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TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW
INŻYNIERYJNYCH

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych jest zawodem przygotowującym uczniów do:
 organizowania i koordynowania robotami związanymi z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych;
 oceny stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;
 podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku
awarii lub klęsk żywiołowych;
 prowadzenia dokumentacji budowy;
 wykonywania obliczeń elementów konstrukcyjnych kolejowych i badania laboratoryjnie
materiałów;
 określania właściwości gruntów i ich zastosowania do budowy dróg i mostów kolejowych;
 wykonywania kosztorysów prac;
 sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowania dokumentacji przetargowej.
Absolwenci mogą znaleźć pracę w przedsiębiorstwach zarządzających utrzymaniem szlaków
kolejowych, przedsiębiorstwach budowlanych i wykonujących nowe obiekty drogowe, mostowe
z przeznaczeniem dla kolejnictwa oraz w działach obsługujących kosztorysowanie i prowadzenie zamówień publicznych dla inwestycji budowlanych i modernizacyjnych.
Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A. podpisał umowę
o współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach współpracy
realizowany jest „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych fundowany przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Zgodnie z Regulaminem tego programu o liczbie przyznanych stypendiów decyduje Spółka,

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
Chemobudowa – Kraków S.A.
31-953 Kraków, os. Urocze 13
tel./fax 12 644-19-44, 12 644-86-29
NIP 678-26-94-059

REGON 351000614-00036

www.chemobudowa.szkola.pl
e-mail: zsb@chemobudowa.szkola.pl

natomiast o stypendium może ubiegać się uczeń , który:
 ukończył pierwszy rok nauki na kierunku objętym programem stypendialnym;
 uzyskał średnią ogólną minimum na poziomie 3,8;
 uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych minimum na poziomie 3,5;
 nie uzyskał oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z przedmiotów zawodowych;
 uzyskał co najmniej poprawną ocenę zachowania;
 został zarekomendowany przez szkołę w ramach przyznanych limitów.
Stypendysta może otrzymać stypendium w następującej wysokości:
 w drugim roku nauki – 250 zł miesięcznie;
 w trzecim roku nauki – 350 zł miesięcznie;
 w czwartym roku nauki – 450 zł miesięcznie.
Dodatkowo, na koniec roku szkolnego stypendyście, który uzyskał średnią na poziomie
minimum 4,0 oraz spełnia powyższe wymagania zostanie przyznany jednorazowy bonus w
wysokości 500zł.
Stypendysta zobowiązany jest do podjęcia pracy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po
zakończeniu nauki przez okres co najmniej dwóch lat. Szczegóły określa „Regulamin
programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych fundowanego przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.” dostępny w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych
PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A. na osiedlu Uroczym 13 w Krakowie w godzinach
pracy szkoły.

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje:
- świadectwo ukończenia technikum (druk MEN)
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu zawodowego)
- świadectwo dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego).

