
Charakterystyka zawodu-technik mechanik 

1. Technik mechanik : jest zawodem kształconym od wielu lat. Przemysł 
maszynowy z uwzględnieniem technik CAD/CAM/CNC  należy do najbardziej 
rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie  przeobrażenia w technice, 
technologii, organizacji  produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania 
kształcenia w tym zawodzie. Technicy mechanicy, programiści CNC należą do grupy 
najbardziej poszukiwanych pracowników zarówno w Polsce jak i zagranicą, a wiedza 
zdobyta na tym kierunku daje solidne podstawy do kontynuowania nauki na uczelni 
technicznej. 

 
2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 

 
MG.19.  Użytkowanie obrabiarek skrawających 

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

 
   4. Sylwetka absolwenta: absolwent kończący szkołę w zawodzie 
technikmechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych     
w zakresie: 

 komputerowego tworzenia programów CNC do wytwarzania części mechanicznych   
z wykorzystaniem programów CAD/CAM/ CNC (MTS, EDGECAM, ESPRIT,  NX 
CAD/CAM.) 

 obsługi i programowania maszyn CNC (tokarka z sterowaniem Mitsubishi, tokarka 
HAAS- narzędzia napędzane, frezarka HAAS 4- osiowa, frezarka z sterowaniem 
Pronum, wycinarka plazmowa cnc), 

 obsługi obrabiarek konwencjonalnych, 
 technologii obróbki skrawaniem, 
 technologii budowy maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki, technik 

wytwarzania. 
 komputerowego sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej  i technologicznej części 

maszyn i urządzeń (AutoCad, SolidEdge, Inventor), 
 planowania procesu technologicznego,  
 dobierania technik i metod do wytwarzania części maszyn i urządzeń, 
 organizowania i zarządzania produkcją, 
 podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, mechaniki. 

 
Absolwent, który zdał egzaminy z w/w kwalifikacji otrzymuje 

 tytuł technika mechanika, 
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,  



 Europass – Suplement sporządzony na podstawie  opisu kwalifikacji absolwenta lub 
opisu zawodu, określonych w podstawie  programowej kształcenia w danym 
zawodzie.  
Dyplom Europass uznawany jest na terenie  całej Unii Europejskiej. 
 
Praktyka i zajęcia praktyczne 
Uczniowie kierunku technik mechanik mają możliwość praktycznego przećwiczenia 
nabytej wiedzy w ramach przedmiotów zawodowych praktycznych. 

 Zajęcia odbywają się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. 
(budynek obok szkoły) 
W klasie trzeciej i czwartej dodatkowo uczniowie odbywają Praktykę Zawodową 

 w zakładach pracy na terenie Sanoka i okolic (organizowane przez szkołę). 
 praktyki zagraniczne dla najlepszych uczniów w ramach projektu ERASMUS+ 

 
5. Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:  

Technicy  mechanicy  znajdują  zatrudnienie  
 w zakładach w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane  

maszyny i urządzenia  mechaniczne  oraz  narzędzia  pomiarowe,  skrawające i inne.  
 przy obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie jako: 

o programista CNC 

o operator  

o ustawiacz 

 jako projektanci elementów mechanicznych z wykorzystaniem programów 
CAD/CAM, 

 na stanowiskach dozoru technicznego m.in. jako: nadzór przebiegu procesów 
wytwarzania maszyn i urządzeń. 

 przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych tokarz , frezr itp. 
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej technik 
mechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza 
dodatkowe możliwości zatrudnienia.  

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia  
Uczniowie kierunku technik mechanik mają do dyspozycji bazę dydaktyczną ZS3 oraz 

RCRE Sanok  (obok szkoły). Baza wykorzystywana przez uczniów to między innymi: 
I. Pracowania komputerowa CAD/CAM/CNC (14 +1 stanowisk komputerowych) 

a) Oprogramowanie CAD  
 Auto Cad,  
 Inventor,  
 Solid Edge2019,  
 NX12 

b) Oprogramowanie CAM,  



 MTS 2017,  
 Edge CAM 2018,  
 Esprit2015,  
 NX12. 

II. Maszyny CNC:  
 Centrum Tokarskie HAAS ST10 (narzędzia napędzane, podajnik przedmiotów, 

sonda narzędziowa),  
 Centrum frezarskie HAAS VF2 (4 osiowe, sonda narzędziowa i przedmiotowa) 
 Tokarka Famot 100CNC -sterowanie Mitsubishi 
 Tokarka CBKO -sterowanie Sinumerik 810T 
 Frezaka AVIA -sterowanie Pronum 
 Wycinarka plazmowa CUT TECH 
 Zaginarka CNC 
 Robot spawalniczy 

III. Pracownia obrabiarek konwencjonalnych  
W pracowni obrabiarek konwencjonalnych znajduje się 4 tokarki, 4 frezarki oraz 1 
dłutownica. 
 

 3 tokarki TUD40 
 tokarka CU 401 
 frezarka pozioma Фy 251 
 frezarka pozioma 6P82Ѓ 
 frezarka pozioma 6p80 Ѓ 
 frezarka pozioma  
 dłutownica DAA-16 

Wszystkie tokarki wyposażone są w pełne oprzyrządowanie, maja możliwość toczenia 
zarówno krótkich, jaki i długich wałków z pomocą konika, wszystkie tokarki umożliwiają 
nacinanie gwintów metrycznych i calowych. 
Frezarki poziome mogą być wyposażone w skrętną głowicę narzędziową, co umożliwia ich 
pracę jako frezarek pionowych. Możliwość wyposażenie frezarki w podzielnicę uniwersalną 
pozwalają na obróbkę różnego rodzaju powierzchni złożonych oraz frezowania kół zębatych 
metoda kształtową. Wszystkie niezbędne narzędzia i oprzyrządowanie znajduje się w RCRE i 
są do dyspozycji uczniów w ramach zajęć. Na wyposażeniu RCRE jest także frezarka TGU 
32,  piła taśmowa MOD 280, Wiertarka promieniowa Z3050, wiertarka kadłubowa 
¶EHNHA. 

 
 

 
 
 
  

 

 
 



Widok pracowni komputerowej CAD/CAM/CNC   
 
W pracowni realizowane są zajęcia z przedmiotu programowanie obrabiarek sterowanych 
numerycznie oraz procesów produkcji 

 
 

 Pracownia Maszyn CNC  
a) Stanowisko Tokarką ST10 z 

narzędziami napędzanymi firmy HAAS CNC. 
Tokarka wyposażona jest w automatyczny 
podajnik prętów oraz sondę do pomiaru i 
ustawiania narzędzi. Oprogramowanie 
współpracuje z programem ESPRIT który 
również jest na wyposażeniu maszyny. 
Ponadto maszyna wyposażona jest w 12 
pozycyjna głowicę narzędziową  w której mogą 
pracować narzędzia pionowe lub poziome. 

 
 



 

b) Stanowisko centrum frezarskie 
pionowe VF2 firmy HAAS CNC. Frezarka 
wyposażona jest w sondę przedmiotową do 
ustawiania punktu zerowego oraz sondę 
narzędziową do pomiaru i ustawiania narzędzi. 
Ponadto frezarka wyposażona jest w magazyn 
narzędziowy oraz w tzw. czwartą oś. Maszyna 
jest uzbrojona w zależności od potrzeb w 
wszelkie dostępne oprzyrządowanie 
narzędziowe (frezy, wiertła, głowice frezarskie 
itp.) 
 

 

c) wycinarka plazmowa CUT 
TECH 
 

 

 

 

 

 

 

d) Robot spawalniczy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

e) Zaginarka cnc 
 

 

 

f)  Stanowisko z tokarką sterowaną numerycznie FAMOT 100 CNC 

 

Tokarka sterowana numerycznie FAMOT 100 CNC 
przeznaczona jest do jednostkowej lub seryjnej obróbki 
przedmiotów typu tarcza i wałek wykonanych ze stali, 
żeliwa, metali kolorowych i tworzyw sztucznych. 
Zastosowany układ sterowania i wysokie obroty 
wrzeciona dają duże możliwości technologiczne przy 
wykonywaniu takich operacji jak: toczenie, wytaczanie, 
gwintowanie (ze stałym lub zmiennym skokiem), 
wiercenie (w tym otworów głębokich), toczenie 
stożków i powierzchni kulistych. 

 

g) Stanowisko z tokarką sterowaną numerycznie CBKO CNC SIEMENS SINUMERIK 810T 

 

Tokarka została skonstruowana specjalnie do 
obróbki niewielkich części i posiada najwyższe 
obroty wrzeciona 6000 obr/min, odpowiednio 
wysoką dokładność wykonania oraz silnik napędu 
wrzeciona o mocy 5,5 kW przy 60% cyklu 
maksymalnego obciążenia. Przy zastosowaniu 
tokarek sterowanych numerycznie do szkolenia 
studentów jest nie tylko nauczanie zasad przebiegu 
obróbki, lecz również demonstrowanie 
nowoczesnych metod wydajnej obróbki z dużymi 
szybkościami skrawania. 

 



h) Stanowisko z frezarką sterowaną numerycznie firmy AVIA 

 

Precyzyjna frezarka z sterowaniem 
numerycznym posiada wszechstronne 
zastosowanie oraz wysoką wydajność. 
Przeznaczona jest do pracy w produkcji 
jednostkowej i małoseryjnej do obróbki 
przedmiotów o złożonych kształtach. 

Sterownie Pronum posiada bardzo szerokie 
możliwości programowania z wykorzystaniem 
podprogramów, cykli oraz makrocykli. 

 

 

 Pracownia obrabiarek konwencjonalnych  
 

 
 

 



 

  
Frezarka FGU 32                                   Piła taśmowa MOD 280 

 

przykład narzędzi, które są na  
wyposażeniu RCRE Sanok wszystkie narzędzia są do dyspozycji uczniów w ramach zajęć szkolnych i 
praktycznych 
 
 
 
 



 Pracownia Spawalnicza  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Widok pracowni spajania metali  

 W Pracowni znajduje się  

3 sztuki Magster 250  

1 sztuka LINKOLN POWERTEK 300 C 

1 sztuka LINKLOLN POWERTEC 280C PRO 

1 sztuka MINI MAG 250  

Urządzenia te służą do spawania w osłonie gazów ochronnych metodami MIG/MAG stali i 
metali nieżelaznych. 

1 sztuka BESTER SPG 250 Urządzenie do spawania łukowego elektrodami otulonymi 

1 sztuka LINKOLN INVERTEC V205 

2 sztuki MAGNUM THF220P AC/DC  

Urządzenia te służą do spawania stali i metali nieżelaznych metodą TIG 

1 sztuka LINKOLN INVERTEK RC210 urządzenie do cięcia plazmowego 

1 sztuka DIGITAL MODULAR 400 Zgrzewarka punktowa  



 

Zgrzewarka punktowa DIGITAL MODULAR 
400 

 


