


Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest obecnie 
zawodem promowanym z uwagi na konieczność ochrony środowiska.

Chodzi głównie o umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska.

Czym zajmuje się technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej;
kontroluje pracę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

konserwuje je oraz naprawia;
sporządza kosztorysy oraz oferty i umów dotyczących 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.



Uczniem klasy pierwszej technikum może zostać każdy (chłopcy i 
dziewczęta), kto:

 ... chce zostać technikiem urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej,

 ... posiada dobry stan         zdrowia  ,

 ... nie ma   przeciwwskazań do         zawodu  ,

 ... pomyślnie przebrnął przez       rekrutację  .



Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie

Czy masz zainteresowania techniczne? 1 0

Czy jesteś odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne? 1 0

Czy jesteś spostrzegawczy? 1 0

Czy masz wyobraźnię przestrzenną? 1 0

Czy potrafisz się koncentrować? 1 0

Czy masz dobre relacje z ludźmi? 1 0

Czy jesteś odporny na stres? 1 0

Czy masz dobre zdrowie? 1 0

Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 1 0

Czy lubisz uczyć się fizyki i matematyki? (w tych przedmiotach kształcimy na poziomie rozszerzonym) 1 0

Dodaj wszystkie punkty. Jeśli uzyskałeś:

Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w 
swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym.

Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do 
Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i 
ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym.

Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom.
Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie
i skonsultować się doradcą zawodowym.

Dokładnie o wymaganiach zdrowotnych i psychofizycznych
możesz przeczytać poniżej.



 dobry  ogólny  stan zdrowia;

 odporność  na  wpływ  długotrwałych,  niekorzystnych warunków
atmosferycznych;

 wyobraźnia    przestrzenna;

 spostrzegawczość  i  koncentracja uwagi;

 odporność  na stres,  zwłaszcza  w  sytuacjach konfliktowych;

 zrównoważenie     emocjonalne;



 Czy masz problemy z kręgosłupem?

 Czy powinieneś nosić okulary?

 Czy masz choroby uszu?

 Czy często cierpisz na chorobę dróg oddechowych?

 Czy masz zaburzenia równowagi, skłonności do omdleń?

 Czy cierpisz na choroby krążenia?

 Czy masz problemy z kondycją?

 Czy masz lęk wysokości?

W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, 
wybrałeś „TAK”, skontaktuj się z lekarzem medycyny pracy, który 
stwierdzi, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania 
pracy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie. 
Warto, abyś szczegółowo zapoznał się poniżej z tymi przeciwwskazaniami. 
Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.



 upośledzenie układu ruchu - ograniczenie sprawności dużych stawów, 
stany po amputacji kończyn, duże skrzywienie kręgosłupa, dyskopatia, 
choroby reumatoidalne;

 przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie
tętnicze;

 przewlekłe choroby układu oddechowego - schorzenia oskrzeli, dychawica
oskrzelowa, przewlekłe choroby krtani;

 cukrzyca;

 wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku oraz 
ograniczające pole widzenia - oczopląs, brak widzenia obuocznego, 
zaburzenia stereoskopii (dopuszczalna jest nadwzroczność małego stopnia 
nie wymagająca korekcji);

 znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu;
 choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego - padaczka, polineuropatie,

niedowłady kończyn;

 choroby psychiczne;

 zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń; lęk wysokości;



 poznasz specjalistyczne programy i aplikacje wykorzystywane w 
pracy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 otrzymasz solidne podstawy do dalszego kształcenia na politechnice,

 będziesz mógł pracować w firmach instalujących i produkujących 
kolektory słoneczne, piece na biomasę, pompy ciepła lub w administracji 
publicznej, w bankach jako doradca techniczny od opiniowania projektów.



W trakcie nauki uczeń uzyska kwalifikacje:

ELE. 10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej.

ELE. 11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wszystkie egzaminy zawodowe

przeprowadza Okręgowa Komisja

Egzaminacyjna w Poznaniu na

terenie szkoły.

Pomyślne zdanie egzaminów z wymienionych

kwalifikacji  daje  tytuł  technika  urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie mają praktyki

w przedsiębiorstwach w wymiarze 280 godzin ( 8 tygodni).


	organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

