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O Aquanet S.A. 

Woda 

• Pobór 
• Uzdatnianie 
• Dostarczanie 

 

Ścieki 

• Odbiór 
• Oczyszczanie 
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Analiza sytuacji w organizacji 
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Struktura wiekowa pracowników (%) 

poniżej 30 lat 30-50 lat powyżej 50 lat
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Aquastaż 
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Organizacja staży 

3 miesięczny projekt 
(lipiec- wrzesień) 

min. 25 godzin/tydzień 
 

Promocja na  
targach pracy 

(marzec) 

 
Składanie aplikacji 

(marzec - kwiecień) 
 

• Intensyfikacja procesu fermentacji  
za pomocą wybranej metody 

• Analiza pracy separatorów piasku na 
Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków  
w odniesieniu do pracy piaskowników  
i jakości powstającego piasku 

• Budowa i oprogramowanie stanowiska 
do testowania modułów sterowników 
PLC serii SIEMENS SIMATIC S7. 
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Organizacja staży 

 
Spotkania rekrutacyjne 

(maj) 
 

 
Składanie ofert 
(maj/czerwiec) 

 

 
Podpisanie umów o dzieło 

(lipiec) 
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Organizacja staży 

 
Poznanie obiektów i 

procesów 
 

Warsztaty rozwojowe Spotkanie podsumowujące 
program stażowy 
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Dołączyli do Nas 

 
Młodszy Technolog ds. 
Ścieków/ Sieci Wod.- 

Kan. 
 

 
Inżynier Utrzymania 

Ruchu 
 

Specjalista ds. 
Transportu 

 

Specjalista ds. 
Automatyki 
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Utworzenie klasy patronackiej 

Szkoła: Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego 

Branżowa Szkoła I stopnia 
ul. Grunwaldzka 152  
60-309 Poznań 

Kierunek: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

Liczba uczniów: 3 osoby 



13 

Utworzenie klasy patronackiej 

System dualny:  

1 tydzień nauki 1 tydzień praktyki 

Mentor/Mistrz:  

uprawnienia mistrzowskie + kurs pedagogiczny 
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Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu 

 

Pracodawca lub wyznaczony przez pracodawcę pracownik, 
który chce szkolić pracowników młodocianych, musi posiadać 
uprawnienia Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu określone 
w rozporządzeniu MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 2017, poz. 1644). 
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Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać: 
 
• co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w 

zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać; 
• przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub 

ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony 
przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie co najmniej 70 godzin 
zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki 
metodycznej albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs 
pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora 
praktycznej nauki zawodu. 
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Utworzenie klasy patronackiej 

Umowy: 36 miesięcy 

Umowa o współpracy 
ze szkołą 

Umowy o pracę z 
poszczególnymi uczniami 
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Program nauczania 

Realizacja programu nauczania wymaga odbywania przez uczniów 
praktyki w różnych jednostkach organizacyjnych, w których zostaną 
powołani Opiekunowie bez konieczności posiadania uprawnień IPNZ. 
 
W ramach wolontariatu kompetencyjnego pracownicy Aquanet S.A. 
prowadzą warsztaty dla uczniów np. z zakresu metod poszukiwania 
pracy czy rozmowy kwalifikacyjnej. 
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Utworzenie klasy patronackiej 

Gratyfikacja dla Instruktorów 
Praktycznej Nauki Zawodu   
i Opiekunów 

Wynagrodzenie uczniów 
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Utworzenie klasy patronackiej 

Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie: 

1) w pierwszym roku nauki do 9%  

2) w drugim roku nauki do 12%  

3) w trzecim roku nauki do 15%  

obliczone w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzedniego 

kwartału.  



20 

Utworzenie technikum  
 



Dziękuję za uwagę 
 

Monika Szostak 
 

Zapraszam do kontaktu 
monika.szostak@aquanet.pl 

Aquanet S.A. 


