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O ZAWODZIE 
 Zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz 

konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. 

 Elektrykiem może zostać osoba, która ukończyła:

 szkołę zawodową;

 szkołę ponadgimnazjalną (technikum)

 studia wyższe

 kwalifikacyjny kurs zawodowy

 lub zdobyła odpowiednie uprawnienia w wybranych ośrodkach 

egzaminacyjnych np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP 

(Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_In%C5%BCynier%C3%B3w_i_Technik%C3%B3w_Mechanik%C3%B3w_Polskich


WADY I ZALETY
 Wady : 

 Praca niebezpieczna , zagrażająca życiu np. upadek ze słupa, 

porażenie prądem. Zbyt rozbudowana biurokracja. Mniej ludzi w 

terenie.

 Zalety :

 Pieniądze, praca stała, z pasji.



ZAWÓD WYUCZONY

WYKONYWANY

 Jest to zawód wyuczony i wykonywany. Kiedyś 

główną funkcją było ciągłe przebywanie w terenie 

– awarie itd. Teraz obejmujące stanowiska : 

elektromonter , poleceniodawca. Funkcje zostały 

przeniesione na bardziej biurowe . Główne 

zadania : projekty, ogólna obsługa komputera, 

programów w tym wewnątrz zakładowego 

programu „Pluton” , wydawanie poleceń, 

rozkładanie zadań pracownikom. 



ZMIANY WARUNKÓW PRACY

 Zdaniem pracownika ( mojego taty ) warunki znacznie się pogorszyły. 

Powstało wiele niepotrzebnych stanowisk, bez których kiedyś lepiej 

się funkcjonowało. Wymagane kwalifikacje nijak się mają do 

bezpieczeństwa i umiejętności wykonywanych w tym zawodzie.

 „Kiedyś pracownicy przychodzili, witali się ze sobą i brali się do pracy 

wiedząc co mają robić. Nikt nie musiał im tego podawać na papierze 

lub wysyłać w formie elektronicznej. Wszystko szło sprawnie i można 

było wrócić do domu szybciej. Teraz jest zarządca montera, zarządca 

zarządcy montera i Bóg wie kto jeszcze. Wszyscy siedzą w biurach, a 

ludzi do terenu brak. Normalna pora zakończenia pracy to 17-19 gdzie 

powinna być to 15. Bez wysłania każdemu z osobna co mają robić , 

ludzie głupieją i zachowują się jakby nie pracowali w tym zakładzie 

od 30 lat.



STROJE OCHRONNE I NARZĘDZIA

 Stroje ochronne – uniformy z emblematem zakładu 

elektrycznego , kaski, rękawice i obuwie ochronne z gumy.

 Narzędzia – np. miernik do pomiarów, licznik do pomiaru 

energii, wkrętarki, komputer itp. 



PREMIE I ZMIANY 
PRACOWNIKÓW

 Premie :                                                          

 miesięczne, 

 roczne. 

 Bonus : raz na 3 miesiące przysługują dla pracowników środki 
czystości np. pasta BHP do użytku po awariach itd..

 Praca zmianowa :

 1 zmiana – od 7 do 15,

 2 zmiana – od 14 do 22.                                                                    


