
Poznaj zawody w ZSZ „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej 

 Nauka w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

prowadzona jest w: 

Technikum nr 1 w zawodach: 

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 technik urządzeń dźwigowych (nowy zawód) 

 _________________________________________________________________________________________  

 Nasza placówka posiada specjalistyczną bazę dydaktyczną dedykowaną nauczanym kierunkom zarówno 

w zakresie przedmiotów teoretycznych jak i pracowni zawodowych. 

Więcej informacji na stronie www.sztygarka.eu 

 _________________________________________________________________________________________  

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 

CHARAKTER PRACY 

 Technik urządzeń dźwigowych może pracować w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, 

w dużym przedsiębiorstwie i warsztacie naprawczym jako monter, konserwator, operator oraz serwisant 

urządzeń dźwigowych.  Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w terenie oraz na wysokości. Praca 

w tym zawodzie jest pracą samodzielną, zazwyczaj 8 – godzinną.  

CZYM SIĘ ZAJMUJE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH? 

 przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych, 

 planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stany techniczne urządzeń 

dźwigowych,  

 demontuje maszyny i ich podzespoły, ocenia zużycie części, elementów oraz regeneruje i naprawia 

części maszyn i urządzeń dźwigowych, 

 konserwuje i zabezpiecza maszyny i urządzenia (wymienia płyny, czyści, reguluje), 

 sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw, dokumentację napraw warsztatowych, 

 sprawdza poprawność działania maszyn i urządzeń dźwigowych. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

 zakłady produkcyjne i naprawcze urządzeń dźwigowych, 

 stacje kontroli urządzeń dźwigowych, 

 stacje naprawcze urządzeń dźwigowych, 

 duże fabryki i przedsiębiorstwa korzystające z transportu dźwigowego, 

 serwisy urządzeń dźwigowych. 

 _________________________________________________________________________________________  

 

 

http://www.sztygarka.eu/


 

 

 



 

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

CHARAKTER PRACY 

 Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach. Praca technika 

cyfrowych procesów graficznych jest pracą głównie indywidualną, jednak wymagającą również współpracy 

z klientem. Wykonywana jest zazwyczaj 8 godzin dziennie, w stałych godzinach. Niekiedy jednak pracuje się 

dłużej – gdy istnieje konieczność zakończenia ważnego projektu. 

CZYM SIĘ ZAJMUJE TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ? 

 przygotowaniem różnego rodzaju projektów graficznych (plakatów, ulotek, folderów, wizytówek), 

 przygotowaniem materiałów cyfrowych do druku, 

 prowadzeniem procesów drukowania, 

 obsługą urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, 

 kontrolą  jakości procesów i produktów poligraficznych, 

 przygotowaniem prezentacji graficznych i multimedialnych. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

 wydawnictwa,  

 drukarnie,  

 zakłady poligraficzne,  

 agencje reklamowe,  

 studia graficzne,  

 firmy szkoleniowe. 

 _________________________________________________________________________________________  



 

 

 

 

 



 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

"SZTYGARKA" im. St. Staszica 

41 - 300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Legionów Polskich 69 

tel.(32) 262-25-04 

e-mail: sztygarka@poczta.fm 

www.sztygarka.eu 
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