
 

 

 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Poznaniu 
 

Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie 
 

 

 

 

 

 
 

1. Montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV (20os.; 80h)  

2. Ślusarz spawacz (20os.; 200h)  

3. Programowanie sterowników PLC S7-1200 wraz z elementami SEP 

kat. E 1kV (70os.; 80h) 

4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych wraz z elementami 

SEP kat. E i D (20os.; 120h) 

5. Projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych wraz 

z elementami SEP kat. E 1kV (10os.;100h) 

6. Montaż urządzeń chłodniczych wraz z elementami SEP kat. E 1kV 

(30os.; 140h) 

7. Lutowanie miękkie i twarde (30os.; 200h) 

8. Montaż i obsługa pomp ciepła wraz z elementami SEP kat. E 1kV 

(20 os.; 170h) 

9. Montaż i obsługa pieców na biomasę z elementami SEP kat. E 1kV 

(10os.; 170h) 

10. Montaż i obsługa systemów energetyki skojarzonej (fotowoltaika + 

wiatraki + pompy ciepła) wraz z elementami SEP kat. E 1kV (20 os.; 

200h) 

11.  Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych wraz z wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV" (30 os.; 100h) 

12. Montaż i obsługa paneli fotowoltaicznych wraz z elementami SEP 

kat. E 1kV (10 os.; 170h) 

13. Kurs chłodniczy wraz z elementami SEP kat. E 1kV (30 os.; 155h) 

14. Montaż i obsługa kolektorów słonecznych wraz z elementami SEP 

kat. E 1kV (20 os.; 170h)    

15. Obróbka i pomiary w branży lotniczej z elementami symulatora lotu 

(10 os.; 180h) 

16. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (30 os.; 185h) 

 

  



                              

 

   

 
                     

 

Wszystkie realizowane w ramach Projektu kursy zawodowe kończą się egzaminem  

i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub 

doskonalenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy 

   

Aby wziąć udział w projekcje należy złożyć dokumenty 

rekrutacyjne: 

 

➢ osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań  

w godzinach 7.30 – 15.30 

lub 

➢ w formie elektronicznej - wypełnić załączone formularze i 

przesyłać na adres projektdorosli@ckziupoznan.pl, a oryginały 

dokumentów złożyć osobiście w Biurze Projektu (pok. 104) 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu ul. 

Jawornicka 1, 60-161 Poznań, najpóźniej w pierwszego dnia 

rozpoczęcia szkolenia/kursu; 

lub 

➢ za pośrednictwem poczty tradycyjnej - wypełnić załączone 

formularze i przesyłać do Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań  

(na kopercie dodać dopisek: „Biuro Projektu Inteligentne 

kwalifikacje zawodowe, pok.104") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu  

ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań 

tel. 61 66 06 619 - Biuro Projektu - siedziba i obsługa biura - p. Lidia Brechelke 


