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Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
Opis zawodu:
 Organizuje i koordynuje roboty związane z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych
obiektów mostowych;
 Ocenia stan techniczny dróg i mostów kolejowych;
 Podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk
żywiołowych;
 Prowadzi dokumentację budowy;
 Wykonuje obliczenia elementów konstrukcyjnych kolejowych i bada laboratoryjnie materiały;
 Określa właściwości gruntów i ich zastosowanie do budowy dróg i mostów kolejowych;
 Wykonuje kosztorysy prac;
 Sporządza kosztorysy kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowuje dokumentację
przetargową.
Przykładowe miejsca pracy:
 Przedsiębiorstwa zarządzające utrzymaniem szlaków kolejowych;
 Przedsiębiorstwa budowlane;
 Wykonujące nowe obiekty drogowe i mostowe z przeznaczeniem dla kolejnictwa;
 Działy obsługujące 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, 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.

