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TECHNIK ELEKTRYK montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje 

stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje 

naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn. 

Kształcenie techników elektryków w CKU SWŁ w Łodzi jest bezpłatne.  

W Centrum techników elektryków kształcimy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w 

trybie zaocznym (soboty i niedziele). 

Na kursie nauczysz się:  

 montowania, uruchamiania i 
konserwacji instalacji elektrycznych, 

 montowania i uruchamiania maszyn i 
urządzeń elektrycznych, 

 konserwacji maszyn i urządzeń 
elektrycznych, 

 eksploatacji instalacji elektrycznych, 

 eksploatacji maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 posługiwania się językiem obcym 
zawodowym. 
 

Rozwiniesz także swoje kompetencje 
społeczne, w tym pracownicze. 
 

 

  
 

Szanse na zatrudnienie: 

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego TECHNIK ELEKTRYK mogą znaleźć 

zatrudnienie w: 

 zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,  

 zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,  

 zakładach gospodarki komunalnej,  

 przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia 

elektroenergetyczne,  

 zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.   
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Technik elektryk jest zawodem deficytowym w całym kraju, w tym w województwie łódzkim 

(informacje na podstawie „Prognozy zapotrzebowania na pracowników  

w zawodach szkolnictwa branżowego” ogłaszanych corocznie przez MEN oraz „Barometru 

zawodów”). 

Najczęściej wymieniane w ofertach pracy zadania przyszłego pracownika to: 

 wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji, 

 planowanie i wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń 
produkcyjnych,   

 dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych 
oraz aparatury sterującej i pomiarowej, 

 stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń 
i przepięć, 

 diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, 

 prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej, 

 udział w pracach zespołów projektowych. 
 

W ofertach pracy, pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy następujących kompetencji 

społecznych: 

 wysokiej motywacji do pracy i rozwoju zawodowego, 

 zdolności analitycznego myślenia, 

 dobrej organizacji pracy własnej, dyspozycyjności, 

 samodzielności w rozwiązywaniu problemów, 

 umiejętności pracy pod presją stresu,  

 komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole, 

 zaangażowania i nastawienia na realizację celów, 

 chęci nauki i rozwoju własnych kompetencji, rzetelności,  

 zdolności manualnych. 

Za dodatkowy atut kandydata do pracy pracodawcy uznają posiadanie: 

 uprawnień SEP 

 prawa jazdy 

 znajomość języków obcych  

 umiejętności obsługi komputera, w tym znajomość pakietu Office 
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Rekrutacja kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe,  (które ukończyły 18 lat): 

1. absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych – zainteresowani 

zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, 

2. studenci i absolwenci studiów wyższych, którzy chcą poszerzyć/zmienić posiadane 

kwalifikacje zawodowe, 

3. osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę 

i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę, 

4. aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na 

równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.  

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY DO CKU SWŁ W ŁODZI można znaleźć 

na naszej stronie internetowej, w części Oferta kształcenia, w zakładce Kursy zawodowe → 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ  → Dokumenty do pobrania https://cku-

lodz.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/dokumenty-do-pobrania/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Dokumenty można składać w sekretariacie Centrum lub skan dokumentów przesłać na adres 

sekretariatu: sekretariat@cku-lodz.edu.pl.  
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Informacje dodatkowe: 

 Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne. 

 Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym. 

 Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. 

 Słuchacze naszej szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.  

 
Więcej informacji uzyskasz u doradcy zawodowego Centrum, Izabeli Łuchniak,  
tel.: (42) 651 69 93, wew. 14, doradztwo.zawodowe@cku-lodz.edu.pl 
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