
     
   

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych           

oraz instalacji sanitarnych 
 

Kwalifikacja obejmuje: 

 Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji 

grzewczych 

 Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji 

wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych 
 

Zadania zawodowe obejmują: 

 posługiwanie się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji gazowych, węzłów ciepłowniczych, 

instalacji grzewczych,  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 wykonywanie obliczeń związanych z projektowaniem sieci oraz instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, sieci 

ciepłowniczych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych 

 wykonywanie przedmiaru i obmiaru robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i 

instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych, instalacji gazowych, węzłów 

ciepłowniczych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i 

sporządzanie kosztorysów tych robót 

 organizowanie prac związanych z budową sieci oraz montażem instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych, przyłączy i instalacji gazowych, węzłów ciepłowniczych, instalacji 

grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 prowadzenie dokumentacji budowy sieci oraz montażu instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz wykonania instalacji gazowych, węzłów ciepłowniczych, instalacji 

grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 przeprowadzanie i dokumentowanie odbiorów technicznych sieci oraz instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, węzłów ciepłowniczych,  instalacji grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

 ocenę stanu technicznego sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 

instalacji gazowych, węzłów ciepłowniczych,  instalacji grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

 lokalizowanie miejsca awarii sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych, 

instalacji gazowych, węzłów ciepłowniczych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych oraz określanie przyczyny ich powstawania  

 organizowanie prac związanych z remontem i modernizacją sieci oraz instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacją sieci i instalacji gazowych, węzłów 

ciepłowniczych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji B.8., B.9. i B.27. oraz 

posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom i tytuł 

zawodowy  

 

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii  w Łodzi 

90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122, 42 631 98 48, 0-784 207 390 

www.nowoczesnaszkola.edu.pl      szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl 

Kierunki kształcenia: 

Technik informatyk 

Technik teleinformatyk 

Technik telekomunikacji 

Technik bezpieczeństwa                       

i higieny pracy 

Asystent kierownika 

produkcji filmowej/    

telewizyjnej 

Technik eksploatacji 

portów i terminali 

Technik rachunkowości 

Technik pojazdów 

samochodowych 

Technik geolog 

Technik drogownictwa 

 

 

Kursy kwalifikacyjne  

z zakresu: 

 mechaniki 

 mechatroniki  

 gazownictwa 

 elektryki         

 urządzeń sanitarnych 

 gastronomii 

 fotografii 

 fototechniki 

 florystyki  

 włókiennictwa 

 energetyki 

 

http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl/


     
 

B.8. Wykonywanie robót 

związanych z budową i 

remontem sieci 

komunalnych 

 

B.9. Wykonywanie robót 

związanych z montażem i 

remontem instalacji 

sanitarnych 

 

B.27. Organizacja robót 

związanych z budową i 

eksploatacją sieci 

komunalnych oraz 

instalacji sanitarnych 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ 

SANITARNYCH 


