
 

Zespół Szkół Samochodowych 
im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie 

10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17 
tel.: 89 5264441, fax: 89 5266129 

e-mail: zss@zss.olsztyn.eu 
 

 

TECHNIKUM NR 1 
Uczysz się 5 lat i zdobywasz zawód 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA 
KOLEJOWEGO 

NOWOŚĆ 
 

 
Zawód ten pozwala na połączenie pracy z pasją. Praca wiąże się 

bowiem z poznawaniem ciekawych miejsc naszego kraju i świata. 
Pracodawcy gwarantują absolwentom pracę, ponieważ od wielu lat 
brakuje odpowiednio wykwalifikowanych fachowców.  

 Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja robót związanych z budową 
i utrzymaniem dróg kolejowych oraz organizacja robót związanych z budową 
i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania 
otrzymuje tytuł technika budownictwa kolejowego i jest gotowy do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 

 opracowywania projektów wykonawczych, technicznych i geodezyjnych, 

 sporządzania kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych, 

 zapewniania ciągłości pracy na liniach kolejowych i bocznicach, zgodnie 
z opracowanymi regulaminami i potrzebami zakładu, 

 prowadzenia niezbędnej dokumentacji, 

 kierowania robotami na obiekcie, 

 posługiwania się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, 
pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, 
stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami, 

 montowania i rozmontowania urządzeń linii kolejowych, 

 współpracy z administracją drogową i służbami specjalistycznymi. 

 Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej 
i podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach budowlanych, zakładach transportu 
kolejowego, jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych, zespołach 
terenowych jednostek badawczych kolejnictwa. 



 

Szkoła zapewnia: 

 udział w zajęciach zawodowych teoretycznych prowadzonych przez fachowców 
z przedsiębiorstw kolejowych, 

 zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, 

 kształcenie we współpracy z takimi firmami jak PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. i Przewozy Regionalne, 

 naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo, 

 stypendia za dobre wyniki w nauce osobom, które zadeklarują chęć 
pracy na kolei ufundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

II klasa - 250 zł miesięcznie 

III klasa - 350 zł miesięcznie 

IV klasa - 450 zł miesięcznie 

V klasa - 550 zł miesięcznie 

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół z całej Polski w ramach corocznych 
Zjazdów Uczniów Szkół Kolejowych w Krakowie, w czasie których odbywają 
się warsztaty, wykłady, konkursy, 

 udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie 
dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, 

 zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne 
na egzaminie maturalnym, 

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań, 

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami, 

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający 
Samorząd Uczniowski, 

 udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej. 

 
 

DOŁĄCZ DO NAS! 
KIERUJEMY W DOBRĄ STRONĘ! 

 

 


