
  

Kierunki kształcenia 

• asystent kierownika 
produkcji filmowej/ 
telewizyjnej 

• technik 
administracji 

• technik 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

• technik budowy 
dróg 

• technik eksploatacji 
portów i terminali 

• technik geolog 
• technik informatyk 
• technik realizacji 

dźwięku 
• technik 

rachunkowości 
• technik 

teleinformatyk 
• technik 

telekomunikacji 
 
 

Kwalifikacyjne  
kursy zawodowe 
z  zakresu: 
 
• ekonomii 
• elektroniki 
• elektryki 
• fotografii 
• gastronomii 
• logistyki 
• mechaniki 
• mechatroniki 
• odlewnictwa 
• pojazdów  

samochodowych 
• przetwórstwa 

tworzyw sztucznych 
• urządzeń 

sanitarnych 
 
i wiele innych… 
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Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci 
oraz instalacji sanitarnych  

 
Kwalifikacja obejmuje: 
� Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji  

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych , instalacji 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

 
Zadania zawodowe obejmują: 
• rozpoznawanie rodzajów, układów, obiektów i systemów sieci i przyłączy  wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych, technologii ich wykonania  oraz 
określania ich funkcji  

• sporządzanie zapotrzebowania na materiały oraz kalkulowanie kosztów robót związanych  
z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci  
i węzłów ciepłowniczych; 

• wykonywanie oznakowania i zabezpieczania terenu robót związanych z budową i remontem 
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych; 

• wykonywanie robót pomocniczych, murarskich, betoniarskich i ziemnych związanych    
z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych, sieci i węzłów ciepłowniczych, 
gazociągów i przyłączy gazowych; 

• dobieranie narzędzi, materiałów, urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej do montażu 
rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, sieci i węzłów ciepłowniczych;  

• wykonanie połączeń rur, montowanie uzbrojeń, urządzeń, aparatury kontrolo – pomiarowej 
oraz zabezpieczeń antykorozyjnych i termoizolacyjnych przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazociągów i przyłączy gazowych, sieci ciepłowniczych i węzłów 
ciepłowniczych; 

• wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem próby szczelności, płukaniem, 
dezynfekcją,  modernizacją,  znakowaniem,  konserwacją, naprawą, sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych oraz odwadnianiem i odpowietrzeniem gazociągów  i przyłączy gazowych, 
sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

• posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, gazowych, grzewczych, 
przeciwpożarowych oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych; 

• wykonanie czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń 
gazowych i grzewczych, połączeniem rur, montażem uzbrojeń, urządzeń, przyborów oraz 
aparatury kontrolno – pomiarowej związanej z montażem i remontem instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie 
kwalifikacji BD.05. przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną otrzymuje 
świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dodatkowo jeśli posiada co najmniej 
lub uzupełni wykształcenie do poziomu zasadniczego zawodowego otrzyma dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH  
 

Absolwent, który uzyskał świadectwa w zakresie kwalifikacji BD.05. i BD.22. oraz posiada 
co najmniej lub uzupełni wykształcenie średnie otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy  
 

TECHNIK IN ŻYNIERII SANITARNEJ  
 

Filia  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Ks. P. Skargi 3 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Filia  
w Radomsku 

        ul. I. Krasickiego 63/71 
         97-500 Radomsko 

Filia  
w Kutnie 

ul. S. Staszica 27 
99-300 Kutno 

 


