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Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania  Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Świdnicy zgodnie z: 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
(Dz.U. 2017 r. poz. 622) 

 

 rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. 2017 r. poz. 703) 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(Dz.U. 2017 poz. 860)  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000860
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SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 
 

Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA) 

Zawód: MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

Symbol: 712618 

Obszar kształcenia: BUDOWLANY (BD) 

Podbudowa programowa: GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA 

Kwalifikacje: 

WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ,  MONTAŻEM I EKSPLOATACJĄ SIECI ORAZ INSTALACJI 

SANITARNYCH (BD.05.) 
 

  

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PODSTAWY BUDOWNICTWA 12 48 - - - - 48 

2. 
TECHNOLOGIA MONTAŻU SIECI 

KOMUNALNEJ 
11 44 20 80 - - 124 

3. TECHNOLOGIE INSTALACYJNE - - 8 32 29 116 148 

4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 11 44 - - - - 44 

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - - 3 12 - - 12 

6. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - - - 5 20 20 

7. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane 
zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki 
opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, 
mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 
poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym 
doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 
edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia 
poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość 
sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, 
stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 
możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się 
przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach 
poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 

2. INFORMACJE O ZAWODZIE MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 to zawód przypisany do obszaru kształcenia budowlanego; III poziom 
PRK dla kwalifikacji pełnej; BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową,  montażem i eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych; 3 poziom PRK dla kwalifikacji BD.05. (cząstkowej). 

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową, wodociągową, 
kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Buduje i naprawia sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą 
zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne. Studiuje plany budowy  
i szkice robocze w celu ustalenia wymaganych pomocy w pracy oraz kolejności montażu elementów instalacji lub sieci. 
Dokonuje inspekcji w celu identyfikacji przeszkód których należy unikać, aby zapobiec osłabieniu konstrukcji wynikającej 
z instalacji rury. Lokalizuje i zaznacza pozycję rury i połączeń między rurami oraz otworów przejściowych na rury  
w ścianach i podłogach. Wycina otwory w ścianach i podłogach w celu dopasowania rury i armatury używając narzędzi 
ręcznych i mechanicznych. Wycina i gwintuje rury, używając nożyc do cięcia rur, palnika do przecinania oraz gwinciarki 
ręcznej lub mechanicznej. Zgina rurę do określonego kąta używając maszyny do zginania rur. Montuje i instaluje 
zawory, armaturę oraz rury z metali i tworzyw sztucznych używając narzędzi ręcznych i mechanicznych. Łączy rury za 
pomocą gwintu, śrub, łączników, lutowia, mas i kitów uszczelniających oraz złączy doszczelniających zaciskanych  
i zaprasowanych. Wypełnia system rur wodą, powietrzem lub czynnikiem odpowiednim do typu i rodzaju sieci lub 
instalacji, odczytuje wskazania miernika ciśnienia w celu ustalenia czy w systemie istnieją przecieki. Montuje urządzenia 
energetyczne stosowane w instalacjach grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sieciach 
ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Naprawia i konserwuje instalacje w budynkach mieszkalnych  
i użyteczności publicznej. Monitoruje stan techniczny urządzeń, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonuje 
montaż przewodów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej. Wykonuje montaż połączeń instalacji  
w budynkach z sieciami zewnętrznymi. Dokonuje odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Usuwa awarie przewodów i armatury sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Usuwa awarie instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Inwentaryzuje, przegląda oraz ocenia 
stan i jakość sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.  



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
4 

 

Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki 
pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne 
są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Montera sieci i instalacji sanitarnych powinna 
cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność współpracy w zespole.  
W przypadku pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, niezbędna jest 
odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją.  

Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym 
przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach 
biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia.  

Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań miejsca pracy monterów sieci i instalacji sanitarnych są różne. Może 
on pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Czynniki ujemne towarzyszące jego pracy to: 
hałas, wibracje, zmienna temperatura powietrza. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga 
ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami. Z reguły czas pracy 
wynosi 8 godzin dziennie. Niekiedy ulega zwiększeniu i zachodzi konieczność pracy w wolne soboty. W zawodzie tym 
na czas pracy wpływają: terminowość dostaw, awarie, warunki pogodowe. Praca wiąże się z koniecznością czasowych 
wyjazdów, gdyż większość firm realizuje zlecenia na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami.  

Monter sieci i instalacji sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych 
awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest 
na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy. 

W zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem 
robót sieciowych i instalacyjnych, konserwacji, remontów, napraw oraz montażem i eksploatacją instalacji. 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych; 

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych; 

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych:  

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);  

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.e); 

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: BD.05. Wykonywanie robót związanych 
z budową,  montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. 

1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 
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1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska 
i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 

12) stosuje zasady normalizacji; 

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 
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1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 
pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

6) jest otwarty na zmiany; 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

10) negocjuje warunki porozumień; 

11) jest komunikatywny; 

12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 

13) współpracuje w zespole. 

2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia  
w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.e). 

PKZ(BD.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i instalacji 
sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej, technik gazownictwa. 

Uczeń: 

1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;  

2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;  

3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości;  

4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;  

5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu;  

6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości;  

7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze;  

8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości;  

9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach i instalacjach sanitarnych;  

10) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci oraz instalacji sanitarnych;  
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11) rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości;  

12) określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów;  

13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych;  

14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.  

3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych 

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

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych  

Uczeń:  

1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody;  

2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;  

3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania;  

4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje;  

5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych;  

6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych;  

7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych;  

8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem 
sieci wodociągowych;  

9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych;  

10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych;  

11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych;  

12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych;  

13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych;  

14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania;  

15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych;  

16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych;  

17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych;  

18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych;  

19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych;  

20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych;  

21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych;  

22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych.  

2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych  

Uczeń:  

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;  

2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;  

3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych;  
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4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;  

5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych;  

6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem 
sieci kanalizacyjnych;  

7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych;  

8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych;  

9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych;  

10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych;  

11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych;  

12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;  

13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych;  

14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych;  

15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych;  

16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych;  

17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych;  

18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych;  

19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej;  

20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych.  

3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych  

Uczeń:  

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania;  

2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;  

3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych;  

4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych;  

5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych;  

6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem 
sieci gazowych;  

7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych;  

8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych;  

9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych;  

10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych;  

11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych;  

12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania;  

13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych;  

14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin;  

15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;  

16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych;  

17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych;  
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18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych;  

19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych;  

20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;  

21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.  

4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz 
instalacji grzewczych  

Uczeń:  

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania;  

2) charakteryzuje źródła energii;  

3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje;  

4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych;  

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;  

6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych;  

7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem 
sieci ciepłowniczych;  

8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych;  

9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;  

10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych;  

11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych;  

12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych;  

13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych;  

14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania;  

15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;  

16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni;  

17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych;  

18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych;  

19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych;  

20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;  

21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych;  

22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych;  

23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.  

5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

Uczeń:  

1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;  

2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;  

3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania;  

4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  
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6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych;  

9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz 
montuje odciągi miejscowe;  

10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PODSTAWY BUDOWNICTWA 12 48 - - - - 48 

2. 
TECHNOLOGIA MONTAŻU SIECI 

KOMUNALNEJ 
11 44 20 80 - - 124 

3. TECHNOLOGIE INSTALACYJNE - - 8 32 29 116 148 

4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 11 44 - - - - 44 

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - - 3 12 - - 12 

6. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - - - 5 20 20 

7. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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PODSTAWY BUDOWNICTWA 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Obiekty budowlane. 4 

- - 

2 
Konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy obiektów 
budowlanych. 

12 

3 Materiały budowlane. 4 

4 Instalacje budowlane. 4 

5 Infrastruktura podziemna terenu. 4 

6 Paliwa gazowe. 4 

7 Grunty budowlane i roboty ziemne. 16 

 Razem 48 - - 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Obiekty budowlane 

1 Podstawowe pojęcia budowlane. 

4 - - 4 
2 Rodzaje obiektach budowlanych 

3 
Prawo budowlane. Etapy realizacji obiektów 
budowlanych. 

4 Projekty budowlane. 

Konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy obiektów budowlanych 

5 Elementy konstrukcyjne budynku. 

12 - - 12 

6 Fundamenty płaskie i głębokie. 

7 Rodzaje i zadania ścian. 

8 Słupy i filary. 

9 Rodzaje stropów. 

10 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. 

11 Nadproża płaskie i łukowe. 

12 Konstrukcje schodów i klatek schodowych. 

13 Ścianki działowe. 

14 Elementy wykończeniowe budynków. 

Materiały budowlane  

15 Rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych. 

4 - - 4 

16 
Wymagania stawiane materiałom i wyrobom 
budowlanym zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

17 
Właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych. 

18 
Dobór materiałów i wyrobów budowlanych do 
robót budowlanych. 

Instalacje budowlane  

19 Klasyfikacja rodzajów instalacji budowlanych. 

4 - - 4 

20 Elementy instalacji budowlanych. 

21 
Przewody, uzbrojenie, przybory i urządzenia 
instalacji budowlanych. 

22 
Zasady prowadzenia przewodów instalacji 
budowlanych w budynku. 

Infrastruktura podziemna terenu  

23 
Rodzaje i przeznaczenie infrastruktury 
podziemnej terenu. 4 - - 4 

24 Zasady sytuowania infrastruktury podziemnej 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
12 

 

terenu. 

25 
Technologie wykonania sieciowej infrastruktury 
podziemnej. 

26 
Klasyfikacja technik inspekcyjnych sieciowej 
infrastruktury podziemnej. 

Paliwa gazowe  

27 Rodzaje paliw gazowych. 

4 - - 4 

28 
Wybuchowe i toksyczne właściwości gazów 
palnych. 

29 Zakres i kierunki stosowania paliw gazowych. 

30 
Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego  
w Polsce i na świecie. 

Grunty budowlane i roboty ziemne  

31 Grunty budowlane i roboty ziemne. 

16 - - 16 

32 Klasyfikacja gruntów. 

33 
Właściwości gruntów mających wpływ na 
przebieg robót ziemnych. 

34 Rodzaje badań gruntów. 

35 Geotechniczne metody badania gruntów. 

36 Rodzaje robót ziemnych. 

37 
Metody wykopowe i bezwykopowe układania 
sieci komunalnych. 

38 Maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych. 

39 Wielkości charakterystyczne wykopu i nasypu. 

40 
Sposoby zabezpieczania ścian wykopów  
w zależności od rodzaju gruntu i głębokości 
wykopu. 

41 Sposoby zabezpieczanie skarp nasypów. 

42 Sposoby odwadniania wykopów. 

43 Sposoby zagęszczania mas ziemnych. 

44 Transport mas ziemnych. 

45 
Wykonywanie robót ziemnych poniżej poziomu 
wód gruntowych. 

46 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru 
robót ziemnych. 

Razem 48 - - - 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ (BD.e)(1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych: 

 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych; 

 dokonuje klasyfikacji budynków zgodnie z zapisami prawa budowlanego; 

 rozpoznaje elementy budynków; 

 PKZ (BD.e)(2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania: 

 rozróżnia układy konstrukcyjne budynków; 

 rozróżnia elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych; 

 rozróżnia elementy niekonstrukcyjne obiektów budowlanych; 

 rozróżnia technologie wykonywania budynków; 

 wyjaśnia technologie wykonywania budynków; 

 PKZ (BD.e)(3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości: 

 rozpoznaje rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych; 

 rozróżnia materiały i wyroby budowlane; 

 wyjaśnia wymagania stawiane materiałom i wyrobom budowlanym zgodnie z obowiązującymi normami; 

 wyjaśnia właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; 
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 dobiera materiały i wyroby budowlane do robót budowlanych; 

 PKZ (BD.e)(5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu: 

 rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie infrastruktury podziemnej terenu; 

 wyjaśnia zasady sytuowania infrastruktury podziemnej terenu; 

 wyjaśnia zasady znakowania infrastruktury podziemnej w terenie; 

 wyjaśnia technologie wykonania sieciowej infrastruktury podziemnej; 

 rozpoznaje zagrożenia związane z wykonywaniem infrastruktury podziemnej; 

 dokonuje klasyfikacji technik inspekcyjnych sieciowej infrastruktury podziemnej; 

 PKZ (BD.e)(8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości: 

 rozróżnia rodzaje paliw gazowych; 

 dokonuje klasyfikacji paliw gazowych według Polskiej Normy na grupy i podgrupy; 

 wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne paliw gazowych; 

 wyjaśnia wybuchowe i toksyczne właściwości gazów palnych; 

 wyjaśnia zakres i kierunki stosowania paliw gazowych; 

 wyjaśnia rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce i na świecie; 

 PKZ (BD.e)(11) rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości: 

 dokonuje klasyfikacji gruntów; 

 dokonuje analizy określonych właściwości gruntów mających wpływ na przebieg robót ziemnych; 

 klasyfikuje rodzaje badań gruntów; 

 wyjaśnia geotechniczne metody badania gruntów; 

 PKZ (BD.e)(12) określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów: 

 klasyfikuje rodzaje robót ziemnych; 

 porównuje metody wykopowe i bezwykopowe układania sieci komunalnych; 

 dobiera maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych w zależności od rodzaju gruntu; 

 ustala wielkości charakterystyczne wykopu i nasypu; 

 ustala sposoby zabezpieczania ścian wykopów w zależności od rodzaju gruntu i głębokości wykopu; 

 ustala sposób zabezpieczenia skarp nasypów; 

 ustala sposoby odwadniania wykopów; 

 wyjaśnia sposób zagęszczenia mas ziemnych; 

 dobiera środki transportu mas ziemnych; 

 interpretuje warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. 
 
 

TECHNOLOGIA MONTAŻU SIECI KOMUNALNEJ 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Montaż i remont sieci wodociągowych. 24 
- 

- 
2 Montaż i remont sieci kanalizacyjnych. 20 

3 Montaż i remont sieci oraz węzłów ciepłowniczych. 
- 

56 

4 Montaż i remont sieci gazowych. 24 

 Razem 44 80 - 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Montaż i remont sieci wodociągowych 

1 Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe. 

24 - - 24 

2 Elementy wodociągu. 

3 Schematy wodociągów. 

4 Źródła wody. Zasoby wodne. 

5 Ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych 

6 Zasady eksploatacji i ujęć wody. 
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7 Fizyczne, chemiczne i biologiczne cechy wody. 

8 
Wymagania stawiane wodzie do celów 
spożywczych i gospodarczych. 

9 
Zabiegi, procesy i urządzenia stosowane  
w uzdatnianiu wody. 

10 Urządzenia do uzdatniania wód podziemnych. 

11 
Urządzenia do uzdatniania wód 
powierzchniowych. 

12 Urządzenia do zmiękczania wody. 

13 Urządzenia do demineralizacji i odgazowania. 

14 
Zasady obsługi, kontroli działania urządzeń do 
uzdatniania wody. 

15 Eksploatacja urządzeń do uzdatniania wody. 

16 Przyłącze wodociągowe. 

17 Technologie montażu sieci wodociągowych 

18 
Konserwacja, naprawa i modernizacja sieci 
wodociągowych. 

Montaż i remont sieci kanalizacyjnych  

19 Wiadomości ogólne o ściekach. 

20 - - 20 

20 
Podział ścieków zależnie od ich pochodzenia  
i ilości. 

21 
Warunki odprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych i do ziemi. 

22 Rodzaje kanalizacji i ich urządzenia. 

23 
Warunki wykonywania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych. 

24 Pompowanie ścieków. 

25 Oczyszczanie ścieków. 

26 
Materiały stosowane do budowy sieci 
kanalizacyjnych. 

27 Kanalizacja niekonwencjonalna. 

28 
Sposoby połączeń instalacji kanalizacyjnej  
z przewodami sieci kanalizacyjnej. 

29 Montaż sieci kanalizacyjnej. 

30 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 

Montaż i remont sieci oraz węzłów ciepłowniczych 

31 Sieci ciepłownicze – podstawowe pojęcia. 

- 56 - 56 

32 Ukształtowanie sieci ciepłowniczych. 

33 Promieniowa sieć ciepłownicza. 

34 Pajęcza sieć ciepłownicza. 

35 
Pierścieniowa i wielopierścieniowa sieć 
ciepłownicza. 

36 Sposoby prowadzenia sieci ciepłowniczej. 

37 Wodne sieci ciepłownicze. 

38 Parowe sieci ciepłownicze. 

39 Sieć ciepłownicza kanałowa. 

40 Rurociągi i osprzęt. 

41 Zwężki, łuki, odgałęzienia. 

42 Podpory ruchome i stałe. 

43 Kompensacja wydłużeń. 

44 Kanały ciepłownicze. 

45 Komory ciepłownicze. 

46 Odwodnienia i odpowietrzenia. 

47 Izolacja cieplna. 
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48 Preizolowane sieci ciepłownicze. 

49 Wykopy do montażu sieci ciepłowniczych. 

50 Elementy preizolacyjnych sieci ciepłowniczych. 

51 System alarmowy. 

52 
Preizolowane sieci ciepłownicze o niskich 
parametrach. 

53 Nadziemne sieci ciepłownicze. 

54 Warunki wyznaczania trasy sieci ciepłowniczej. 

55 Zabezpieczenie wodnych sieci ciepłowniczych. 

56 Próby szczelności. 

57 Zabezpieczenie antykorozyjne. 

58 Odbiór sieci ciepłowniczych. 

59 
Przepisy BHP podczas wykonywania sieci 
ciepłowniczych. 

60 Przyłącze ciepłownicze 

61 Materiały do budowy węzłów ciepłowniczych. 

62 Węzły ciepłownicze - rodzaje. 

63 Węzły ciepłownicze indywidualne 

64 Węzły ciepłownicze grupowe 

65 
Urządzenia energetyczne stanowiące 
wyposażenie węzłów ciepłowniczych. 

66 
Przepisy bhp związane z wykonywaniem prac 
związanych z budową i eksploatacją sieci oraz 
węzłów ciepłowniczych. 

67 
Węzły ciepłownicze – przeznaczenie, 
wyposażenie i klasyfikacja. 

68 
Miejsca instalowania elementów uzbrojenia 
sieci i węzłów ciepłowniczych. 

69 
Zasady znakowania węzłów i sieci 
ciepłowniczych. 

70 
Dokumentacja projektowa węzłów 
ciepłowniczych. 

71 Technologie montażu węzłów ciepłowniczych. 

72 
Roboty przygotowawcze, montażowe  
i zakończeniowe związane z budową sieci 
ciepłowniczych. 

73 
Odpowietrzanie i odwadnianie sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

74 Próby szczelności węzłów ciepłowniczych. 

75 
Konserwacja, remont i modernizacja węzłów 
ciepłowniczych. 

Montaż i remont sieci gazowych  

76 
Materiały do budowy gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

- 24 - 24 

77 
Urządzenia energetyczne obiektów sieci 
gazowych. 

78 

Zagrożenia związane z występowaniem 
środowiska gazów palnych i toksycznych. 
Zasady bhp obowiązujące podczas budowy  
i eksploatacji sieci gazowych. 

79 Układy sieci gazowych. 

80 Obiekty sieci gazowych. 

81 
Gazociągi i przyłącza gazowe – podział  
i klasyfikacja. 

82 Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy 
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gazowych. 

83 
Zasady bezpiecznego sytuowania gazociągów  
i przyłączy gazowych. 

84 
Miejsca instalowania elementów uzbrojenia 
gazociągów i przyłączy gazowych. 

85 
Zasady znakowania gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

86 
Warunki techniczne instalowania kurków 
głównych. 

87 
Dokumentacja projektowa sieci gazowych. 
Plany sytuacyjne sieci gazowych. 

88 
Technologie montażu gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

89 
Zasady wykonywania robót przygotowawczych, 
montażowych i zakończeniowych związanych  
z budową gazociągów i przyłączy gazowych. 

90 
Zasady przeprowadzania konserwacji, 
remontów i modernizacji sieci gazowych. 

91 
Zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów, 
przyłączy i obiektów sieci gazowych. 

92 

Zasady odpowietrzania gazociągów i przyłączy 
gazowych.  
Zasady przeprowadzania prób ciśnieniowych  
i szczelności gazociągów, przyłączy gazowych 
oraz ich dokumentowanie. 

93 

Procedury prac niebezpiecznych  
i gazoniebezpiecznych obowiązujące podczas 
prac związanych z budową gazociągów  
i przyłączy gazowych oraz prac 
konserwacyjnych, naprawczych  
i modernizacyjnych. 

94 

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania sieci 
gazowych, ich eksploatacji, konserwacji  
i naprawy. 

Razem 44 80 - 124 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach i instalacjach sanitarnych:  

 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci wodociągowych;  

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie obiektów sieci 
wodociągowych; 

 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci kanalizacyjnych;  

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie obiektów sieci 
kanalizacyjnych; 

 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych;  

 wyjaśnia cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie obiektów sieci 
gazowych; 

 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych;  

 wyjaśnia cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

 rozpoznaje konwencjonalne i alternatywne źródła ciepła;  

 rozróżnia kryteria użyteczności konwencjonalnych źródeł energii; 
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 BD.05.1(1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody:  

 rozpoznaje rodzaje ujęć wód podziemnych;  

 rozpoznaje rodzaje ujęć wód powierzchniowych; 

 BD.05.1(2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych:  

 rozpoznaje cechy charakterystyczne wód powierzchniowych płynących;  

 rozpoznaje cechy charakterystyczne wód powierzchniowych stojących;  

 rozpoznaje cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy aeracji;  

 rozpoznaje cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy saturacji;  

 BD.05.1(3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych;  

 rozpoznaje technologie wykonania sieci wodociągowych;  

 BD.05.1(4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje:  

 rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych na podstawie oznaczeń graficznych, schematów technologicznych, 
budowy oraz przeznaczenia;  

 wyjaśnia funkcje zbiorników do magazynowania wody w zależności od ich przeznaczenia i usytuowania;  

 rozpoznaje pompy i pompownie wodociągowe;  

 wyjaśnia funkcje wyposażenia pompowni wodociągowej; 

 BD.05.1(5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych:  

 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych:  

 określa zasady doboru materiałów do budowy oraz remontu sieci wodociągowych;  

 określa zasady doboru uzbrojenia do budowy oraz remontu sieci wodociągowych;  

 określa zasady doboru narzędzi do budowy oraz remontu sieci wodociągowych;  

 określa zasady doboru urządzeń do budowy oraz remontu sieci wodociągowych;  

 określa zasady doboru aparatury kontrolna–pomiarowej i zabezpieczającą do budowy oraz remontu sieci 
wodociągowych; 

 BD.05.1(7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych:  

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci wodociągowych:  

 określa zasady wykonywania prac przygotowawczych związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych;  

 określa zasady oznakowywania i zabezpiecza terenu robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych; 

 BD.05.1(9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych:  

 określa zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci wodociągowych;  

 określa zasady zabezpiecza wykopów pod budowę sieci wodociągowych;  

 określa zasady układa dna wykopu pod budowę sieci wodociągowych;  

 określa zasady układa przewodów sieci wodociągowych;  

 określa zasady wykonywania obsypki i nadsypki w wykopie pod budowę sieci wodociągowych;  

 określa zasady wykonywania niwelacji terenu; 

 BD.05.1(10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych: 

 rozpoznaje armaturę sieci wodociągowych;  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych:  

 rozpoznaje uzbrojenie sieci wodociągowych;  

 określa zasady wykonywania połączenia przewodów sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych:  

 określa procedury związane z uruchomieniem sieci wodociągowych;  

 określa procedury związane z eksploatacją sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych:  

 ustala kolejność prac związanych z budową przyłączy wodociągowych;  
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 określa procedury związane z eksploatacją przyłączy wodociągowych; 

 BD.05.2(1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje sieci kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje układy sieci kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje technologie wykonania sieci kanalizacyjnych;  

 BD.05.2(2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje:  

 rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych;  

 określa funkcje obiektów sieci kanalizacyjnych;  

 BD.05.2(3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy sieci kanalizacyjnych na planach sytuacyjnych 

 BD.05.2(4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych: 

 określa zasady doboru materiałów do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; 

 określa zasady doboru narzędzi do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych:  

 określa zasady planowania kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci kanalizacyjnych:  

 określa zasady wykonywania prac przygotowawczych związanych z budową i remontem sieci 
kanalizacyjnych;  

 określa zasady oznakowywania terenu robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;  

 określa zasady zabezpiecza terenu robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych: 

 określa zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci kanalizacyjnych;  

 określa zasady zabezpiecza wykopów pod budowę sieci kanalizacyjnych;  

 określa zasady układa dna wykopów pod budowę sieci kanalizacyjnych;  

 określa zasady układa przewodów sieci kanalizacyjnych;  

 określa zasady wykonywania obsypki i nadsypki w wykopie pod budowę sieci kanalizacyjnych;  

 określa zasady wykonywania niwelacji terenu; 

 BD.05.2(8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych:  

 rozpoznaje uzbrojenie sieci kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje urządzenia sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych:  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów sieci kanalizacyjnych;  

 określa zasady wykonywania połączenia przewodów sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych: 

 określa procedury związane z uruchomieniem sieci kanalizacyjnych;  

 określa procedury związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych:  

 ustala kolejność prac związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych;  

 określa procedury związane z eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych; 

 BD.05.3(1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych;  

 rozpoznaje technologie wykonania sieci gazowych;  

 BD.05.3(2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje:  

 rozpoznaje obiekty sieci gazowych na podstawie oznaczeń graficznych, schematów technologicznych, 
budowy oraz przeznaczenia;  

 wyjaśnia funkcje zbiorników do magazynowania gazu w zależności od ich przeznaczenia i usytuowania;  

 rozpoznaje pompy i pompownie gazowych;  

 wyjaśnia funkcje wyposażenia pompowni gazowych;  

 BD.05.3(3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy sieci gazowych na planach sytuacyjnych; 

 BD.05.3(4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych:  
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 określa zasady doboru materiałów do budowy oraz remontu sieci gazowych;  

 określa zasady doboru uzbrojenia do budowy oraz remontu sieci gazowych;  

 określa zasady doboru narzędzi do budowy oraz remontu sieci gazowych;  

 określa zasady doboru urządzeń do budowy oraz remontu sieci gazowych;  

 określa zasady doboru aparatury kontrolno–pomiarowej i zabezpieczającą do budowy oraz remontu sieci 
gazowych; 

 BD.05.3(5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych:  

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem sieci gazowych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci gazowych; 

 BD.05.3(6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci gazowych:  

 określa zasady wykonywania prac przygotowawczych związanych z budową i remontem sieci gazowych;  

 określa zasady oznakowywania i zabezpiecza terenu robót związanych z budową i remontem sieci 
gazowych; 

 BD.05.3(7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych:  

 określa zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci gazowych;  

 określa zasady zabezpiecza wykopów pod budowę sieci gazowych;  

 określa zasady układa dna wykopu pod budowę sieci gazowych;  

 określa zasady układa przewodów sieci gazowych;  

 określa zasady wykonywania obsypki i nadsypki w wykopie pod budowę sieci gazowych;  

 określa zasady wykonywania niwelacji terenu; 

 BD.05.3(8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych:  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci gazowych;  

 rozpoznaje uzbrojenie sieci gazowych;  

 rozpoznaje urządzenia sieci gazowych; 

 BD.05.3(9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych:  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów sieci gazowych;  

 określa zasady wykonywania połączenia przewodów sieci gazowych; 

 BD.05.3(10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych: 

 określa procedury związane z uruchomieniem sieci gazowych;  

 określa procedury związane z eksploatacją sieci gazowych; 

 BD.05.3(11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych:  

 ustala kolejność prac związanych z budową przyłączy gazowych;  

 określa procedury związane z eksploatacją przyłączy gazowych; 

 BD.05.4(1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje sieci ciepłowniczych;  

 rozpoznaje układy sieci ciepłowniczych;  

 rozpoznaje technologie wykonania sieci ciepłowniczych;  

 BD.05.4(2) charakteryzuje źródła energii: 

 charakteryzuje konwencjonalne źródła energii;  

 BD.05.4(2)2 charakteryzuje odnawialne źródła energii; 

 BD.05.4(3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje:  

 BD.05.4(3)3 rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych;  

 określa funkcje obiektów sieci ciepłowniczych;  

 BD.05.4(4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy sieci ciepłowniczych na planach sytuacyjnych;  

 BD.05.4(5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych: 

 określa zasady doboru materiałów do budowy oraz remontu sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady doboru uzbrojenia do budowy oraz remontu sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady doboru narzędzi do budowy oraz remontu sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady doboru urządzeń do budowy oraz remontu siec ciepłowniczych;  

 określa zasady doboru aparatury kontrolno–pomiarowej i zabezpieczającą do budowy oraz remontu sieci 
ciepłowniczych; 
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 BD.05.4(6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych:  

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci ciepłowniczych:  

 określa zasady wykonywania prac przygotowawczych związanych z budową i remontem sieci 
ciepłowniczych;  

 określa zasady oznakowania terenu robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady zabezpieczania terenu robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych:  

 określa zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady zabezpiecza wykopów pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady układa dna wykopu pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady układa przewodów sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady wykonywania obsypki i nadsypki w wykopie pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady wykonywania niwelacji terenu; 

 BD.05.4(9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych:  

 rozpoznaje materiały sieci ciepłowniczych;  

 rozpoznaje uzbrojenie sieci ciepłowniczych;  

 rozpoznaje urządzenia sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych:  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych:  

 ustala kolejność prac związanych z budową przyłączy ciepłowniczych; 

 BD.05.4(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych:  

 określa zasady wykonywania zabezpieczania antykorozyjnego sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady wykonywania zabezpieczania antykorozyjnego węzłów ciepłowniczych;  

 określa zasady wykonywania zabezpieczania termicznego z materiałów mineralnych sieci oraz węzłów 
ciepłowniczych;  

 określa zasady wykonywania zabezpieczania termicznego z tworzyw sztucznych sieci oraz węzłów 
ciepłowniczych; 

 BD.05.4(13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych:  

 określa zasady uruchamiania sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady eksploatacji sieci ciepłowniczych;  

 określa zasady uruchamiania węzłów ciepłowniczych;  

 określa zasady eksploatacji węzłów ciepłowniczych; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany:  

 analizuje zmiany zachodzące w branży;  

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;  

 zwiększa swoje umiejętności adaptacyjne; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe:  

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 
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TECHNOLOGIE INSTALACYJNE 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Instalacje sanitarne – rodzaje i przeznaczenie. 

- 

2 - 

2 
Metale i tworzywa sztuczne stosowane w produkcji materiałów 
instalacyjnych. 

12 3 

3 Obróbka rur. 6 
- 

4 Łączenie rur. 12 

5 Instalacje wodociągowe. 

- 

22 

6 Instalacje kanalizacyjne. 15 

7 Instalacje gazowe. 34 

8 Instalacje grzewcze. 28 

9 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. 14 

 Razem - 32 116 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Instalacje sanitarne – rodzaje i przeznaczenie. - 2 - 2 

Metale i tworzywa sztuczne stosowane w produkcji materiałów instalacyjnych 

2 Wiadomości ogólne. 

- 12 

- 

 

3 Żelazo i jego stopy. 

4 Żelazo i żeliwo. 

5 Stal i staliwo. 

6 Metale nieżelazne. 

7 Stopy metali nieżelaznych. 

8 Tworzywa sztuczne. 

9 Podział tworzyw sztucznych. 

10 Tworzywa termoplastyczne. 

11 Tworzywa termo- i chemoutwardzalne. 

12 Inne tworzywa sztuczne. 

13 
Kształtki z Cu i z żeliwa ciągliwego -  białe  
i czarne. 

3 14 
Kształtki z tworzyw sztucznych do instalacji 
wodnych. 

15 
Kształtki z tworzyw sztucznych i żeliwa do 
instalacji kanalizacyjnej. 

Obróbka rur 

16 Podstawowe narzędzia pomiarowe. 

- 6 - 6 

17 Trasowanie płaskie i przestrzenne. 

18 Cięcie ręczne i mechaniczne. 

19 Gięcie ręczne i mechaniczne. 

20 Piłowanie i wiercenie 

21 Lutowanie. 

22 Zgrzewanie. 

23 Zaciskanie. 

Łączenie rur 

24 Łączenie rur stalowych. 

- 12 - 12 

25 Łączenie rur na gwint. 

26 Łączenie rur na kołnierz. 

27 Łączenie rur na pomocą spawania. 

28 Łączenie rur miedzianych – lut miękki i twardy. 

29 Łączenie rur z PVC i CPVC. 

30 Łączenie rur z PVC-U. 
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31 Łączenie rur polipropylenowych. 

32 Łączenie rur polietylenowych. 

33 Łączenie rur PE-X, PE-X/ALU/PE-X. 

34 Połączenia mieszane wodociągowe. 

35 Łączenie rur żeliwnych. 

36 Łączenie rur kamionkowych i betonowych. 

37 Połączenia mieszane kanalizacyjne. 

 Instalacje wodociągowe  

38 
Materiały stosowane do budowy instalacji 
wodociągowych. 

- - 22 22 

39 Rodzaje połączeń wodociągowych. 

40 Hydrofornie i pompownie instalacyjne. 

41 Rodzaje instalacji wodociągowych. 

42 Elementy instalacji wodociągowych. 

43 Armatura instalacji wodociągowych. 

44 Ogrzewacze wody elektryczne 

45 Ogrzewacze wody gazowe 

46 
Ogrzewacze wody na paliwo stałe i 
niekonwencjonalne 

47 Montaż instalacji wodociągowych wody zimnej. 

48 Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej 

49 
Montaż uchwytów i podpór w instalacjach 
wodociągowych  

50 
Przejście przewodów i instalacji 
wodociągowych przez przegrody budowlane 

51 
Kompensacje wydłużeń liniowych rur  
w instalacjach wodociągowych 

52 
Dokumentacja projektowania instalacji 
wodociągowych. 

53 
Wodne instalacje przeciwpożarowe 
zraszaczowe i tryskaczowe 

54 
Nawodniona instalacja pożarowa, suche piony 
hydrantowe 

55 
Napełnianie i odpowietrzanie instalacji 
wodociągowej. 

56 Próba szczelności instalacji wodociągowej. 

57 
Przeglądy techniczne instalacji 
wodociągowych. 

 Instalacje kanalizacyjne 

58 Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej. 

- - 15 15 

59 Elementy instalacji kanalizacyjnej. 

60 Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej. 

61 Przybory sanitarne. 

62 Urządzenia kanalizacyjne. 

63 Zasady montażu instalacji kanalizacyjnej. 

64 Montaż instalacji kanalizacyjnej. 

65 
Przejście przewodów i instalacji kanalizacyjnej 
przez przegrody budowlane. 

66 
Dokumentacja projektowa instalacji 
kanalizacyjnej. 

67 Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

68 Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 

69 Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

70 Przeglądy techniczne instalacji kanalizacyjnej. 
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71 
Konserwacja, naprawa i modernizacja instalacji 
kanalizacyjnej. 

Instalacje gazowe 

72 Materiały do budowy instalacji gazowych. 

- - 34 34 

73 
Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji 
gazowych. 

74 
Zasady bhp obowiązujące podczas prac 
związanych z budową i eksploatacją instalacji 
gazowych. 

75 
Instalacje gazowe na gaz ziemny i płynny – 
podstawowe pojęcia. 

76 Uzbrojenie instalacji gazowych. 

77 Urządzenia gazowe. 

78 
Układy odprowadzania spalin z urządzeń 
gazowych. 

79 
Technologie stosowane do montażu instalacji 
gazowych. 

80 Klasyfikacja urządzeń gazowych. 

81 Gazomierze. 

82 Palniki gazowe. 

83 Warunki techniczne dla instalacji gazowych. 

84 
Zasady odprowadzania spalin z urządzeń 
gazowych. 

85 
Wentylacja pomieszczeń, w których 
instalowane są urządzenia gazowe. 

86 Dokumentacja projektowa instalacji gazowej. 

87 
Zasady sporządzania zapotrzebowania na 
materiały do wykonania instalacji gazowych. 

88 
Zasady sporządzania kalkulacji kosztów 
związanych z montażem instalacji gazowych. 

89 
Warunki i zasady przeprowadzania prób 
szczelności instalacji gazowych. 

90 Dokumentowanie prób szczelności. 

91 
Zasady przekazywania instalacji gazowej do 
eksploatacji. 

92 
Zasady przeprowadzania przeglądów 
technicznych instalacji gazowych. 

93 
Zasady przeprowadzania napraw i remontów 
instalacji gazowych. 

94 
Procedury prac na czynnych instalacjach 
gazowych. 

Instalacje grzewcze 

95 Materiały do budowy instalacji grzewczych. 

- - 28 28 

96 
Zasady bhp obowiązujące podczas prac 
związanych z budową i eksploatacją instalacji 
grzewczych. 

97 Źródła energii konwencjonalne i alternatywne. 

98 
Kryteria użyteczności konwencjonalnych źródeł 
energii. 

99 
Możliwości wykorzystywania konwencjonalnych 
i alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływ 
na środowisko. 

100 Rodzaje i systemy instalacji grzewczych. 

101 Technologie montażu instalacji grzewczych. 

102 Uzbrojenie instalacji grzewczych. 
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103 
Urządzenia grzewcze – budowa, 
przeznaczenie, klasyfikacja. 

104 
Zasady sytuowania przewodów, uzbrojenia  
i lokalizowania urządzeń grzewczych. 

105 
Warunki techniczne dla pomieszczeń,  
w których instalowane są urządzenia grzewcze 

106 
Zasady odprowadzania spalin z urządzeń 
grzewczych. 

107 
Wentylacja pomieszczeń, w których 
instalowane są urządzenia grzewcze. 

108 
Warunki i zasady przeprowadzania prób 
szczelności instalacji grzewczych. 

109 Dokumentowanie prób szczelności. 

110 
Zasady wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, przeciwwilgociowych  
i termoizolacyjnych. 

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

111 
Materiały do budowy instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. 

- - 14 14 

112 
Zasady bhp obowiązujące podczas prac 
związanych z budową i eksploatacją instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

113 Parametry powietrza w pomieszczeniach. 

114 Parametry komfortu cieplnego. 

115 
Procesy wpływające na zmianę parametrów 
powietrza w pomieszczeniach. 

116 
Wytyczne dotyczące wymagań parametrów 
powietrza w pomieszczeniach, obiektach 
budowlanych oraz na stanowiskach roboczych. 

117 Cel wentylacji pomieszczeń. 

118 
Rodzaje i systemy instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. 

119 
Elementy wyposażenia instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

120 
Budowa i zasada działania urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

121 
Technologie montażu instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. 

122 
Zasady sytuowania przewodów, uzbrojenia  
i lokalizowania urządzeń wentylacyjnych. 

Razem - 32 116 148 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ (BD.e)(4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy: 

 dokonuje klasyfikacji rodzajów instalacji budowlanych;  

 rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych;  

 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych;  

 rozróżnia materiały instalacyjne;  

 wyjaśnia wymagania stawiane materiałom instalacyjnym zgodnie z obowiązującymi normami;  

 wyjaśnia właściwości materiałów instalacyjnych; 

 wyjaśnia zasady i warunki montażu przewodów, uzbrojenia, przyborów i urządzeń instalacji budowlanych; 

 wyjaśnia zasady prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w budynku; 

 wyjaśnia warunki techniczne odbioru instalacji budowlanych; 
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 PKZ(BD.e)(6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci i instalacji sanitarnych oraz określa ich 
właściwości:  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określa ich właściwości;  

 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci wodociągowych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych oraz określa ich właściwości;  

 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych oraz ich oznaczenia;  

 identyfikuje właściwości materiałów stosowanych do budowy gazociągów i przyłączy gazowych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych;  

 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych oraz określa ich właściwości;  

 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji wodociągowych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych oraz określa ich właściwości;  

 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji gazowych;  

 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji gazowych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji grzewczych; 

 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji grzewczych;  

 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu sieci wodociągowych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu instalacji wodociągowych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu instalacji kanalizacyjnych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu sieci gazowych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu instalacji gazowych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu instalacji grzewczych  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu instalacji wentylacyjnych;  

 określa warunki magazynowania i transportu materiałów do budowy i remontu instalacji klimatyzacyjnych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu sieci wodociągowych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu instalacji wodociągowych; 

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu instalacji kanalizacyjnych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu sieci gazowych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu instalacji gazowych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu instalacji grzewczych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu instalacji wentylacyjnych;  

 ocenia jakość materiałów do budowy i remontu instalacji klimatyzacyjnych; 

 PKZ(BD.e)(9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach i instalacjach sanitarnych: 

 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji wodociągowych;  

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji 
wodociągowych; 

 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji kanalizacyjnych;  

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji 
kanalizacyjnych; 

 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji gazowych;  

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji 
gazowych  

 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji grzewczych;  

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji 
grzewczych;  
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 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji wentylacyjnych;  

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji 
wentylacyjnych;  

 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji klimatyzacyjnych; 

 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji 
klimatyzacyjnych; 

 BD.05.1(14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, pożarowej;  

 rozpoznaje elementy instalacji wodociągowych zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, pożarowej;  

 rozpoznaje technologie wykonania instalacji wodociągowych zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, 
pożarowej;  

 BD.05.1(15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych:  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych; 

 określa warunki montażu urządzeń instalacji wodociągowych; 

 BD.05.1(16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych:  

 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji wodociągowych;  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji wodociągowych na projektach technicznych; 

 BD.05.1(17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych:  

 określa zasady doboru materiałów do montażu instalacji wodociągowych;  

 określa zasady doboru narzędzi do montażu instalacji wodociągowych;  

 określa zasady doboru sprzętu do montażu instalacji wodociągowych; 

 BD.05.1(18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych:  

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowych; 

 BD.05.1(19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wodociągowych:  

 określa zasady zabezpiecza miejsc wykonywania robót związanych z remontem instalacji wodociągowych;  

 zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem instalacji wodociągowych;  

 zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z remontem instalacji wodociągowych; 

 BD.05.1(20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych:  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów instalacji wodociągowych;  

 rozpoznaje elementy uzbrojenia instalacji wodociągowych;  

 rozpoznaje urządzenia montowane w instalacji wodociągowych;  

 określa zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji wodociągowych;  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych; 

 określa warunki montażu urządzeń instalacji wodociągowych; 

 BD.05.1(21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych:  

 rozpoznaje rodzaje izolacji termicznych stosowanych w instalacjach wodociągowych;  

 określa warunki wykonania izolacji termicznej z materiałów mineralnych w instalacjach wodociągowych;  

 określa warunki wykonania izolacji termicznej z tworzyw sztucznych w instalacjach wodociągowych; 

 BD.05.1(22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych:  

 określa procedury związane z uruchomieniem instalacji wodociągowych;  

 określa procedury związane z eksploatacją instalacji wodociągowych; 

 BD.05.2(13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych: 

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji kanalizacyjnych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji kanalizacyjnych;  

 BD.05.2(14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji kanalizacyjnych na projektach technicznych; 

 BD.05.2(15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych:  

 określa zasady doboru materiałów do montażu instalacji kanalizacyjnych;  

 określa zasady doboru narzędzi do montażu instalacji kanalizacyjnych;  

 określa zasady doboru sprzętu do montażu instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych:  
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 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji 
kanalizacyjnych:  

 określa zasady zabezpiecza miejsc wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
kanalizacyjnych;  

 zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych;  

 BD.05.2(18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych:  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów instalacji kanalizacyjnych;  

 określa zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji kanalizacyjnych;  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji kanalizacyjnych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej:  

 rozpoznaje rodzaje izolacji dźwiękochłonnych stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych:  

 określa procedury związane z uruchomieniem instalacji kanalizacyjnych;  

 określa procedury związane z eksploatacją instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.3(12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje instalacji gazowych;  

 rozpoznaje elementy instalacji gazowych;  

 rozpoznaje technologie wykonania instalacji gazowych;  

 BD.05.3(13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych:  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji gazowych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji gazowych;  

 określa warunki montażu instalacji gazowych;  

 BD.05.3(14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin:  

 określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych;  

 określa warunki odprowadzania spalin od urządzeń gazowych;  

 BD.05.3(15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji gazowych na projektach technicznych; 

 BD.05.3(16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych:  

 BD.05.3(16)1 określa zasady doboru materiałów do montażu instalacji gazowych;  

 BD.05.3(16)2 określa zasady doboru narzędzi do montażu instalacji gazowych;  

 BD.05.3(16)3 określa zasady doboru sprzętu do montażu instalacji gazowych; 

 BD.05.3(17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych: 

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem instalacji gazowych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji gazowych; 

 BD.05.3(18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji 
gazowych:  

 określa zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
gazowych;  

 zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych;  

 BD.05.3(19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych:  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów instalacji gazowych;  

 określa zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji gazowych;  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji gazowych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji gazowych; 

 BD.05.3(20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych:  

 rozpoznaje rodzaje izolacji antykorozyjnych stosowanych w instalacjach gazowych;  

 określa warunki wykonania izolacji antykorozyjnych w instalacjach gazowych; 

 BD.05.3(21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych:  

 określa procedury związane z uruchomieniem instalacji gazowych;  

 określa procedury związane z eksploatacją instalacji gazowych; 
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 BD.05.4(14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje instalacji grzewczych;  

 rozpoznaje elementy instalacji grzewczych;  

 BD.05.4(15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych:  

 rozpoznaje technologie wykonania instalacji grzewczych;  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji grzewczych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji grzewczych;  

 BD.05.4(16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni:  

 określa warunki techniczne dotyczące kotłowni z kotłem na paliwo stałe;  

 określa warunki techniczne dotyczące kotłowni z kotłem na olej opałowy;  

 określa warunki techniczne dotyczące kotłowni paliwo gazowe;  

 określa warunki techniczne dotyczące kotłowni z kotłem elektrycznym;  

 określa warunki techniczne dotyczące kotłowni z odnawialnymi źródłami energii;  

 określa warunki techniczne dotyczące odprowadzania spalin;  

 BD.05.4(17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji grzewczych na projektach technicznych; 

 BD.05.4(18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych:  

 określa zasady doboru materiałów do montażu instalacji grzewczych;  

 określa zasady doboru narzędzi do montażu instalacji grzewczych;  

 określa zasady doboru sprzętu do montażu instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych:  

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem instalacji grzewczych;  

 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji 
grzewczych: 

 określa zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
grzewczych; 

 zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych:  

 rozpoznaje rodzaje połączeń przewodów instalacji grzewczych;  

 określa zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji grzewczych;  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji grzewczych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych:  

 określa zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji grzewczych;  

 określa zasady wykonywania zabezpieczeń termicznych z materiałów mineralnych instalacji grzewczych;  

 określa zasady wykonywania zabezpieczeń termicznych z tworzyw sztucznych instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych:  

 określa procedury związane z uruchamianiem instalacji grzewczych;  

 określa procedury związane z eksploatacją instalacji grzewczych; 

 BD.05.5(1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach:  

 określa prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniach;  

 określa kierunek przepływu powietrza w pomieszczeniach;  

 określa temperaturę powietrza w pomieszczeniach;  

 określa wilgotność powietrza w pomieszczeniach;  

 BD.05.5(2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych: 

 określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych; 

 określa sposoby wentylacji pomieszczeń roboczych;  

 określa sposoby wentylacji stanowisk roboczych; 

 BD.05.5(3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich 
wykonania:  

 rozpoznaje rodzaje instalacji wentylacyjnych; 

 rozpoznaje elementy instalacji wentylacyjnych;  
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 rozpoznaje technologie wykonania instalacji wentylacyjnych;  

 rozpoznaje rodzaje instalacji klimatyzacyjnych;  

 rozpoznaje elementy instalacji klimatyzacyjnych;  

 rozpoznaje technologie wykonania instalacji klimatyzacyjnych;  

 BD.05.5(4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 określa warunki montażu instalacji wentylacyjnych;  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji wentylacyjnych;  

 określa warunki montażu instalacji klimatyzacyjnych;  

 określa warunki montażu uzbrojenia instalacji klimatyzacyjnych;  

 określa warunki montażu urządzeń instalacji klimatyzacyjnych; 

 posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu instalacji wentylacyjnych na rysunkach technicznych;  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu instalacji klimatyzacyjnych na rysunkach technicznych; 

 BD.05.5(6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 określa zasady doboru materiałów do montażu instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady doboru narzędzi do montażu instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady doboru sprzętu do montażu instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady doboru materiałów o montażu instalacji klimatyzacyjnych;  

 określa zasady doboru narzędzi do montażu instalacji klimatyzacyjnych; 

 określa zasady doboru sprzętu do montażu instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych;  

 planuje kolejność robót związanych z montażem instalacji klimatyzacyjnych;  

 planuje kolejność robót związanych z montażem instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 określa zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wentylacyjnych;  

 określa zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe:  

 określa zasady wykonywania połączeń kanałów instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady montażu uzbrojenie instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady montażu urządzeń instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady montażu odciągów miejscowych;  

 określa zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji klimatyzacyjnych;  

 określa zasady montażu uzbrojenie instalacji klimatyzacyjnych; 

 określa zasady montażu urządzeń instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 określa zasady wykonywania izolacji termicznych instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady wykonywania izolacji akustycznych instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady wykonywania izolacji termicznych instalacji klimatyzacyjnych;  

 określa zasady wykonywania izolacji akustycznych instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych:  

 określa zasady uruchamiania instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady eksploatacji instalacji wentylacyjnych;  

 określa zasady uruchomiania instalacji klimatyzacyjnych;  

 określa zasady eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych. 
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Podstawy rysunku technicznego. 4 

- - 

2 Konstrukcje geometryczne. 3 

3 Rysunek odręczny i szkicowy. 2 

4 Rzutowanie prostokątne. 4 

5 Rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej. 4 

6 Oznaczenia graficzne stosowane w rysunkach technicznych. 4 

7 Rysunki inwentaryzacyjne. 3 

8 
Dokumentacja techniczna sieci i instalacji wodno-
kanalizacyjnych. 

4 

9 Dokumentacja techniczna instalacji grzewczej. 4 

10 Dokumentacja techniczna instalacji gazowej. 6 

11 
Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej  
i klimatyzacyjnej. 

5 

12 Rysunek techniczny instalacyjny wspomagany komputerowo. 1 

 Razem 44 - - 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Podstawy rysunku technicznego 

1 Rodzaje rysunków technicznych. 

4 - - 4 

2 Formaty arkuszy i tabliczki rysunkowe. 

3 Rodzaje i grubości linii rysunkowych. 

4 Podziałki w rysunku budowlanym. 

5 Pismo techniczne. 

6 Podstawowe zasady wymiarowania. 

Konstrukcje geometryczne 

7 Pojęcia podstawowe. 

3 - - 3 

8 
Kreślenie prostych równoległych i 
prostopadłych. 

9 Podział odcinka. 

10 Kreślenie kątów. 

11 Kreślenie figur płaskich. 

Rysunek odręczny i szkicowy 

12 
Wiadomości wstępne. Technika rysowania 
odręcznego. 

2 - - 2 13 Rysowanie figur płaskich. 

14 Rysowanie brył. 

15 Rysunek szkicowy. 

Rzutowanie prostokątne 

16 Ogólne zasady rzutów prostokątnych. 

4 - - 4 
17 Rzuty punktu i odcinka na dwie płaszczyzny. 

18 
Rzuty punktu, odcinka i prostej na trzy 
płaszczyzny rzutów. 

19 Rzuty figur geometrycznych i brył. 

Rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej 

20 
Elementy dokumentacji technicznej – pojęcia 
podstawowe. 

4 - - 4 
21 

Wykonawczy projekt architektoniczno-
budowlany. 
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22 Rzuty kondygnacji. 

23 Przekroje pionowe podłużne i poprzeczne. 

Oznaczenia graficzne stosowane w rysunkach technicznych 

24 Podstawowe oznaczenia graficzne. 

4 - - 4 
25 

Oznaczenia graficzne elementów 
budowlanych. 

26 
Oznaczenia graficzne materiałów 
budowlanych. 

Rysunki inwentaryzacyjne 

27 
Inwentaryzacja budowlana – pojęcia 
podstawowe. 

3 - - 3 
28 Pomiary inwentaryzacyjne. 

29 Wykonywanie szkiców inwentaryzacyjnych. 

30 
Inwentaryzacja budowlana – pojęcia 
podstawowe. 

Dokumentacja techniczna sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych 

31 
Oznaczenia graficzne rur, kształtek, uzbrojenia 
i urządzeń na rysunkach technicznych sieci 
wodnych i kanalizacyjnych. 

4 - - 4 

32 
Oznaczenia graficzne rur, kształtek, uzbrojenia 
i urządzeń na rysunkach technicznych 
instalacji wodnych i kanalizacyjnych. 

33 

Czytanie i interpretowanie rysunków 
technicznych i opisu technicznego projektu 
instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i 
instalacji kanalizacyjnej. 

34 
Szkicowanie fragmentów instalacji wody 
zimnej i ciepłej wody użytkowej. 

Dokumentacja techniczna instalacji grzewczej 

35 
Oznaczenia graficzne rur, kształtek, 
uzbrojenia, odbiorników i źródeł ciepła na 
rysunkach technicznych. 

4 - - 4 
36 

Czytanie i interpretowanie rysunków 
technicznych oraz opisu technicznego sieci i 
instalacji grzewczej. 

37 
Szkicowanie fragmentów instalacji grzewczej w 
rozwinięciu płaskim. 

38 
Przedmiarowanie robót instalacyjnych na 
podstawie dokumentacji technicznej instalacji 
grzewczej. 

Dokumentacja techniczna instalacji gazowej 

39 
Oznaczenia graficzne w dokumentacji sieci i 
instalacji gazowej. 

6 - - 6 

40 
Czytanie i interpretacja rysunków technicznych 
i opisu technicznego: plan sytuacyjny, rzut 
piwnic. 

41 
Czytanie i interpretacja rysunków 
technicznych: rzut parteru, rzut kolejnych 
kondygnacji. 

42 
Czytanie i interpretacja rysunków 
technicznych: rozwinięcie instalacji gazu.  

43 Szkicowanie fragmentów instalacji gazu. 

44 Przedmiar robót na podstawie dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

45 Oznaczenia graficzne na rysunkach instalacji 5 - - 5 
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wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

46 
Czytanie i interpretacja dokumentacji 
technicznej instalacji wentylacyjnej i 
klimatyzacyjnej. 

47 
Szkicowanie fragmentów instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

48 
Przedmiarowanie robót na podstawie 
dokumentacji technicznej instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

49 
Rysunek techniczny instalacyjny 
wspomagany komputerowo 

1 - - 1 

Razem 44 - - 44 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze:  

 dobiera materiały i przyrządy do sporządza rysunku;  

 rozpoznaje oznaczenia graficzne stosowane w rysunku technicznym oraz dokumentacji projektowej sieci 
komunalnych i instalacji sanitarnych;  

 interpretuje informacje zawarte w rysunkach technicznych i dokumentacji projektowej sieci komunalnych  
i instalacji sanitarnych;  

 wykonuje rysunki robocze i szkice odręczne;  

 opisuje pismem technicznym i zwymiarować rysunki;  

 wyjaśnia zasady sporządza rysunków inwentaryzacyjnych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci wodociągowych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci wodociągowych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; 

 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji wodociągowych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wodociągowych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji kanalizacyjnych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji kanalizacyjnych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji gazowych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji gazowych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji grzewczych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji grzewczych;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

 sporządza rysunki techniczne związane z budową sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych techniką 
ręczną oraz wykorzystując programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;  

 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci kanalizacyjnych;  

 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje elementy rysunku elektrycznego i automatycznego  

 interpretuje oznaczenia graficzne stosowane w materiałach i urządzeniach do budowy instalacji 
elektrycznych i automatycznych; 

 PKZ(BD.e)(10) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci oraz instalacji sanitarnych:  

 rozróżnia rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej;  

 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej; 

 PKZ (BD.e)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: 

 rozpoznaje programy komputerowe do wykonywania rysunków technicznych; 
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 rozróżnia narzędzia programów komputerowych do sporządzanie rysunków technicznych wspomagających 
wykonywanie zadań zawodowych; 

 stosuje narzędzia programów komputerowych do sporządzanie rysunków technicznych wspomagających 
wykonywanie zadań zawodowych; 

 BD.05.1(5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych;  

 BD.05.1(16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych;  

 BD.05.2(3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych;  

 BD.05.2(14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych;  

 BD.05.3(3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych;  

 BD.05.3(15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;  

 BD.05.4(17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych; 

 BD.05.5(5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Wiadomości podstawowe. 

- 12 - 12 

2 
Zagadnienia prawne dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3 Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. 

4 
Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i życia osobistego pracownika. 

5 Zagrożenia występujące w środowisku pracy 

6 Szkodliwości i choroby zawodowe. 

7 Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 

Razem - 12 - 12 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią: 

 wymienia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływujące na człowieka w miejscu pracy i opisuje 
źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego;  

 ocenia przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w czasie pracy;  

 wyjaśnia zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych;  

 wymienia zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

 BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce:  

 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

 interpretuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce;  

 identyfikuje podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; 

 BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:  

 rozpoznaje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 rozpoznaje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 stosuje przepisy dotyczące ochrony pracownika w miejscu pracy;  

 opracowuje procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie 
instalacji sanitarnych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy:  

 ustala rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy montera sieci i instalacji 
sanitarnych;  
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 charakteryzuje czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy montera sieci i instalacji sanitarnych;  

 wyjaśnia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy montera sieci i instalacji 
sanitarnych; 

 BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka: 

 identyfikuje czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące na stanowisku roboczym;  

 dokonuje analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;  

 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej  
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych;  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych;  

 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji 
sanitarnych;  

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia:  

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności montera sieci i instalacji 
sanitarnych;  

 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy;  

 udziela zgodnie z zasadami pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia. 

 
 

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Rodzaje systemów gospodarczych.  

- - 20 20 

2 Elementy gospodarki rynkowej.  

3 Formy zatrudniania pracowników.  

4 Rodzaje umów o pracę.  

5 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę.  

6 Czas pracy.  

7 Wynagrodzenie za pracę.  

8 Pracownicy młodociani.  

9 Odpowiedzialność pracownika.  

10 
Ochrona danych osobowych, prawo autorskie, 
ochrona własności przemysłowej.  

11 Biznesplan.  

12 Otwieranie działalności gospodarczej.  

13 Współpraca z innymi firmami z branży.  

14 Konkurencja.  

15 Budowanie wizerunku firmy.  

16 Koszty prowadzenia działalności firmy.  

17 Zyski firmy.  

18 Amortyzacja sprzętu.  

19 Gospodarka materiałowa.  

20 Kalkulacja ceny usługi.  

21 Zamykanie działalności firmy.  

Razem - - 20 20 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PGD(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej:  
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 rozróżnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna;  

 interpretuje pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;  

 PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy 
prawa podatkowego i prawa autorskiego: 

 interpretuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego;  

 interpretuje przepisy prawa podatkowego;  

 dokonuje analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa 
podatkowego i prawa autorskiego;  

 wyjaśnia konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz 
przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;  

 PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:  

 identyfikuje przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  

 dokonuje analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;  

 przewiduje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej;  

 korzysta z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie 
instalacyjnym;  

 PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi:  

 dokonuje klasyfikacji przedsiębiorstw występujących w branży instalacyjnej i budowlanej;  

 wyjaśnia powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami występującymi w branży instalacji 
sanitarnych i budowlanej;  

 PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży:  

 dokonuje analizy działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w branży instalacji sanitarnych na rynku;  

 dokonuje analizy czynników kształtujących popyt na usługi i roboty w zakresie instalatorstwa sanitarnego;  

 porównuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;  

 PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży:  

 organizuje współpracę z kontrahentami w zakresie usług i robót instalacyjnych;  

 ustala zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z branży sanitarnej i budowlanej;  

 PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej:  

 opracowuje procedurę postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej;  

 wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie 
instalacyjnym;  

 sporządza dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

 wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej; 

 opracowuje biznesplan dla planowanej działalności gospodarczej; 

 PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej:  

 organizuje stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii;  

 rozróżnia ogólne zasady formułowania i formatowania pism;  

 sporządza pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie instalatorstwa 
sanitarnego;  

 wykonuje czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie;  

 PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej:  

 obsługuje biurowe urządzenia techniczne;  

 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;  

 PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej:  

 rozróżnia elementy marketingu;  

 dobiera działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie instalatorstwa 
sanitarnego;  

 PDG(11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań:  

 analizuje innowacyjność rozwiązań firm instalacyjnych;  

 wskazuje możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w firmach instalacyjnych;  
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 wskazuje możliwości pozyskiwania technologii pozwalających na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań  
w firmach instalacyjnych;  

 PDG(12) stosuje zasady normalizacji:  

 stosuje zasady normalizacji;  

 wykorzystuje zapisy norm branżowych;  

 analizuje treść dokumentów normalizacyjnych;  

 PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;  

 identyfikuje składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej w zakresie instalatorstwa 
sanitarnego;  

 wyjaśnia wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy przedsiębiorstwa instalacyjnego;  

 wskazuje możliwości optymalizowania kosztów w prowadzonym przedsiębiorstwie instalacyjnym; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki:  

 stosuje zasady kultury osobistej;  

 stosuje zasady etyki zawodowej;  

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań:  

 określa cele i zadania;  

 dąży konsekwentnie do realizacji określonych do wykonania zadań;  

 rozwiązuje zadania i problemy w twórczy i kreatywny sposób;  

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;  

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;  

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem:  

 wyróżnia metody ułatwiające planowanie pracy i zarzadzanie czasem;  

 zwiększa efektywność pracy poprzez odpowiednią organizację pracy i zarzadzanie czasem;  

 realizuje krok po kroku wyznaczone zadania do wykonania;  

 komunikuje się z innymi i dotrzymuje uzgodnionych terminów;  

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań:  

 analizuje rezultaty działań;  

 uświadamia sobie konsekwencje działań;  

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania:  

 ocenia ryzyko podejmowanych działań;  

 wprowadza plany naprawcze do swoich zadań;  

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 monitoruje podjęte przez siebie zadania;  

 wprowadza konsekwentnie modyfikację i poprawę podejmowanych przez siebie działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany:  

 analizuje zmiany zachodzące w branży;  

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;  

 zwiększa swoje umiejętności adaptacyjne;  

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem:  

 rozpoznaje stres;  

 rozróżnia techniki pozwalające kontroluje stres i sytuacje stresowe;  

 znajduje skutki przewlekłego stresu i potrafi je eliminować;  

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe:  

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;  

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej:  

 wyróżnia zawody związane z tajemnicą zawodową;  

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień:  

 stosuje techniki negocjacyjne;  

 porządkuje cele i zwiększyć swoją pozycję w negocjacjach;  
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 kontroluje przebieg rozmów i zwiększa szanse na ich pozytywny przebieg; 

 KPS(11) jest komunikatywny:  

 określa swoje cele, zadania i wymagania;  

 słucha ze zrozumieniem;  

 reaguje szybko na zaistniałe problemy;  

 wpływa na wzrost efektywności pracy;  

 KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiazywania problemów:  

 rozwiązuje konkretne problemy w sposób twórczy i nieschematyczny;  

 rozumie własne mocne i słabe strony przez co jest otwarty na uczenie się i stały rozwój;  

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 przenosi wiedzę na praktykę;  

 jest gotowy na zmiany;  

 modyfikuje działania w oparciu o wspólne wypracowane stanowisko;  

 wykorzystuje umiejętność współpracy z osobami z różnych środowisk kulturowych i religijnych. 
 
 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Podstawy słownictwa zawodowego 

1 
Porozumiewanie się w języku obcym  
w instalatorstwie sanitarnym. 

- 12 - 12 

2 

Specjalistyczne słownictwo związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych  
w zawodzie monter sieci i instalacji 
sanitarnych. 

3 Czynności zawodowe w języku obcym. 

4 Porozumienie o współpracy zawodowej. 

5 
Interpretacja obcojęzycznych wypowiedzi 
dotyczących wykonywania typowych czynności 
zawodowych. 

6 
Informacja o materiałach, urządzeniach, 
usługach i robotach w instalatorstwie 
sanitarnym. 

7 
Obcojęzyczne teksty dotyczące usług i robót 
instalacyjnych. 

8 
Informacje dotyczące wykonywanych prac 
w zakresie instalatorstwa sanitarnego. 

Razem - 12 - 12 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych:  

 porozumiewa się w języku obcym w trakcie rozmowy zawodowej z użyciem specjalistycznego słownictwa 
stosowanego w instalatorstwie sanitarnym;  

 tłumaczy korespondencję otrzymywaną w języku obcym z zakresu instalatorstwa sanitarnego;  

 JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli 
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:  

 wyjaśnia w języku obcym czynności związane z wykonywaną pracą zawodową;  

 odnosi się do pytań i poleceń stawianych w języku obcym dotyczących wykonywania typowych czynności 
zawodowych;  

 negocjuje warunki realizacji usług i robót instalacyjnych w języku obcym;  

 opracowuje w języku obcym porozumienie o współpracy zawodowej;  
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 JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych;  

 dokonuje analizy tekstów pisemnych dotyczących typowych czynności zawodowych technika urządzeń 
sanitarnych;  

 dokonuje interpretacji tekstów pisemnych dotyczących typowych czynności zawodowych technika urządzeń 
sanitarnych;  

 tłumaczy informacje zamieszczone w języku obcym na materiałach i urządzeniach instalacyjnych;  

 tłumaczy obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń stosowanych w instalatorstwie 
sanitarnym;  

 tłumaczy obcojęzyczne teksty dotyczące usług i robót instalacyjnych;  

 JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się  
w środowisku pracy;  

 porozumiewa się w języku obcym z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo dotyczące 
instalatorstwa sanitarnego;  

 dokonuje analizy informacji zamieszczonych na opakowaniach i oznakowań materiałów instalacyjnych  
w języku obcym;  

 JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;  

 wyszukuje informacje w obcojęzycznych zasobach Internetu i literatury branżowej, dotyczące instalatorstwa 
sanitarnego;  

 korzysta z obcojęzycznych informacji w zasobach Internetu i literatury branżowej, dotyczących 
instalatorstwa sanitarnego;  

 wyszukuje obcojęzyczne oferty szkoleniowe z zakresu instalatorstwa sanitarnego;  

 dokonuje analizy obcojęzycznych ofert szkoleniowych z zakresu instalatorstwa sanitarnego; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki:  

 stosuje zasady kultury osobistej;  

 stosuje zasady etyki zawodowej;  

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań:  

 określa cele i zadania;  

 dąży konsekwentnie do realizacji określonych do wykonania zadań;  

 rozwiązuje zadania i problemy w twórczy i kreatywny sposób;  

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;  

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;  

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań:  

 analizuje rezultaty działań;  

 uświadamia sobie konsekwencje działań;  

 KPS(6) jest otwarty na zmiany:  

 analizuje zmiany zachodzące w branży;  

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;  

 zwiększa swoje umiejętności adaptacyjne. 

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA I OCENIANIA EDUKACYJNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami przedstawionymi na zajęciach 
początkowych. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez ucznia wiadomości  
i umiejętności, określonych w szczegółowych celach kształcenia. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów może być dokonywane za pomocą: 

 ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,  

 pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,  

 ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,  

 zadań domowych i projektów,  oraz ich prezentacji.  
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Umiejętności intelektualne mogą być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, indywidualnych 
wypowiedzi uczniów oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwracać szczególną uwagę na umiejętność 
zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość wypowiedzi oraz posługiwanie się poprawną terminologią. 

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do 
możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę 
na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały 
ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zalecana jest 
przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności  
i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się w zawodach na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia (kompetencje personalne i społeczne). 

Formy indywidualizacji pracy uczniów:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do 
potrzeb i możliwości uczniów. w zakresie organizacji pracy można stosuje instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych 
zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. Uczniom szczególnie zdolnym  
i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, 
proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury. w pracy grupowej należy zwracać 
uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, bez 
uszczerbku dla kompletności i ciągłości wiedzy uczniów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu 
nauczania. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy uczniów. 
w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów 
kształcenia zastosowanych przez nauczyciela. Oceniając osiągnięcia uczniów proponuje się obserwację aktywności 
ucznia podczas pracy w grupie, przeprowadzenie testów mieszanych oraz sprawdzianów wiedzy, sprawdzenie  
i weryfikację realizacji zadań domowych, projektów, sprawdzenie wiedzy podczas odpowiedzi indywidualnej.  

Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów i zadań 
testowych.  

Proces sprawdzania i oceniania powinien być realizowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

Ocena po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzględniać wyniki wszystkich stosowanych 
przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. 

  

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE 
 

WYKONYWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

1 Łączenie rur. 

2 Wykonywanie sieci wodociągowych. 

3 Wykonywanie przyłączy wodociągowych. 

4 Wykonywanie instalacji wodociągowych. 

5 Wykonywanie sieci kanalizacyjnych. 

6 Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych. 

7 Wykonywanie instalacji kanalizacyjnej. 

8 Wykonywanie sieci gazowych. 

9 Wykonywanie przyłączy gazowych. 

10 Wykonywanie instalacji gazowych. 

11 Wykonywanie sieci ciepłowniczych. 

12 Wykonywanie przyłączy ciepłowniczych. 

13 Wykonywanie węzłów ciepłowniczych. 
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14 Wykonywanie instalacji grzewczych. 

15 Montaż źródeł ciepła i systemów odprowadzania spalin. 

16 Montaż instalacji wentylacyjnych. 

17 Montaż instalacji klimatyzacyjnych. 

18 Montaż urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

 
 

Łączenie rur. 

1 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych technikami łączenia rur z metali.  
2 Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania połączeń rur z metali.  
3 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem połączeń rur z metali.  
4 Wykonywanie połączeń gwintowanych.  
5 Wykonywanie połączeń kielichowych.  
6 Wykonywanie połączeń kołnierzowych.  
7 Wykonywanie połączeń lutowanych.  
8 Wykonywanie połączeń zaciskowych.  
9 Wykonywanie połączeń spawanych.  

10 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z łączeniem rur z różnych tworzyw sztucznych.  
11 Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania łączenia rur z tworzyw sztucznych.  

12 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem połączeń rur z tworzyw 
sztucznych.  

13 Technika zgrzewania doczołowego.  
14 Technika zgrzewania elektrooporowego.  
15 Technika zgrzewania polifuzyjnego.  
16 Technika zaciskania.  
17 Technika zaprasowywania. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje pomiary przy wykonywaniu połączeń rur; 

 BD.05.1(11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych: 

 wykonuje połączenia przewodów sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych: 

 wykonuje połączenia przewodów instalacji wodociągowych; 

 BD.05.2(9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych: 

 wykonuje połączenia przewodów sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych: 

 wykonuje połączenia przewodów instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.3(9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych: 

 wykonuje połączenia przewodów sieci gazowych; 

 BD.05.3(19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych: 

 wykonuje połączenia przewodów instalacji gazowych; 

 BD.05.4(10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych: 

 wykonuje połączenia przewodów sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych: 

 wykonuje połączenia przewodów instalacji grzewczych; 

 BD.05.5(9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe: 

 wykonuje połączenia kanałów instalacji wentylacyjnych; 

 wykonuje połączenia przewodów instalacji klimatyzacyjnych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 
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 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej  
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych;  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych; 

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia:  

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności montera sieci i instalacji 
sanitarnych; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 przenosi wiedzę na praktykę;  

 jest gotowy na zmiany;  

 modyfikuje działania w oparciu o wspólne wypracowane stanowisko. 
 
 

Wykonywanie sieci wodociągowych. 

1 
Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci wodociągowych oraz robót 
ziemnych.  

2 
Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci 
wodociągowych.  

3 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową sieci wodociągowych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy i remontu sieci wodociągowych.  
6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych.  
7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem sieci wodociągowych.  
8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych.  
9 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci wodociągowych.  

10 
Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej  
i zabezpieczającej do budowy i remontu sieci wodociągowych.  

11 
Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz 
uzbrojenia sieci wodociągowych.  

12 
Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci 
wodociągowych w różnych technologiach.  

13 
Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej sieci wodociągowych.  

14 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych sieci wodociągowych.  
15 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych.  
16 Zasady płukania sieci wodociągowych.  
17 Zasady wykonywania próby szczelności sieci wodociągowych.  
18 Dokumenty badania szczelności wodociągu.  
19 Przeprowadzanie konserwacji, napraw i modernizacji sieci wodociągowych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych:  

 wykonuje sieci wodociągową na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.1(6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych:  

 dobiera materiały do budowy i remontu sieci wodociągowych;  

 dobiera uzbrojenia do budowy oraz remontu sieci wodociągowych;  

 dobiera narzędzia do budowy i remontu sieci wodociągowych;  

 dobiera urządzenia do budowy i remontu sieci wodociągowych; 

 dobiera aparaturę kontrolno–pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci wodociągowych; 
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 BD.05.1(7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych:  

 wykonuje sieci wodociągowa zgodnie z planem; 

 BD.05.1(8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci wodociągowych:  

 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem sieci wodociągowych;  

 znakuje teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych;  

 zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; 

 BD.05.1(9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych:  

 wykonuje wykopy pod budowę sieci wodociągowych;  

 wykonuje zabezpiecza wykopów pod budowę sieci wodociągowych;  

 układa dno wykopu pod budowę sieci wodociągowych;  

 układa przewody sieci wodociągowych;  

 wykonuje obsypkę i nadsypkę w wykopie pod budowę sieci wodociągowych;  

 wykonuje niwelację terenu; 

 BD.05.1(11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych:  

 dobiera uzbrojenie do budowy sieci wodociągowych;  

 dobiera urządzenia do budowy sieci wodociągowych;  

 wykonuje połączenia przewodów sieci wodociągowych;  

 wykonuje sieci wodociągowych;  

 montuje uzbrojenie na sieciach wodociągowych;  

 montuje urządzenia na sieciach wodociągowych; 

 BD.05.1(12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych:  

 wykonuje prace związane z uruchomieniem sieci wodociągowych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją sieci wodociągowych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
sieci wodociągowych;  

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją sieci wodociągowych;  

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci wodociągowych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych:  

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci 
wodociągowych; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań:  

 analizuje rezultaty działań;  

 uświadamia sobie konsekwencje działań; 

 KPS(11) jest komunikatywny:  

 określa swoje cele, zadania i wymagania;  

 słucha ze zrozumieniem;  

 reaguje szybko na zaistniałe problemy;  

 wpływa na wzrost efektywności pracy. 
 
 

Wykonywanie przyłączy wodociągowych. 

1 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową przyłączy wodociągowych.  
2 Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych przyłączy wodociągowych..  

3 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem przyłączy 
wodociągowych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową przyłączy wodociągowych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy przyłączy wodociągowych.  
6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową przyłączy wodociągowych.  
7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową przyłączy wodociągowych.  
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8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową przyłączy wodociągowych.  
9 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót związanych z budową przyłączy wodociągowych.  

10 Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej  
11 W związku z budową przyłączy wodociągowych.  
12 Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu przyłączy wodociągowych.  
13 Zasady wykonywania połączeń wodociągowych w różnych technologiach.  
14 Zasady kontroli jakości wykonanych przyłączy wodociągowych.  
15 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych przyłączy wodociągowych.  
16 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową przyłączy wodociągowych.  
17 Zasady wykonywania próby szczelności przyłączy wodociągowych.  
18 Dokumenty badania szczelności przyłączy wodociągowych.  
19 Przeprowadzanie konserwacji, napraw i przyłączy wodociągowych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji grzewczych; 

 BD.05.1(13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych:  

 wykonuje prace związane z budową przyłączy wodociągowych;  

 wykonuje prace związane eksploatacją przyłączy wodociągowych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją sieci wodociągowych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci wodociągowych. 
 
 

Wykonywanie instalacji wodociągowych. 

1 
Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji wodociągowych  
z rur stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

2 
Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych  
i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

3 
Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wodociągowych z rur 
stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

4 
Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji 
wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

5 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji 
wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

6 Posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji wody zimnej, wody ciepłej.  

7 
Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu instalacji wodociągowych z rur stalowych 
ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

8 
Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych z rur stalowych 
ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

9 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

10 
Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji wodociągowych z rur stalowych 
ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

11 
Ocena jakości materiałów do montażu instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych  
i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

12 
Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych i nierdzewnych, rur 
miedzianych oraz montażu uzbrojenia.  

13 
Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych instalacji wodociągowych z rur stalowych 
ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

14 
Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji wodociągowych z rur 
stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  
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15 
Zabezpieczanie antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych  
i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

16 
Wykonywanie czynności związanych z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych z rur 
stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

17 
Wykonywanie czynności związanych z połączeniem instalacji wodociągowych z rur stalowych 
ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych z siecią i z lokalnym ujęciem wody.  

18 
Wykonywanie obmiarów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych z rur stalowych 
ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

19 
Ocena jakości wykonania robót montażowych instalacji wody zimnej i wody ciepłej oraz ich zgodności  
z dokumentacją projektową.  

20 
Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych 
ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

21 
Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych  
i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

22 
Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych  
i nierdzewnych oraz rur miedzianych.  

23 
Zasady przekazywania instalacji wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych i nierdzewnych oraz rur 
miedzianych do eksploatacji.  

24 
Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji wodociągowych  
z tworzyw sztucznych.  

25 Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

26 
Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych.  

27 
Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

28 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

30 Posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji wody zimnej, wody ciepłej.  
31 Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

32 
Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych.  

33 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

34 Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  
35 Ocena jakości materiałów do montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  
36 Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych oraz montażu uzbrojenia.  
37 Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

38 
Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych.  

39 Zabezpieczanie termoizolacyjne instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

40 
Wykonywanie czynności związanych z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych.  

41 
Wykonywanie czynności związanych z połączeniem instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych z siecią 
i z lokalnym ujęciem wody.  

42 Wykonywanie obmiarów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  

43 
Ocena jakości wykonania robót montażowych instalacji z tworzyw sztucznych wody zimnej i wody ciepłej 
oraz ich zgodności z dokumentacją projektową.  

44 Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  
45 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  
46 Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.  
47 Zasady przekazywania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych do eksploatacji.  

48 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych instalacji przeciwpożarowych.  

49 Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji przeciwpożarowych.  
50 Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji przeciwpożarowych.  
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51 Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji przeciwpożarowych.  
52 Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji przeciwpożarowych.  
53 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji przeciwpożarowych.  

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji wodociągowych; 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji wodociągowych przeciwpożarowych; 

 BD.05.1(16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych:  

 wykonuje instalację wodociągową na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.1(17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych:  

 dobiera materiały do montażu instalacji wodociągowych;  

 dobiera narzędzia do montażu instalacji wodociągowych;  

 dobiera sprzęt do montażu instalacji wodociągowych; 

 BD.05.1(18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych:  

 wykonuje instalację wodociągowa zgodnie z planem; 

 BD.05.1(19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wodociągowych:  

 określa zasady zabezpiecza miejsc wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych; 

 BD.05.1(20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych:  

 wykonuje instalacji wodociągowych;  

 montuje uzbrojenie w instalacjach wodociągowych;  

 montuje urządzenia w instalacjach wodociągowych; 

 BD.05.1(21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych:  

 dobiera rodzaj izolacji termicznej w instalacjach wodociągowych;  

 wykonuje izolację termiczną z materiałów mineralnych w instalacjach wodociągowych;  

 wykonuje izolację termiczną z tworzyw sztucznych w instalacjach wodociągowych; 

 BD.05.1(22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych:  

 wykonuje prace związane z uruchomieniem instalacji wodociągowych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją instalacji wodociągowych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji wodociągowych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wodociągowych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji 
wodociągowych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych; 

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem:  

 wyróżnia metody ułatwiające planowanie pracy i zarzadzanie czasem;  

 zwiększa efektywność pracy poprzez odpowiednią organizację pracy i zarzadzanie czasem; 

 realizuje krok po kroku wyznaczone zadania do wykonania;  

 komunikuje się z innymi i dotrzymuje uzgodnionych terminów;  

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań:  

 analizuje rezultaty działań;  

 uświadamia sobie konsekwencje działań. 
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Wykonywanie sieci kanalizacyjnych. 

1 
Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych oraz robót 
ziemnych.  

2 
Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci 
kanalizacyjnych.  

3 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową sieci kanalizacyjnych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych.  

6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych.  

7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem sieci kanalizacyjnych.  

8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych.  

9 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych.  

10 Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych.  

11 
Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz 
uzbrojenia sieci kanalizacyjnych.  

12 
Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń sieci kanalizacyjnych w różnych 
technologiach.  

13 Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń sieci kanalizacyjnych.  

14 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych sieci kanalizacyjnych.  

15 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych.  

16 Zasady płukania sieci kanalizacyjnych.  

17 Zasady wykonywania próby szczelności sieci kanalizacyjnych.  

18 Dokumenty badania szczelności sieci kanalizacyjnych.  

19 Przeprowadzanie konserwacji, napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnych. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych:  

 interpretuje informacje dotyczące przebiegu trasy sieci kanalizacyjnych na planach sytuacyjnych; 

 BD.05.2(4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych: 

 określa zasady doboru sprzętu do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;  

 dobiera materiały do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;  

 dobiera narzędzia do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;  

 dobiera sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych:  

 wykonuje sieci kanalizacyjną zgodnie z planem; 

 BD.05.2(6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci kanalizacyjnych:  

 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;  

 znakuje teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;  

 zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych: 

 wykonuje wykopy pod budowę sieci kanalizacyjnych;  

 wykonuje zabezpiecza wykopów pod budowę sieci kanalizacyjnych;  

 układa dno wykopu pod budowę sieci kanalizacyjnych; 

 układa przewody sieci kanalizacyjnych;  

 wykonuje obsypkę i nadsypkę w wykopie pod budowę sieci kanalizacyjnych;  

 wykonuje niwelację terenu; 

 BD.05.2(9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych:  

 dobiera uzbrojenie do budowy sieci kanalizacyjnych;  
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 dobiera urządzenia do budowy sieci kanalizacyjnych;  

 wykonuje połączenia przewodów sieci kanalizacyjnych;  

 wykonuje sieci kanalizacyjnych;  

 montuje uzbrojenie na sieciach kanalizacyjnych;  

 montuje urządzenia na sieciach kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych: 

 wykonuje prace związane z uruchomieniem sieci kanalizacyjnych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
sieci kanalizacyjnych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych:  

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci 
kanalizacyjnych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania:  

 ocenia ryzyko podejmowanych działań;  

 wprowadza plany naprawcze do swoich zadań;  

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 monitoruje podjęte przez siebie zadania;  

 wprowadza konsekwentnie modyfikację i poprawę podejmowanych przez siebie działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany:  

 analizuje zmiany zachodzące w branży;  

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;  

 zwiększa swoje umiejętności adaptacyjne. 
 
 

Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych. 

1 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.  

2 
Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych przyłączy 
kanalizacyjnych.  

3 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem przyłączy 
kanalizacyjnych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową przyłączy kanalizacyjnych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy przyłączy kanalizacyjnych.  
6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.  
7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.  
8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem przyłączy kanalizacyjnych.  
9 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania przyłączy kanalizacyjnych.  

10 Zasady doboru i oceny jakości materiałów do budowy przyłączy kanalizacyjnych.  
11 Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do budowy przyłączy kanalizacyjnych.  
12 Zasady kontroli jakości przyłączy kanalizacyjnych.  
13 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.  
14 Zasady wykonywania próby szczelności przyłączy kanalizacyjnych.  
15 Dokumenty badania szczelności przyłączy kanalizacyjnych.  
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16 Przeprowadzanie konserwacji i napraw przyłączy kanalizacyjnych. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową przyłączy sieci kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych:  

 wykonuje prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych;  

 wykonuje prace związane eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych:  

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci 
kanalizacyjnych; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem:  

 rozpoznaje stres;  

 rozróżnia techniki pozwalające kontroluje stres i sytuacje stresowe;  

 znajduje skutki przewlekłego stresu i potrafi je eliminować;  

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe:  

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 
 
 

Wykonywanie instalacji kanalizacyjnej. 

1 Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji kanalizacyjnych.  
2 Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji kanalizacyjnych.  
3 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych.  

4 
Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji 
kanalizacyjnych.  

5 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji 
kanalizacyjnych.  

6 
Posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych oraz instalacji do odprowadzania wód 
opadowych.  

7 Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych.  
8 Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych.  

9 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu dla przeprowadzenia prac montażowych instalacji 
kanalizacyjnych.  

10 Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji kanalizacyjnych.  
11 Ocena jakości materiałów do montażu instalacji kanalizacyjnych.  

12 
Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji kanalizacyjnych oraz montażu przyborów sanitarnych i 
wyposażenia instalacji kanalizacyjnych.  

13 Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych.  

14 
Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz montażu przyborów sanitarnych i wyposażenia 
instalacji kanalizacyjnych.  

15 Zabezpieczanie antykorozyjne instalacji kanalizacyjnych.  

16 
Wykonywanie czynności związanych z połączeniem instalacji wodociągowych z siecią i z lokalnym 
odbiornikami ścieków.  

17 Wykonywanie obmiarów robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych.  

18 
Ocena jakości wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych oraz ich zgodności z dokumentacją 
projektową.  

19 Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji kanalizacyjnych.  
20 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych.  
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21 Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji kanalizacyjnych.  
22 Zasady przekazywania instalacji kanalizacyjnych do eksploatacji. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;  

 rozpoznaje rodzaje instalacji kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje elementy instalacji kanalizacyjnych;  

 rozpoznaje technologie wykonania instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych:  

 wykonuje instalację kanalizacyjną na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.2(15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych:  

 dobiera materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych;  

 dobiera narzędzia do montażu instalacji kanalizacyjnych;  

 dobiera sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych:  

 wykonuje instalację kanalizacyjną zgodnie z planem; 

 BD.05.2(18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych:  

 wykonuje instalacji kanalizacyjnych;  

 montuje uzbrojenie w instalacjach kanalizacyjnych;  

 montuje urządzenia w instalacjach kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej:  

 dobiera rodzaj izolacji dźwiękochłonnej w instalacjach kanalizacyjnych;  

 wykonuje izolacje dźwiękochłonne w instalacjach kanalizacyjnych; 

 BD.05.2(20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych:  

 wykonuje prace związane z uruchomieniem instalacji kanalizacyjnych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją instalacji kanalizacyjnych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji kanalizacyjnych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji 
kanalizacyjnych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem:  

 rozpoznaje stres;  

 rozróżnia techniki pozwalające kontroluje stres i sytuacje stresowe;  

 znajduje skutki przewlekłego stresu i potrafi je eliminować;  

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe:  

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 
 
 

Wykonywanie sieci gazowych. 

1 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową gazociągów oraz robót ziemnych.  
2 Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci gazowych.  
3 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci gazowych.  
4 Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
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z budową gazociągów.  
5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy remontu sieci gazowych.  
6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci gazowych.  
7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem gazociągów.  
8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem gazociągów.  
9 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową gazociągów.  

10 
Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej  
i zabezpieczającej do budowy i remontu sieci gazowych.  

11 
Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz 
uzbrojenia gazociągów.  

12 
Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
gazociągów w różnych technologiach.  

13 
Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej gazociągów.  

14 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych gazociągów.  
15 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci gazowych.  
16 Znakowanie gazociągów .  

17 
Przeprowadzanie konserwacji, napraw i modernizacji sieci gazowych zgodnie z procedurami prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową gazociągów; 

 BD.05.3(4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych:  

 określa zasady doboru narzędzi do budowy oraz remontu sieci gazowych;  

 określa zasady doboru urządzeń do budowy oraz remontu sieci gazowych;  

 określa zasady doboru aparatury kontrolno–pomiarowej i zabezpieczającą do budowy oraz remontu sieci 
gazowych;  

 dobiera materiały do budowy i remontu sieci gazowych; 

 dobiera narzędzia do budowy i remontu sieci gazowych;  

 dobiera urządzenia do budowy i remontu sieci gazowych;  

 dobiera aparaturę kontrolno–pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych; 

 BD.05.3(5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych:  

 wykonuje sieć gazową zgodnie z planem; 

 BD.05.3(6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci gazowych:  

 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem sieci gazowych;  

 znakuje teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;  

 zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

 BD.05.3(7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych:  

 określa zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci gazowych;  

 wykonuje wykopy pod budowę sieci gazowych;  

 wykonuje zabezpiecza wykopów pod budowę sieci gazowych;  

 układa dno wykopu pod budowę sieci gazowych;  

 układa przewody sieci gazowych;  

 wykonuje obsypkę i nadsypkę w wykopie pod budowę sieci gazowych;  

 wykonuje niwelację terenu; 

 BD.05.3(9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych:  

 wykonuje sieci gazowe;  

 montuje uzbrojenie na sieciach gazowych;  

 montuje urządzenia na sieciach gazowych; 

 BD.05.3(10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych: 

 wykonuje prace związane z uruchomieniem sieci gazowych;  
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 wykonuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
sieci gazowych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją sieci gazowych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych:  

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci 
gazowych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji 
sanitarnych; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań:  

 analizuje rezultaty działań;  

 uświadamia sobie konsekwencje działań;  

 KPS(6) jest otwarty na zmiany:  

 analizuje zmiany zachodzące w branży;  

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;  

 zwiększa swoje umiejętności adaptacyjne. 
 
 

Wykonywanie przyłączy gazowych. 

1 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową przyłączy gazowych.  
2 Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych przyłączy gazowych.  
3 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem przyłączy gazowych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową przyłączy gazowych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy przyłączy gazowych.  
6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową przyłączy gazowych.  
7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz przyłączy gazowych.  
8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową przyłączy gazowych.  
9 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową przyłączy gazowych.  

10 
Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej  
i zabezpieczającej do budowy przyłączy gazowych.  

11 Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu przyłączy gazowych.  

12 
Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
przyłączy gazowych w różnych technologiach.  

13 
Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej przyłączy gazowych.  

14 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych przyłączy gazowych.  
15 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową przyłączy gazowych.  
16 Czynności związane z odpowietrzaniem przyłączy gazowych.  
17 Znakowanie przyłączy gazowych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową przyłączy gazowych; 

 BD.05.3(11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych:  

 wykonuje prace związane z budową przyłączy gazowych;  

 wykonuje prace związane eksploatacją przyłączy gazowych; 
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 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
sieci gazowych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją sieci gazowych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Wykonywanie instalacji gazowych. 

1 Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji gazowych.  
2 Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji gazowych.  
3 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji gazowych.  
4 Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji gazowych.  

5 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji 
gazowych.  

6 Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu instalacji gazowych.  
7 Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem instalacji gazowych.  

8 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych instalacji gazowych.  

9 Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji gazowych.  
10 Ocena jakości materiałów do montażu instalacji gazowych.  
11 Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji gazowych oraz montażu uzbrojenia.  
12 Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej.  
13 Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych.  
14 Podłączanie urządzeń gazowych.  
15 Wykonywanie montażu układu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych.  
16 Ocena jakości wykonania robót montażowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową.  
17 Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji gazowych.  
18 Zabezpieczanie antykorozyjne instalacji gazowej.  
19 Zasady przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji.  

20 
Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem instalacji gazowych oraz przekazywaniem ich do 
eksploatacji.  

21 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych.  
22 Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji i urządzeń gazowych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wyjaśnia zasady i warunki montażu przewodów, uzbrojenia, przyborów i urządzeń instalacji budowlanych; 

 BD.05.3(11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych:  

 wykonuje prace związane z budową przyłączy gazowych;  

 wykonuje prace związane eksploatacją przyłączy gazowych; 

 BD.05.3(15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych:  

 wykonuje instalację gazową na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.3(16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych:  

 dobiera materiały do montażu instalacji gazowych;  

 dobiera narzędzia do montażu instalacji gazowych;  

 dobiera sprzęt do montażu instalacji gazowych; 

 BD.05.3(17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych: 
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 wykonuje instalację gazową zgodnie z planem; 

 BD.05.3(19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych:  

 wykonuje instalacji gazowych;  

 montuje uzbrojenie w instalacjach gazowych;  

 montuje urządzenia w instalacjach gazowych; 

 BD.05.3(20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych:  

 dobiera rodzaj izolacji antykorozyjnej w instalacjach gazowych; 

 wykonuje izolacje antykorozyjne w instalacjach gazowych; 

 BD.05.3(21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych:  

 wykonuje prace związane z uruchomieniem instalacji gazowych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją instalacji gazowych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji gazowych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem instalacji 
gazowych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Wykonywanie sieci ciepłowniczych. 

1 
Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci ciepłowniczych oraz robót 
ziemnych.  

2 Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci ciepłowniczych.  
3 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową sieci ciepłowniczych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy i remontu sieci ciepłowniczych.  
6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych.  
7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem sieci ciepłowniczych.  
8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych.  
9 Wykonywanie pomocniczych robót murarskich i betoniarskich związanych z budową sieci ciepłowniczych.  

10 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci ciepłowniczych.  

11 
Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej  
i zabezpieczającej do budowy i remontu sieci ciepłowniczych.  

12 
Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz 
uzbrojenia sieci i ciepłowniczych.  

13 
Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci 
ciepłowniczych w różnych technologiach.  

14 
Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej sieci ciepłowniczych.  

15 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych i termoizolacyjnych sieci ciepłowniczych.  
16 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych.  
17 Przeprowadzanie remontów i modernizacji sieci ciepłowniczych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych:  
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 wykonuje sieci ciepłowniczą na podstawie dokumentacji;  

 BD.05.4(5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych: 

 dobiera materiały do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;  

 dobiera uzbrojenia do budowy oraz remontu sieci ciepłowniczych;  

 dobiera narzędzia do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;  

 dobiera urządzenia do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;  

 dobiera aparaturę kontrolno–pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych:  

 wykonuje sieci ciepłowniczą zgodnie z planem; 

 BD.05.4(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem sieci ciepłowniczych:  

 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych;  

 znakuje teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych;  

 zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych:  

 wykonuje wykopy pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 wykonuje zabezpiecza wykopów pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 układa dno wykopu pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 układa przewody sieci ciepłowniczych;  

 wykonuje obsypkę i nadsypkę w wykopie pod budowę sieci ciepłowniczych;  

 wykonuje niwelację terenu; 

 BD.05.4(10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych:  

 wykonuje sieci ciepłownicze;  

 montuje uzbrojenie na sieciach ciepłowniczych;  

 montuje urządzenia na sieciach ciepłowniczych; 

 BD.05.4(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych: 

 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych:  

 wykonuje prace związane z uruchomieniem sieci ciepłowniczych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją sieci ciepłowniczych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
sieci gazowych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją sieci ciepłowniczych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci ciepłowniczych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Wykonywanie przyłączy ciepłowniczych. 

1 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową przyłączy ciepłowniczych.  
2 Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych przyłączy ciepłowniczych.  

3 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem przyłączy 
ciepłowniczych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową przyłączy ciepłowniczych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy przyłączy ciepłowniczych.  
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6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową przyłączy ciepłowniczych.  
7 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową przyłączy ciepłowniczych.  

8 
Wykonywanie pomocniczych robót murarskich i betoniarskich związanych z budową przyłączy 
ciepłowniczych.  

9 Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania przyłączy ciepłowniczych.  
10 Zasady doboru i oceny jakości materiałów do budowy przyłączy ciepłowniczych.  

11 
Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
przyłączy ciepłowniczych w różnych technologiach.  

12 
Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej przyłączy ciepłowniczych.  

13 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych i termoizolacyjnych przyłączy ciepłowniczych.  
14 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową przyłączy ciepłowniczych.  
15 Przeprowadzanie remontów i modernizacji przyłączy ciepłowniczych.  

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową przyłączy sieci ciepłowniczych; 

 BD.05.4(11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych:  

 wykonuje prace związane z budową przyłączy ciepłowniczych;  

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem 
sieci gazowych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Wykonywanie węzłów ciepłowniczych. 

1 
Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową węzłów ciepłowniczych oraz robót 
ziemnych.  

2 
Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych węzłów 
ciepłowniczych.  

3 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem węzłów 
ciepłowniczych.  

4 
Zasady sporządzania rysunków technicznych, szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych  
z budową węzłów ciepłowniczych.  

5 Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały do budowy i remontu węzłów ciepłowniczych.  
6 Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem węzłów ciepłowniczych.  
7 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową oraz z remontem węzłów ciepłowniczych.  
8 Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót związanych z budową i remontem węzłów ciepłowniczych.  
9 Wykonywanie pomocniczych robót murarskich i betoniarskich związanych z budową węzłów ciepłowniczych.  

10 
Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania robót ziemnych związanych z budową węzłów 
ciepłowniczych.  

11 
Zasady doboru i oceny jakości materiałów, uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej  
i zabezpieczającej do budowy i remontu węzłów ciepłowniczych.  

12 
Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego sprzętu i narzędzi do montażu i remontów rurociągów oraz 
uzbrojenia węzłów ciepłowniczych.  

13 Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej węzłów 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
56 

 

ciepłowniczych w różnych technologiach.  

14 
Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej węzłów ciepłowniczych.  

15 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych i termoizolacyjnych węzłów ciepłowniczych.  
16 Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z budową i remontem węzłów ciepłowniczych.  
17 Przeprowadzanie remontów i modernizacji węzłów ciepłowniczych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową węzłów ciepłowniczych; 

 BD.05.4(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych:  

 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne węzłów ciepłowniczych;  

 wykonuje zabezpieczenia termiczne z materiałów mineralnych sieci oraz węzłów ciepłowniczych;  

 wykonuje zabezpieczenia termiczne z tworzyw sztucznych sieci oraz węzłów ciepłowniczych; 

 BD.05.4(13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych:  

 wykonuje prace związane z uruchomieniem węzłów ciepłowniczych; 

 wykonuje prace związane z eksploatacją węzłów ciepłowniczych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją węzłów ciepłowniczych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową węzłów ciepłowniczych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Wykonywanie instalacji grzewczych. 

1 Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji grzewczych.  
2 Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji grzewczych.  
3 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji grzewczych.  
4 Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji grzewczych.  

5 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz 
remontem instalacji grzewczych.  

6 Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu i remontu instalacji grzewczych.  
7 Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych  

8 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych oraz remontowych instalacji grzewczych.  

9 Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji grzewczych.  
10 Ocena jakości materiałów do montażu instalacji grzewczych.  
11 Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji grzewczych oraz montażu uzbrojenia.  
12 Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych i remontowych instalacji grzewczych.  
13 Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów oraz uzbrojenia instalacji grzewczych.  
14 Podłączanie urządzeń grzewczych do instalacji grzewczych oraz przewodów ciepłej wody użytkowej.  
15 Wykonywanie montażu układu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych.  
16 Ocena jakości wykonania robót montażowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową.  
17 Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji grzewczych.  

18 
Zabezpieczanie antykorozyjne, przeciwwilgociowe oraz termoizolacyjne instalacji grzewczej oraz ciepłej 
wody użytkowej.  

19 Zasady przekazywania instalacji grzewczych do eksploatacji.  
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20 Odpowietrzanie, uruchamianie i regulacja instalacji grzewczych.  

21 
Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem instalacji grzewczych oraz przekazywaniem ich 
do eksploatacji.  

22 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji grzewczych.  
23 Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji grzewczych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych:  

 wykonuje instalację grzewczą na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.4(18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych:  

 dobiera materiały do montażu instalacji grzewczych;  

 dobiera narzędzia do montażu instalacji grzewczych;  

 dobiera sprzęt do montażu instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych:  

 wykonuje instalację grzewczą zgodnie z planem; 

 BD.05.4(21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych:  

 wykonuje instalacji grzewcze;  

 montuje uzbrojenie w instalacjach grzewczych; 

 BD.05.4(22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych:  

 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji grzewczych;  

 wykonuje zabezpieczenia termiczne z materiałów mineralnych instalacji grzewczych;  

 wykonuje zabezpieczenia termiczne z tworzyw sztucznych instalacji grzewczych; 

 BD.05.4(23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych:  

 wykonuje prace związane z uruchomieniem instalacji grzewczych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją instalacji grzewczych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji grzewczych; 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji grzewczych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem 
instalacji grzewczych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Montaż źródeł ciepła i systemów odprowadzania spalin. 

1 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji grzewczych.  
2 Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji grzewczych.  

3 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz 
remontem instalacji grzewczych.  

4 Montaż kotłów grzewczych.  
5 Montaż systemów odprowadzania spalin. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem źródeł ciepła; 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem systemów odprowadzania spalin; 
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 BD.05.4(21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych:  

 montuje urządzenia w instalacjach grzewczych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 analizuje zagrożenia związane z występowaniem środowiska gazów palnych i toksycznych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji grzewczych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Montaż instalacji wentylacyjnych. 

1 Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji wentylacyjnych.  
2 Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji wentylacyjnych.  
3 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wentylacyjnych.  

4 
Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji 
wentylacyjnych.  

5 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz 
remontem instalacji wentylacyjnych.  

6 Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu i remontu instalacji wentylacyjnych.  
7 Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych.  

8 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych oraz remontowych instalacji wentylacyjnych.  

9 Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji wentylacyjnych.  
10 Ocena jakości materiałów do montażu instalacji wentylacyjnych.  
11 Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji wentylacyjnych oraz montażu urządzeń oraz uzbrojenia.  
12 Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych i remontowych instalacji wentylacyjnych.  
13 Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów i uzbrojenia instalacji wentylacyjnych.  
14 Ocena jakości wykonania robót montażowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową.  
15 Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji wentylacyjnych.  
16 Zabezpieczanie antykorozyjne, przeciwwilgociowe oraz termoizolacyjne instalacji wentylacyjnych.  
17 Zasady przekazywania instalacji wentylacyjnych do eksploatacji.  
18 Uruchamianie i regulacja instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych.  

19 
Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych i przekazywaniem ich do 
eksploatacji.  

20 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji wentylacyjnych.  
21 Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji wentylacyjnych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji wentylacyjnych; 

 BD.05.5(5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje instalację wentylacyjną na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.5(6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 dobiera materiały do montażu instalacji wentylacyjnych;  

 dobiera narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych;  

 dobiera sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych; 

 BD.05.5(7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje instalację wentylacyjną zgodnie z planem; 
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 BD.05.5(8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych; 

 BD.05.5(9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe:  

 wykonuje połączenia kanałów instalacji wentylacyjnych;  

 wykonuje instalacji wentylacyjne;  

 montuje uzbrojenie instalacji wentylacyjnych;  

 montuje urządzenia instalacji wentylacyjnych;  

 montuje odciągi miejscowe;  

 wykonuje połączenia przewodów instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje izolacje termiczne instalacji wentylacyjnych;  

 wykonuje izolacje akustyczne instalacji wentylacyjnych; 

 BD.05.5(11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje prace związane z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych;  

 wykonuje prace związane eksploatacją instalacji wentylacyjnych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji wentylacyjnych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji wentylacyjnych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem 
instalacji wentylacyjnych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Montaż instalacji klimatyzacyjnych. 

1 Sporządzanie rysunków technicznych i szkiców roboczych związanych z budową instalacji klimatyzacyjnych.  
2 Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych instalacji klimatyzacyjnych.  
3 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji klimatyzacyjnych.  

4 
Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji 
klimatyzacyjnych.  

5 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz 
remontem instalacji klimatyzacyjnych.  

6 Sporządzanie zapotrzebowania na materiały do montażu i remontu instalacji klimatyzacyjnych.  
7 Sporządzanie kalkulacji kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji klimatyzacyjnych.  

8 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych oraz remontowych instalacji klimatyzacyjnych.  

9 Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu instalacji klimatyzacyjnych.  
10 Ocena jakości materiałów do montażu instalacji klimatyzacyjnych.  
11 Trasowanie miejsc prowadzenia instalacji klimatyzacyjnych oraz montażu urządzeń oraz uzbrojenia.  
12 Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych i remontowych instalacji klimatyzacyjnych.  
13 Przeprowadzanie montażu i demontażu przewodów i uzbrojenia instalacji klimatyzacyjnych.  
14 Ocena jakości wykonania robót montażowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową.  
15 Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności instalacji klimatyzacyjnych.  
16 Zabezpieczanie antykorozyjne, przeciwwilgociowe oraz termoizolacyjne instalacji klimatyzacyjnych.  
17 Zasady przekazywania instalacji klimatyzacyjnych do eksploatacji.  
18 Uruchamianie i regulacja instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych.  
19 Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
60 

 

 i przekazywaniem ich do eksploatacji.  
20 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  
21 Przeprowadzanie konserwacji i napraw instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje instalację klimatyzacyjną na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.5(5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje instalację wentylacyjną na podstawie dokumentacji; 

 BD.05.5(6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 dobiera materiały do montażu instalacji klimatyzacyjnych;  

 dobiera narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych;  

 dobiera sprzęt do montażu instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje instalację klimatyzacyjną zgodnie z planem; 

 BD.05.5(8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe:  

 wykonuje połączenia przewodów instalacji wentylacyjnych;  

 wykonuje instalacji klimatyzacyjne;  

 BD.05.5(10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje izolacje termiczne instalacji klimatyzacyjnych;  

 wykonuje izolacje akustyczne instalacji klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych:  

 wykonuje prace związane z uruchamianiem instalacji klimatyzacyjnych;  

 wykonuje prace związane z eksploatacją instalacji klimatyzacyjnych; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji klimatyzacyjnych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji klimatyzacyjnych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem 
instalacji klimatyzacyjnych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych. 

 
 

Montaż urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

1 
Zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

2 
Organizowanie stanowiska dla przeprowadzania robót montażowych urządzeń stosowanych w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

3 
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem robót 
montażowych urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

4 
Dobór materiałów, uzbrojenia, narzędzi, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej dla przeprowadzenia prac 
montażowych urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

5 
Posługiwanie się sprzętem i narzędziami do montażu urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych.  
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6 
Ocena jakości materiałów do montażu urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych.  

7 Trasowanie miejsc montażu urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

8 
Zabezpieczanie miejsc wykonywania robót montażowych urządzeń stosowanych w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

9 
Przeprowadzanie montażu i demontażu urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych.  

10 Wbudowywanie urządzeń wentylacyjnych w układ instalacji wentylacyjnych.  
11 Wbudowywanie urządzeń klimatyzacyjnych w układ instalacji klimatyzacyjnych.  

12 
Ocena jakości wykonania robót montażowych urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową.  

13 
Przeprowadzanie i dokumentowanie prób szczelności urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych.  

14 
Zasady przekazywania urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do 
eksploatacji.  

15 Uruchamianie i regulacja urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

16 
Dokumentowanie czynności związanych z uruchamianiem urządzeń stosowanych w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

17 
Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych.  

18 
Przeprowadzanie konserwacji i napraw urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(BD.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych: 

 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem urządzeń w instalacjach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych; 

 BD.05.5(9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe:  

 montuje urządzenia instalacji wentylacyjnych;  

 montuje uzbrojenie instalacji klimatyzacyjnych;  

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji klimatyzacyjnych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji wentylacyjnych; 

 przewiduje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji klimatyzacyjnych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem 
instalacji wentylacyjnych; 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem oraz remontem 
instalacji klimatyzacyjnych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych; 

 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci i instalacji 
sanitarnych. 
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WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinna posiadać następujące 
pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię rysunku technicznego wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, z ploterem, 
ze skanerem lub z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla 
uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 
Internetu, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych i kosztorysowania; 
stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, 
pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe dokumentacje projektowe sieci i instalacji 
sanitarnych, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych, katalogi nakładów rzeczowych dotyczące 
wykonywania i remontu sieci oraz instalacji sanitarnych, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót 
sieciowych oraz instalacyjnych, katalogi i cenniki materiałów oraz elementów sieci i instalacji sanitarnych;  

2) pracownię sieci i instalacji sanitarnych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem lub z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym, 
pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i uzbrojenie, modele i przekroje 
elementów rurociągów, przybory sanitarne, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych  
i instalacyjnych, schematy budowy urządzeń stanowiących wyposażenie sieci i instalacji sanitarnych, filmy instruktażowe 
dotyczące montażu, obsługi, konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci i instalacji sanitarnych, modele, makiety 
i schematy sieci i instalacji sanitarnych oraz elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące technik wykonywania 
połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych i sieciowych oraz wykonywania robót 
ziemnych i montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót sieciowych i instalacyjnych, 
cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci i instalacji sanitarnych;  

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska: 

a) stanowiska do obróbki rur (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, 
przyrządy kontrolno-pomiarowe, narzędzia i przyrządy traserskie, narzędzia i urządzenia do ręcznego  
i mechanicznego cięcia, fazowania, kalibrowania, gięcia, kielichowania, wyoblania, wywijania i nawiercania rur 
stosowanych w sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, ciepłowniczych i instalacjach 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz odciągów 
miejscowych;  

b) stanowiska do wykonywania połączeń zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych (jedno stanowisko dla dwóch 
uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, obcinarki, zaciskarki, praski hydrauliczne, giętarki, zgrzewarki 
elektrooporowe, doczołowe i polifuzyjne;  

c) stanowiska do wykonywania połączeń lutowanych, klejonych i spawanych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), 
wyposażone w stół warsztatowy z imadłem, narzędzia do lutowania twardego i miękkiego, narzędzia do 
wykonywania połączeń klejonych, narzędzia i urządzenia do spawania;  

d) stanowiska do wykonywania połączeń rozłącznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w narzędzia 
do gwintowania rur oraz wykonywania połączeń kołnierzowych;  

e) stanowisko do budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i montażu instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odciągów miejscowych 
wyposażone w narzędzia monterskie i traserskie, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów, przyrządy do 
wykonywania prób ciśnieniowych, przyrządy do pomiaru parametrów i kontroli instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odciągów miejscowych oraz 
przykładowe dokumentacje projektowe sieci i instalacji. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 
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MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 

KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Uczeń może zdawać kwalifikację BD.05. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji BD.05. 
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może 
uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BD.22. 
Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz 
uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. 

 

 
 


