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TECHNIKUM NR 1 
Uczysz się 5 lat i zdobywasz zawód 

 

TECHNIK TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO 

 

 
Zawód ten umożliwia pracę w nowoczesnych, prężnie rozwijających 

się przedsiębiorstwach i zakładach transportu kolejowego. Na rynku 
pracy brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, więc 
absolwenci mogą liczyć na znalezienie atrakcyjnej pracy.  
 

Pracownik otrzymuje bezpłatne przejazdy, a jego rodzina 80% zniżki na przejazdy 
środkami transportu kolejowego oraz, raz w roku, bilet międzynarodowy na przejazdy 
po Europie. Dodatkowo może liczyć na bardzo dobrą opiekę socjalną, np. 80% 
dofinansowania do wczasów, deputat węglowy, nagrody motywacyjne i za długoletnią 
pracę. 

 Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz 
planowanie i realizacja przewozów kolejowych otrzymuje tytuł technika transportu 
kolejowego i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach 
i posterunku ruchu, 

 obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, 

 nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji 
kolejowej, 

 planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów 
kolejowych, 

 zarządzania taborem kolejowym, 

 przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków 
oraz osób, 

 zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów, 



 

 

 obsługi nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym 
i łączności. 

 Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej 
i podjęcia pracy zawodowej na stanowisku dyżurnego ruchu, nastawniczego, 
manewrowego, konduktora, kasjera biletowo-bagażowego, kierownika pociągu, 
dyspozytora, rewidenta taboru, maszynisty (po przeszkoleniu) w przedsiębiorstwach 
transportowych i zakładach transportu kolejowego. 

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! 

 

 
  


