


KIERUNKI KSZTAŁCENIA



Osoba posiadająca 
zdolność do 

połączenia pracy 
na nowoczesnej 

obrabiarce z 
umiejętnością 
korzystania z 

komputerowego 
wspomagania.

Zawód 
umożliwiający 
zatrudnienie w 
bardzo dobrze 
płatnej pracy, 
poszukiwany 

zarówno w Polsce 
jak i innych krajach 

Europy.

Osoba chętna do 
dokształcania się 
wraz z postępem 
informatyczno -

technologicznym w  
kolejnych 

obrabiarkach CNC.

Osoba adaptująca się  
nie tylko do  obsługi 

obrabiarek do metali, 
ale również w wielu 
innych branżach np. 

obsługa robotów 
przemysłowych, 
profilowe cięcie 
blach, wycinanie 

materiałów 
opakowaniowych itp.

Operator obrabiarek skrawających, czyli kto?



Sprawnie 
posługiwać się 

oprogramowaniem 
użytkowym

Obsługiwać 
konwencjonalne 
tokarki i frezarki

Programować i 
obsługiwać 
obrabiarki 
sterowane 

numerycznie

Opracowywać 
technologię 

wykonania detali 
wraz z 

prawidłowo 
dobranymi 

parametrami 
skrawania

Opanować 
umiejętność 
pomiarów 

warsztatowych 
różnymi 

narzędziami 
pomiarowymi

Prawidłowo 
dobrać i złożyć 

nowoczesne 
narzędzia 

obróbkowe

Jako operator obrabiarek skrawających będziesz potrafił m.in.:





Wybrane 
przedmioty 
zawodowe

Technologia 
obróbki 

skrawaniem

Programowanie 
w systemach 

FANUC i 
SINUMERIC

Ustawianie i 
obsługa 

obrabiarek 
sterowanych 
numerycznie



Jako operator 
obrabiarek 

skrawających 
możesz 

pracować w

Zakładach pracy 
wykorzystujących 

programowanie maszyn do 
produkcji precyzyjnych 

wyrobów np. kształtowe 
cięcie blach, wykrojniki  

elementów opakowań, itp.

Działach obsługi 
mechanicznej 

dowolnego 
przedsiębiorstwa

Firmach związanych 
z obróbką 

maszynową  
konwencjonalną

Firmach 
produkujących  

różnorodne wyroby 
na specjalistycznych 

obrabiarkach CNC

Zakładach pracy 
produkujących 

obrabiarki

Zakładach 
wykorzystujących 

roboty 
przemysłowe i wielu 

innych







Co dalej?

Możliwości dalszego 
kształcenia.

Po zdobyciu certyfikatu  
operatora - programisty 

możesz dalej rozwijać się 
jako technolog -

programista.

Aby zdobyć wyższe 
kwalifikacje można podjąć 
dalszą naukę w technikum 
o pokrewnym profilu lub 
ogólno mechanicznym.

Zdobycie wysokich 
kwalifikacji może być 

krokiem do kariery przy 
konstruowaniu i budowie 

obrabiarek.

Dla chętnych studia 
politechniczne pozwalające 

na rozwój i poszerzanie 
umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej 
pracy zawodowej.



Przyjdź i przekonaj się !

Ten zawód daje naprawdę dużo satysfakcji i 
poczucia osiągnięcia niebanalnych 

umiejętności.





Pracownia programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznieNasze 

pracownie



Pracownia obróbki mechanicznej
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Nasze 

pracownie



Efekty naszej pracy ☺
Nasze 

pracownie
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