




TECHNIK
INŻYNIERII

SANITARNEJ
Nowoczesny zawód dający możliwości nabycia wiedzy z zakresu:
 nowych technologii i materiałów stosowanych w instalacjach 

oraz sieciach sanitarnych,
 poznania tajników wiedzy dotyczących projektowania, 

wykonania i eksploatacji instalacji i sieci sanitarnych oraz 
instalacji odnawialnych źródeł energii,

 sporządzania kalkulacji robót instalacyjnych i sieciowych, 
kosztorysów oraz ofert przetargowych.



Technik inżynierii sanitarnej w ramach 
zajęć z przedmiotów zawodowych 
posiądzie umiejętności takie jak:

projektowanie i wykonanie
instalacji:  wodociągowych,    

 kanalizacyjnych,
 gazowych,
 grzewczych,
 wentylacyjno-

klimatyzacyjnych.



Technik inżynierii sanitarnej w ramach 
zajęć z przedmiotów zawodowych 
posiądzie umiejętności takie jak:

projektowanie i wykonanie 
sieci:  wodociągowych,

 kanalizacyjnych,
 gazowych,
 ciepłowniczych.



Technik inżynierii sanitarnej dobiera materiały, narzędzia, 
sprzęt oraz maszyny do wykonywania instalacji sanitarnych

w budynkach oraz sieciach komunalnych w terenie. 



Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:
rozwijać umiejętności językowe

w zakresie słownictwa zawodowego,
kształcić się w wyposażonych pracowniach

z zajęć teoretycznych i praktycznych,
odbywać praktyki zawodowe u pracodawców,

brać udział w projektach unijnych,
podjąć naukę na studiach wyższych.



Typowe miejsca pracy dla technika inżynierii sanitarnej:
 firmy instalacyjne,
 firmy projektowe,
 przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
 firmy budowlane,
 zakłady energetyki cieplnej,
 zakłady gazownicze,
 firmy energetyki odnawialnej,
 nadzór budowlany
 urzędy administracji państwowej i samorządowej
 firmy zajmujące się dystrybucją materiałów sanitarnych.



Cykl kształcenia na kierunku technik inżynierii sanitarnej

Ukończenie szkoły uprawnia do przystąpienia do
egzaminu maturalnego, a zdanie egzaminu
zawodowego z kwalifikacji BUD.09 i BUD.20
umożliwia uzyskanie tytułu TECHNIKA INŻYNIERII
SANITARNEJ.
BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych;
BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych;

Nauka w technikum trwa 5 lat,
w tym czasie uczeń zrealizuje
8 tygodni praktyk zawodowych
w firmach z branży sanitarnej.



Technik inżynierii sanitarnej powinien 
interesować się projektowaniem 
przestrzennym, urbanistyką, hydrauliką, 
ochroną środowiska. Osoba wykonująca 
ten zawód powinna cieszyć się dobrym 
zdrowiem, mieć dobry wzrok oraz 
zdolności manualne.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:
 pracowitość,
 dokładność,
 odpowiedzialność,
 staranność,
 sumienność,
 punktualność,
 precyzyjność.
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