
Szkolenia w zawodach budowlanych 

MONTAŻ RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z montażem 
rusztowań budowlanych. 
Program szkolenia: 
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
•  Użytkowanie eksploatacyjne 
•  Budowa rusztowań budowlano – montażowych metalowych 
•  Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlanych 
Wymagania stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie 
Czas trwania: 16 – 50 godzin ( w zależności od rodzaju rusztowań). 
OBSŁUGA AGREGATÓW TYNKARSKO – MALARSKICH 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia, wiedzy 
i podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy przy obsłudze agregatów tynkarsko – 
malarskich. 
Program szkolenia: 
•  Technologia robót tynkarsko – malarskich 
•  Materiały stosowane w robotach malarskich i tynkarskich 
•  Sprzęt i narzędzia stosowane w robotach malarskich 
•  Technologia natrysku i obróbki farb wewnętrznych i zewnętrznych 
•  Technologia natrysku gładzi, systemy wykonywania gładzi 
•  Obsługa agregatów hydrodynamicznych 
•  Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż przy pracach budowlanych 
Wymagania stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: 16 godzin ( w tym 8 godz. zajęć praktycznych) 
OPERATOR BETONIAREK 
Cel kursu: 
Przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn 
i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III. klasy 
uprawnień. 
Program szkolenia: 
•  Technologia robót z wykorzystaniem betoniarek 
•  Użytkowanie eksploatacyjne 
•  Podstawy elektrotechniki 
•  Budowa betoniarek 
•  Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. 
Wymagania stawiane kandydatom: 
• Ukończone 18 lat 
• Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: 8 – 38 godz. (ilość godzin uzależniona jest od rodzaju obsługiwanych betoniarek) 
DEKARZ 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie dekarz. 



Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  Technik i technologii wykonawstwa robót dekarskich 
•  Nowoczesnych materiałów stosowanych w dekarstwie 
•  Podstaw rysunku i dokumentacji technicznej 
•  Stosowanych maszyn, sprzętu i narzędzi 
•  BHP przy pracach dekarskich 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania 
i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 160 godzin 
BLACHARZ 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie 
blacharz. 
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  Technik i technologii wykonawstwa robót blacharskich 
•  Nowoczesnych materiałów stosowanych przy pracach blacharskich 
•  Podstaw rysunku i dokumentacji technicznej 
•  Stosowania maszyn, sprzętu i narzędzi 
•  BHP przy pracach blacharskich 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania szkolenia: 
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania i doświadczenia kandydata 
i może trwać od 80 do 160 godzin 
KOSZTORYSOWANIE – NORMA PRO 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu kosztorysowania 
z zastosowaniem programu „Norma PRO” 
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  podstaw kosztorysowania 
•  przedmiaru robót 
•  założeń wyjściowych do kosztorysu 
•  obsługi programu komputerowego Norma PRO 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Doświadczenie zawodowe w budownictwie 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 
Czas trwania szkolenia: 
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania i doświadczenia kandydata 
i może trwać od 30 do 80 godzin 
CIEŚLA BUDOWLANY 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie cieśla 
budowlany. 



Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  Technik i technologii wykonawstwa robót ciesielskich 
•  Nowoczesnych materiałów stosowanych przy pracach ciesielskich 
•  Podstaw rysunku i dokumentacji technicznej 
•  Stosowanych maszyn, sprzętu i narzędzi 
•  BHP przy pracach ciesielskich 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania 
i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 160 godzin 
NOWOCZESNE TECHNIKI WYKOŃCZENIOWE W BUDOWNICTWIE 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zakresie 
nowoczesnych technik wykończeniowych w budownictwie. 
 
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  Nowoczesnych technologii wykonawstwa robót wykończeniowych w budownictwie 
•  Materiałów stosowanych w budownictwie 
•  Podstaw rysunku technicznego i dokumentacji budowlanej 
•  Rusztowań, sprzętu i narzędzi budowlanych 
•  BHP przy pracach budowlanych 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania 
i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 160 godzin 
MURARZ – TYNKARZ 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie murarz 
– tynkarz. 
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  Technik i technologii wykonawstwa robót murarsko – tynkarskich 
•  Nowoczesnych materiałów stosowanych w budownictwie 
•  Podstaw rysunku technicznego i dokumentacji budowlanej 
•  Stosowanych rusztowań, sprzętu i narzędzi budowlanych 
•  BHP przy pracach budowlanych 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania 
i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 160 godzin 
INSTALATOR WOD-KAN i CO 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie 
instalatora. 
 
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 



•  Technik i technologii wykonawstwa robót montersko – instalatorskich 
•  Nowoczesnych materiałów stosowanych w budownictwie 
•  Podstaw rysunku i dokumentacji technicznej 
•  Stosowanych urządzeń, sprzętu i narzędzi przy robotach instalacyjnych 
•  BHP przy pracach montersko – instalatorskich 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania 
i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 160 godzin 
STOLARZ 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie stolarz 
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  Technik i technologii wykonawstwa robót stolarskich 
•  Materiałów stosowanych przy robotach stolarskich 
•  Podstaw rysunku i dokumentacji technicznej 
•  Stosowanych maszyn, sprzętu i narzędzi 
•  BHP przy pracach stolarskich 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 
Czas trwania: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania 
i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 160 godzin 
ZBROJARZ – BETONIARZ 
Cel kursu: 
Celem szkolenia jest zdobycie lub/i podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodzie 
zbrojarz – betoniarz 
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: 
•  Technik i technologii wykonawstwa robót zbrojarsko – betoniarskich 
•  Nowoczesnych materiałów stosowanych w budownictwie 
•  Podstaw rysunku i dokumentacji technicznej 
•  Stosowanych maszyn, sprzętu i narzędzi 
•  BHP przy pracach zbrojarskich 
Warunki stawiane kandydatom: 
•  Ukończone 18 lat 
•  Ukończone co najmniej gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa 
•  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
Czas trwania: Czas trwania szkolenia uzależniony jest od stopnia przygotowania 
i doświadczenia kandydata i może trwać od 80 do 160 godzin 
 


