
TECHNIK AUTOMATYK 

KOD ZAWODU:
311909 (Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy)

INFORMACJA O ZAWODZIE:
Technik automatyk należy do zawodów stosunkowo nowych, powstałych jako odpowiedź na rozwój przemy-
słu i technologii w II połowie XX wieku. 

Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, głównie tech-
nologicznymi i przemysłowymi, zwykle odbywającymi się bez udziału lub z ograniczonym udziałem czło-
wieka. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnych zakładów przemysłowych bez maszyn i linii 
produkcyjnych, które nie tylko usprawniają i przyspieszają procesy produkcji, ale także sprawiają, że stają się 
one powtarzalne i w mniejszym stopniu obarczone błędami. Z maszynami czy tzw. ,,automatami” spotykamy 
się praktycznie w każdej dziedzinie życia, pewnie nierzadko zastanawiając się ,,jak to działa?”

Odpowiedz na to pytanie znają automatycy. 

OPIS ZAWODU:
Technik automatyk – montuje, uruchamia i obsługuje zautomatyzowane urządzenia i instalacje. Przeprowadza 
przeglądy techniczne, diagnozuje usterki i awarie, dba o konserwację maszyn, a w razie potrzeby dokonuje na-
praw i remontów.Wystarczy dobrze się rozejrzeć, żeby dostrzec jak wiele jest wokół urządzeń ułatwiających na-
sze codzienne życie, które dzięki automatykom sprawnie pracują np. myjnie samochodowe, kasy samoobsługo-
we, maszyny do pakowania i sortowania produktów. Na poziomie inżynierskim automatycy projektują układy 
sterujące do maszyn przeznaczonych do konkretnych celów.

Automatyka wykorzystywana jest najczęściej w:

• liniach montażowych, pakujących, urządzeniach do transportu bliskiego, prasach, robotach;

• urządzeniach kontrolno-pomiarowych (czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wi-
zyjne);

• urządzeniach wykonawczych (napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe);

• urządzeniach sterujących ( sterowniki PLC, komputery przemysłowe)

• oprogramowaniu do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Maszyny i systemy automatyczne zbudowane przez człowieka mają za zadanie zastąpienie go w procesach wy-
konywania wielu prostych, nużących i powtarzających się czynności lub pracy w ciężkich warunkach, często 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

ZADANIA ZAWODOWE:



Zadania zawodowe technika automatyka koncentrują się na ogół wokół monitorowania  bieżącej pracy urzą-
dzeń wyposażonych w systemy automatycznego sterowania, diagnozowania występujących usterek i ustalania 
ich przyczyn oraz wykonywania napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną. 
Technik automatyk bierze udział w testowaniu rozwiązań prototypowych oraz jest odpowiedzialny za kontrolę 
technicznych aspektów produkcji urządzeń i układów automatyki. Jego zadaniem jest również przygotowanie 
kalkulacji ilości i kosztów materiałów i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji maszyn. 
Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku automatyka to także: montaż, instalowanie i regulowanie wspo-
mnianych urządzeń oraz wykonywanie przeglądów okresowych. Do zakresu zadań można dodać jeszcze dba-
nie o zapewnienie optymalnego zapasu części zamiennych oraz prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych 
interwencji. Wymienione czynności w przedsiębiorstwach produkcyjnych określa się mianem utrzymania ru-
chu, czyli dbałości o zachowanie ciągłości produkcji.
Technik automatyk powinien być także przygotowany do programowania i obsługiwania sterowników przemy-
słowych i maszyn numerycznych.
Automatyk z wykształceniem średnim może również uczestniczyć w procesie opracowania dokumentacji kon-
strukcyjnej i technologicznej powstających urządzeń i systemów, jednak samo projektowanie jest zadaniem, 
które powierza się zwykle specjalistom posiadającym co najmniej tytuł inżyniera.

ŚRODOWISKO PRACY:
Technik automatyk pracuje najczęściej w halach produkcyjnych, biurach (technologicznych, konstrukcyjnych), 
ale także na wolnym powietrzu. Wszystko uzależnione jest od miejsca, w którym znajdują się maszyny, urzą-
dzenia czy linie produkcyjne. Osoby pracujące w tym zawodzie często narażone są na pewne niedogodności, 
tzn. zmienną temperaturę otoczenia, hałas, promieniowanie związane z procesami spawalniczymi, drgania. 
Praca przy instalacji czy serwisowaniu maszyn wiąże się również z przebywaniem w miejscach zanieczyszczo-
nych smarami i innymi substancjami w zależności od specyfiki branży. Nawet ci automatycy, którzy wykonują 
w głównej mierze pracę związaną z tworzeniem dokumentacji, muszą część swoich obowiązków realizować 
bezpośrednio przy maszynach.

Technik automatyk ma najczęściej normowany 40-godzinny tydzień pracy. Często, ze względu na konieczność 
zapewnienia ciągłości pracy w zakładzie, automatycy zatrudniani są na zmiany, również nocne. Zawód ten wy-
maga dyspozycyjności i gotowości do wyjazdów służbowych np. do zakładów kooperujących (krajowych i za-
granicznych). 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Od osób wykonujących omawiany zawód wymaga się przede wszystkim zmysłu technicznego, umiejętności 
abstrakcyjnego myślenia oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Technik automatyk powi-
nien być osobą konsekwentną, przewidującą skutki podejmowanych działań i potrafiącą wziąć za nie odpowie-
dzialność. Ważne są również takie cechy jak: dokładność, systematyczność i gotowość do aktualizowania swojej 
wiedzy.  

Od automatyka oczekuje się także umiejętności pracy w zespole i elastyczności. Pracodawcy szczególnie cenią 
specjalistów potrafiących pracować pod presją i dobrze radzących sobie ze stresem.

Ze względu na charakter zadań zawodowych technik automatyk nie powinien mieć znaczących ograniczeń w 
zakresie takich sprawności sensomotorycznych jak: dobry wzrok, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa czy zręczność rąk i palców. Ta ostatnia jest szczególnie przydatna przy monto-
waniu skomplikowanych urządzeń, robotów i manipulatorów oraz regulacji ich pracy. Niepełnosprawność nie 
eliminuje całkowicie z zawodu, ale znacząco utrudnia znalezienie zatrudnienia, zwłaszcza jeśli dotyczy układu 
ruchu. Poważnym ograniczeniem mogą być także reakcje alergiczne na oleje, smary, chłodziwa itp.



WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Zawód technika automatyka można zdobyć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622):

• podejmując naukę w czteroletnim technikum (dot. roku szkolnego 2018/2019)

• od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczając do pięcioletniego technikum;

• od 1 stycznia 2020 roku także kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji wyodrębnio-
nych w zawodzie,  tj. EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej oraz EE.18 Przeglą-
dy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

W ostatnim przypadku uzyskanie tytułu technika automatyka wiążę się z posiadaniem bądź uzupełnieniem 
wykształcenia do poziomu średniego (zdanie egzaminu maturalnego).

Technik automatyk w celu doskonalenia kompetencji i zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy ma 
możliwość kontynuowania edukacji na studiach wyższych. Do dyspozycji kandydata są praktycznie wszystkie 
politechniki i uczelnie techniczne w kraju. Politechnika Świętokrzyska oferuje możliwość podjęcia studiów na 
kierunkach: Automatyka i robotyka, specjalności – automatyka przemysłowa lub sterowanie obiektami mobilny-
mi oraz Mechanika i budowa maszyn – specjalność komputerowe wspomaganie wytwarzania. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są zautomatyzowane, więc dobry automatyk nie powinien mieć 
większych problemów ze znalezieniem pracy. Warto jednak zauważyć, że szersze możliwości uzyskania zatrud-
nienia zwłaszcza w miejscach takich jak: laboratoria zakładów przemysłowych, ośrodki badawczo-rozwojowe 
czy biura konstrukcyjne mają automatycy z wykształceniem wyższym, inżynierskim. 

Technik automatyk może szukać pracy w dużych zakładach wytwórczych i mniejszych firmach wykorzystują-
cych na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej. W za-
leżności od wielkości przedsiębiorstwa automatyk pozostaje jedynym specjalistą w tym zakresie lub jest częścią 
zespołu utrzymania ruchu. Praca w omawianym zawodzie wiąże się z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za 
bezawaryjne funkcjonowanie maszyn i szybkie usuwanie ewentualnych usterek tak, aby wyeliminować rodzące 
koszty przerwy w produkcji.

Kolejną możliwością jest podjęcie pracy w firmach będących dostawcami rozwiązań z zakresu robotyki i auto-
matyki przemysłowej na potrzeby swoich klientów, zajmujących się jej kompleksowym projektowaniem, pro-
dukcją, uruchomieniem i/lub serwisowaniem. Miejscem pracy technika automatyka może być także: placówka 
eksploatująca zautomatyzowane urządzenia  np. aparaturę medyczną i diagnostyczną (szpital) lub budynek 
(najczęściej użyteczności publicznej czy biznesowej), wyposażony w zautomatyzowane instalacje w zakresie 
klimatyzacji, wentylacji, ochrony przeciwpożarowej i monitoringu.

Technicy automatycy często podejmują zatrudnienie jako programiści sterowników PLC, czyli urządzeń mi-
kroprocesowych przeznaczonych do sterowania pracą maszyny, a także jako programiści systemów informa-
tycznych nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA, z ang. Supervisory 
Control And Data Acquisition).

Wśród najczęściej pojawiających się ze strony pracodawców dodatkowych wymagań wobec kandydatów na 
stanowisko automatyka można wymienić posiadanie uprawnień SEP do 1 kW, prawa jazdy i znajomość języka 
angielskiego.
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