
 

 

 

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 urz ądzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 

Opis programu sta żu i główne zało żenia: 

Opis programu sta żu:  
Program stażu uwzględnia treści niezbędne w pracy technika urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej w przedsiębiorstwie branży elektroenergetycznej, zgodnie z podstawą 
programową kształcenia w zawodzie oraz programem nauczania dla zawodu technik urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej 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, pozyskiwania klientów prowadzonego przez zakład pracy,  
− poznanie zasad zapewniania jakości produkcji i usług w zakładzie pracy. 



 

 

Treści edukacyjne: 

W ramach  realizacji sta żu zawodowego ucze ń powinien:  
− uczestniczyć w zadaniach związanych z doradzaniem w zakresie możliwości wykorzystywania 

urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii; 
− posługiwać się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, wykonywać szkice i rysunki 

schematyczne dotyczące montażu urządzeń i systemów; 
− ustalać, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych; 
− sporządzać kalkulację robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych; 
− organizować stanowiska pracy, dobierać materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania 

instalacji sanitarnych w budynkach; 
− uczestniczyć w pracach instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych,  

z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony 
środowiska; 

− uczestniczyć w przeprowadzaniu kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz 
zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego; 

− uczestniczyć w nadzorowaniu eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych; 
− wykonywać prace uzupełniające, pomiarowe i pomocnicze; 
− rejestrować i interpretować wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w 

systemach energetyki wodnej i wiatrowej oraz systemach energetycznego wykorzystania 
biomasy; 

− rozpoznawać nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów oraz ocenić stan techniczny 
energetyki wodnej i wiatrowej oraz energetycznego wykorzystania biomasy; 

− sporządzać dokumentację dotyczącą eksploatacji systemów energetyki wodnej i wiatrowej oraz 
energetycznego wykorzystania biomasy; 

− określać przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i 
systemów energetyki wodnej i wiatrowej oraz energetycznego wykorzystania biomasy;       

− wykonywać pomiary i szkice inwentaryzacyjne systemów energetyki wodnej i wiatrowej oraz 
energetycznego wykorzystania biomasy; 

− wykonywać bieżące przeglądy urządzeń oraz wykonuje czynności związane z konserwacją i 
naprawą urządzeń i systemów energetyki wodnej i wiatrowej oraz energetycznego 
wykorzystania biomasy.  

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. 

 

 


