Kształcenie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
Tel.: 42 678-19-20
strona: www.zsp15.ldi.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Monter instalacji
gazowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
”OMEGA” w Łodzi
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
Zespół Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego
w Kutnie – Azorach
Kutno – Azory, 99-300 Kutno
Tel.: 24 254-73-09
www.azory.org
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. St. Staszica w Radomsku
ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko
Tel. +48 (44) 682-21-56
www.radomsko.edu.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz
Tel: + 48 (43) 827-15-36, Fax: (43) 822-40-40
www.zamkowa15.neostrada.pl
Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń
Tel./Fax + 48 (43) 843-35-56
www.zs1.ehost.pl
Izba Rzemieślnicza w Łodzi
ul. Moniuszki 8
90-111 Łódź
Tel.: 42 632 55 81
www.irlodz.home.pl

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 712603

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

w Skierniewicach:
ul. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Łódź 2013

Monter instalacji gazowych zajmuje się
instalacjami,
armaturą
i
urządzeniami
związanymi z przesyłem gazu w obiektach
mieszkalnych i przemysłowych. Montuje,
naprawia i konserwuje instalacje gazowe
wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zadania zawodowe:
•
•
•

•
•
•
•

•

wykonywanie
przyłączy
gazowych
oraz montowanie szafek gazowych
i punktów redukcyjno-pomiarowych,
wykonywanie prostych prac pomocniczych
(budowlanych i ślusarskich) związanych
z wykonywaniem instalacji gazowych,
trasowanie na podstawie dokumentacji
technicznej
przebiegu
przewodów
gazowych oraz miejsc usytuowania
elementów instalacji gazowych,
wykonywanie instalacji gazowych z rur
stalowych łączonych metodą spawania
gazowego,
wykonywanie instalacji gazowych z rur
miedzianych łączonych poprzez lutowanie,
instalowanie
odbiorników
gazowych
oraz łączenie ich z przewodami gazowymi,
centralnego ogrzewania i wodociągowymi,
wykonywanie dróg odprowadzania spalin
z urządzeń gazowych oraz instalowanie
urządzeń
wentylacyjnych
w pomieszczeniach, w których są
urządzenia gazowe,
instalowanie armatury oraz urządzeń
zabezpieczających,
regulacyjnych
i sterowniczych w instalacjach gazowych,

•
•
•

•

uruchamianie oraz wykonywanie rozruchu
i
regulacji
instalacji
i
urządzeń
przeznaczonych do różnego rodzaju gazów,
wykonywanie
prac
konserwatorskich
i naprawczych instalacji i urządzeń
gazowych,
podejmowanie
współpracy
przy
wykonywaniu i konserwacji instalacji
i
przyłączy
gazowych
z
innymi
podwykonawcami,
sprawdzanie stanu technicznego nowych
i istniejących instalacji i przyłączy
gazowych.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Kwalifikacje do zawodu montera instalacji
gazowych zdobywa się w zasadniczej szkole
zawodowej (na kierunkach Monter instalacji
i urządzeń sanitarnych, Monter instalacji
gazowych). Osoby młodociane mają możliwość
zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez
kształcenie
teoretyczne
i
praktyczne
organizowane
przez
Cech
Rzemiosł
Budowlanych i zdanie egzaminu czeladniczego
w Izbie Rzemieślniczej.
Przeważnie wymagane są także uprawnienia
do spawania, które zdobywa się odrębnie.
Wymagania psychofizyczne:
Kandydat do zawodu monter instalacji
gazowych powinien cechować się ogólną
sprawnością fizyczną, pełna koordynacją
wzrokowo-ruchową oraz podzielnością uwagi.
Niezbędnymi cechami są również umiejętność
współpracy w grupie, odpowiedzialność

i zdyscyplinowanie, zdolność podejmowania
samodzielnych decyzji oraz zrównoważenie
emocjonalne.
Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:
Przeciwwskazaniami zdrowotnymi jest słaba
budowa ciała i niska wydolność fizyczna,
zaburzenia równowagi, omdlenia, choroby
układów: mięśniowego, kostno-stawowego,
ruchu, oddechowego, nerwowego, krążenia,
wady serca, zaburzenia zmysłu dotyku
i węchu, cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia
psychiczne, uzależnienia.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Monter instalacji gazowych może być
zatrudniony
w
przedsiębiorstwach
budowlanych
i
instalacyjnych,
przedsiębiorstwach
remontowo
montażowych oraz w administracji domów
mieszkalnych. Może też prowadzić własną
firmę przeprowadzającą remonty i instalacje
sieci gazowej.
Płace:
Rynkowe zarobki na stanowisku monter
instalacji
gazowych
zawierąją
się
w przedziale od 2500 PLN do 3200 PLN.
Oznacza to, że co drugi monter instalacji
gazowych w Polsce otrzymuje pensję
pomiędzy 2500 PLN a 3200 PLN.
Źródło: http://www.moja-pensja.pl/zarobki/117,ile-zarabia-Monterinstalacji-gazowych dostępne 22 stycznia 2014 r.

