OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin
tel./faks: 94 342 25 61
e-mail: koszalin@zdz.slupsk.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin
tel./faks: 94 342 25 61

Plan szkoleń w 2021 roku:
Lp

Nazwa szkolenia

1

Operator koparkoładowarki kl. III

2

Operator koparki jednonaczyniowej kl.
III (do 25 ton masy eksploatacyjnej)
Operator koparki I (wszystkie)

3

7

Operator ładowarki jednonaczyniowej
kl. III (do 20 ton masy eksploatacyjnej)
Operator ładowarki jednonaczyniowej
kl. I (wszystkie)
Przecinarki do nawierzchni dróg

8

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

9

Spycharki kl. III

10

Operator walca drogowego

11

Operator pompy do mieszanki
betonowej
Operator zespołów maszyn do
produkcji mieszanki betonowej
Spawacz spoin pachwinowych lub
czołowych w metodzie MAG lub TIG
zgodnie z normą PN-EN ISO 9606

4
6

12
13

14

Egzaminy odnawiające uprawnienia
spawacza spoin pachwinowych lub
czołowych – w firmach po zgłoszeniu
i uzgodnieniu terminu

Planowany termin

Luty,
maj,
sierpień,
listopad
2021 r.

W zależności od
zgłoszenia. styczeń,
marzec, maj, lipiec,
wrzesień, październik
listopad – 2021 r.
Po zgłoszeniu i
uzgodnieniu terminu

Czy kończy się
egzaminem
kwalifikacyjnym

kursy zakończone
egzaminem
Sieć Badawcza
Łukasiewicz
Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w Warszawie

Kurs zakończony egzaminem

Sieć Badawcza
Łukasiewicz
Instytutu Spawalnictwa w
Gliwicach lub UDT
Egzamin Sieć Badawcza
Łukasiewicz IS w
Gliwicach lub UDT

15

Certyfikat Kompetencji Zawodowych
w transporcie drogowym - dla
przewoźników wykonujących drogowy
zarobkowy przewóz osób i rzeczy

Marzec, wrzesień 2021

Egzamin Instytutu
Transportu Samochodowego
w Warszawie

16

Kursy w zakresie uprawnienia
energetyczne ( URE)gr.1,2 i 3 ;
lub sam egzamin po 5 godzinnym
szkoleniu w zakresie zmian prawnych i
merytorycznych.
Wózki jezdniowe podnośnikowe z
mechanicznym napędem podnoszenia z
wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe
podnośnikowe z mechanicznym
napędem podnoszenia z osobą
obsługującą podnoszoną wraz z
ładunkiem .
Wózki jezdniowe podnośnikowe z
mechanicznym napędem podnoszenia z
wyłączeniem wózków z wysięgnikiem
oraz wózków z osobą obsługującą
podnoszoną wraz z ładunkiem.
Kursy: operator żurawi przenośnych,
przewoźne,
Operator żurawi stacjonarnych;
Operator podestów ruchomych;
Operator suwnic;
Operator dźwigów;
Operator urządzeń do napełniania i
opróżniania zbiorników transportowych
do materiałów niezaliczanych jako
niebezpieczne.
Kursy przygotowujące do egzaminu
sprawdzającego, czeladniczego lub
mistrzowskiego
Kursy budowlane: Technolog robót
wykończeniowych, Glazurnik

Styczeń - grudzień 2021
oraz w terminach
zgłoszeń: e-mail:
koszalin@zdz.slupsk.pl

– zakończony egzaminem
Komisji Kwalifikacyjnej
URE

Styczeń – grudzień
2021 i po zgłoszeniu
przez firmę lub osobę
indywidualną:
e-mail:

Egzamin kwalifikacyjny
UDT.

17

18

19

20

21

koszalin@zdz.slupsk.pl

Luty, kwiecień 2021,
i po zgłoszeniach
przez firmę lub osobę
indywidualną:
e-mail:

Egzamin kwalifikacyjny
UDT.

koszalin@zdz.slupsk.pl

Maj, październik 2021

Egzamin kwalifikacyjny w
Izbie Rzemiosł.

Po zgłoszeniach
przez firmę lub osobę
indywidualną:
e-mail:

Może być egzamin
sprawdzający w Izbie
Rzemiosł

koszalin@zdz.slupsk.pl

22

Uprawnienia pedagogiczne dla
Instruktorów Praktycznej Nauki
Zawodu

maj, sierpień –
wrzesień 2021

Egzamin na podstawie
zgody Kuratorium
Oświaty.

Obecna oferta jest ofertą kursów kwalifikacyjnych ( egzamin zewnętrzny), jednak jesteśmy
przygotowani do prowadzenia innych kursów zawodowych i szkoleń miękkich w zależności
od zlecenia Zamawiającego. Istniejemy już na rynku 70 lat i szkolimy w różnych zawodach.
W 2020 r. przeszkoliliśmy 419 osób.
Uzyskało kwalifikacje zawodowe 392 osób.
Firmy skierowały na szkolenia 73 osoby.

Zapraszamy: OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZDZ Koszalin
ul. Zwycięstwa 121, 75-601 Koszalin
tel./faks: 94 342 25 61
662 186 235
664 951 783
e-mail: koszalin@zdz.slupsk.pl
Na wyżej wymienione szkolenia można uzyskać do 80% refundacji dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw z Bazy Usług Rozwojowych PARP ;
Informacje w tym zakresie można uzyskać:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
lub z PUP z tzw. Programu KFS (Krajowy fundusz Szkoleniowy)

Zbigniew Matwiejczyk - Dyrektor OKZ ZDZ Koszalin

