
Gimnazjalisto, oferujemy Ci:         Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego

- Montuje sieci zasilające  dopro-
wadzające energię do urządzeń 
trakcyjnych.
- Montuje sieci trakcyjne oraz 
pomocnicze urządzeń trakcyj-
nych.
- Prowadzi obsługę, wykonuje 
diagnostykę i przegląd środków 
transportu szynowego.
- Wykonuje naprawy środków 
transportu szynowego.

NOWOŚĆ
 2016

•	 naukę według autorskiego 
programu nauczania (potwier-
dzenie specjalistycznych kwa-
lifikacji) możliwość uzyskania 
licencji maszynisty
•	 wynagrodzenie w formie 
stypendium stażowego w IV  
klasie
•	 dofinansowanie udziału  
w wizytach studyjnych, wyciecz-
kach szkoleniowych 
•	 Nadal się wahasz? A jeśli 
dodamy, że Twój przyszły praco-
dawca – Tabor Dębica Sp. z o.o., to 
firma o ogólnopolskim zasięgu, 
 z nagrodą Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej za wkład w two-
rzenie nowych miejsc pracy…

Nie znosisz nudy?
Chciałbyś wykonywać pracę, która będzie Ci sprawiać satysfakcje?  

Uczyć się tego co Cię interesuje?
Jeśli tak, to dobrze, że ta ulotka trafiła w Twoje ręce.

Uczysz się, pracujesz, zarabiasz i wciąż podnosisz swoje kwali-
fikacje - taka jest właśnie klasa patronacka Tabor Dębica w za-

wodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Klasa, 
do której już teraz chcielibyśmy Cię zaprosić prowadzona będzie  
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.



TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO 

Kwalifikacje: 
E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego  organizuje prace przy przeglądach i napra-
wach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasila-
nia trakcji elektrycznej w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeń-
stwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw 
taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i apa-
ratów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje na-
prawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.

 W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu:
- montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
- montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,
- wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
- wykonywania napraw środków transportu szynowego,
- prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szyno-
wego 
Firmą patronacką tego zawodu są Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR 
M. Dybowski SP.J., świadczącej usługi w zakresie produkcji i napraw taboru kolejowego. Uczniowie będą 
odbywać zajęcia praktyczne w tej firmie. Kończąc ten kierunek uczeń ma szanse podjęcia pracy w kilku 
oddziałach firmy na terenie całego kraju.

Technicy elektroenergetycy transportu szynowego mogą pracować:
- w zakładach taboru kolejowego,
- w zakładach naprawczych taboru kolejowego,
- w zajezdniach tramwajowych i metra,
- w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy,
- w przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym. 

Mogą być również zatrudnieni jako:
- maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych 
- dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.



Partnerstwo pracodawcy i szkoły

Zespół Szkół  
Zawodowych Nr 1  
im. Jana Pawła II  

w Dębicy
ul. Rzeszowska 78, 

39-200 Dębica 

tel. 14 696 92 80
tel. 14 696 92 81
fax. 14 696 92 85 

e-mail: 
zsz1debica@op.pl 

www.mechanikdebica.edu.pl
              https://www.facebook.com/

mechanikdebica
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TABOR  
Dębica Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 39,  
39-200 Dębica

tel. +48 14 680 37 00
tel. +48 14 680 37 01

e-mail:  
tabor@tabor-debica.pl

www.tabor-debica.pl
              https://www.facebook.com/

TaborDebica/

Jesteś ambitny? Dołącz do najlepszych!

Prezes firmy TABOR Dębica Sp. z o.o.
oraz

Dyrektor ZSZ Nr 1  
im. Jana Pawła II w Dębicy


