transportu odpadów z terenu gminy; 
• współpracować przy opracowywaniu zezwoleń na transport nieczystości ciekłych; 
• obsłużyć programy komputerowe niezbędne do pracy na wyznaczonym stanowisku; 
• sporządzić bilanse zanieczyszczeń tabelarycznie i graficznie; 
• naliczać opłaty za zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego; 
• zaplanować kolejność wykonywania analiz fizyko-chemicznych do oceny wód 

powierzchniowych; 
• wymienić zasady lokalizacji punktów pomiarowych przy pomiarze parametrów powietrza, 

wody, gleby oraz natężenia hałasu i drgań; 
• ocenić przydatność zbadanej wody do spożycia przez ludzi na podstawie rozporządzenia; 
• sklasyfikować wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z rozporządzeniem; 
• ocenić możliwość odprowadzenia zbadanych ścieków do kanalizacji i wód lub do ziemi 

zgodnie z rozporządzeniem; 
• sporządzić schematy opracowania bilansów zanieczyszczeń; 
• sporządzić prawidłowo dokumentację związaną z określeniem stężenia i rozmieszczenia 

zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby w regionie; 
• sporządzić bilanse zanieczyszczeń wprowadzanych do wód płynących, powietrza i gleby; 
• scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu 

pracy; 
• obsługiwać programy komputerowe przy opracowaniu ocen zanieczyszczenia środowiska; 
• opisać zakres kontroli bieżącej pracy urządzeń stosowanych na stacji uzdatniania wody. 



 

 

Podstawowy zakres obowi ązków sta żysty: 

• zapoznanie się ze strukturą organizacyjną urzędu, w którym odbywa się staż zawodowy,  
• realizacja zadań zawodowych zleconych przez wyznaczony personel,  
• przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ oraz stosowanie się do regulaminów i zarządzeń 

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

 

 


