
Technik obsługi przemysłu 

targowo – wystawienniczego 

NOWOŚĆ! 
Czym zajmuje się technik obsługi przemysłu 
targowo-wystawienniczego? 

Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 

zajmuje się szeroko pojętym montażem i demontażem scen, 

wystaw oraz stoisk targowo-wystawienniczych. Wykonuje    i 

uruchamia instalacje elektryczne i multimedialne.   Do jego 

zadań należy proces projektowania prac, kontrola oraz nadzór 

nad nimi, dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy i 

zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

 

Dlaczego nasza szkoła? 

• Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem  

w kształceniu zawodowym. 

• Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.  

• Mamy nowoczesne, profesjonalne pracownie do zajęć 

praktycznych. 

• W celu zwiększenia efektywności kształcenia realizujemy 

projekty: 

- ERASMUS +, ERASMUS + AKREDYTACJA 

- ERASMUS 2+ AKREDYTACJA 

- CENTRUM MISTRZOWSTWA INFORMATYCZNEGO 

- AKTYWNA TABLICA 

- DOBRY TEMAT 



 

Współpracują z nami: 

• Politechnika Częstochowska 

• Tauron Polska Energia S.A. w Częstochowie 

• Atelier WallPrint & Dekoration 

 

 

 

Czego będziesz się uczył? 
Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia  

w zakresie kwalifikacji: 



BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją  

i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen 

BUD.33. Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót 

związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-

wystawienniczych i scen 

Będziesz przygotowany do: 

• montażu i demontażu metalowych konstrukcji i montażu stoisk targowo-

wystawienniczych i scen; 

• montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót  

z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz wykonywania robót 

okładzinowych przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-

wystawienniczych i scen; 

• wykonywania i uruchomienia instalacji elektrycznych  

i multimedialnych na podstawie dokumentacji technicznej. 

• projektowania prac związanych z konstrukcją, montażem  

i wykończaniem stoisk targowo-wystawienniczych i scen; 

• organizowania i nadzorowania robót przy konstrukcji, montażu  

i wykończaniu stoisk targowo-wystawienniczych i scen; 

• sporządzania kosztorysów. 

 

Okres nauki 5 lat. 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Technik obsługi przemysłu 

targowo-wystawienniczego 311223 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/technik-obslugi-przemyslu-targowo-

wystawienniczego.pdf 

 

 

 

Gdzie znajdę zatrudnienie po 

ukończeniu szkoły? 
 

Według badań GUS projekt MONTER EXPO,wspierany przez 

Polską Izbę Przemysłu Targowego w ramach którego 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/technik-obslugi-przemyslu-targowo-wystawienniczego.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/technik-obslugi-przemyslu-targowo-wystawienniczego.pdf


powstały prezentowane kierunki, jest jednym z 

najbardziej pożądanych przez pracodawców zawodów w 

Europie. Po ukończeniu szkoły możesz: 

• znaleźć pracę w firmach zajmujących się organizowaniem, 

zarządzaniem oraz nadzorowaniem robót związanych z 

konstrukcją, montażem i wykończeniem stoisk targowo –

wystawienniczych oraz scen, 

• zatrudnić się w agencjach aranżujących wystawy, 

koncerty, spektakle oraz nowoczesne witryny        w 

sklepach i salonach, 

• możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą. 
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