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KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  MEC.09  Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn i urządzeń. (technik mechanik) 

Dla zawodu technik mechanik określono trzy podstawy programowe z wyodrębnionymi 

kwalifikacjami: 1)MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz MEC.09. Organizacja i 

nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; 2)MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 

skrawających oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i 

urządzeń; 3)MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

W zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i 

urządzeń absolwent kkz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 

a)organizowania procesówo bróbki i montażu części maszyn i urządzeń, 

b)nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. 

Uzyskanie kwalifikacji MEC.03 i MEC.09 lub MEC.05 i MEC.09 lub MEC.08 i MEC.09 

umożliwia uzyskanie tytułu technika mechanika. 

Potwierdzenie każdej kwalifikacji kończy się egzaminem. Po ukończeniu w/w kursów  

i   potwierdzeniu egzaminami oraz ukończeniu szkoły średniej słuchacz otrzymuje dyplom 

technika mechanik. 

 

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki 

połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: 

budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć 

zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru 

technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór 

przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów 

samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i 

wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz 

konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technicy mechanicy pracują przeważnie w 

przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, 

usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. 

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy 

mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje 

produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w 

przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-

naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i 

eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, 

organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby 

przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. 

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach 

projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i 

użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, 

skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, 



głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej  są zatrudniani na 

stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem  maszyn, 

kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą 

eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne 

przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym 

umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. 

 

 


