 OPERATOR KOPARKO-ŁADOWAREK KL. III


OPERATOR ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL. III (do 20 t)

 OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL. III (do 25 t)
 MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ budowlano-montażowych metalowych montaż i demontaż
 OPERATOR PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG o napędzie
spalinowym kl. III

UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE W ZAKRESIE
EKSPLOATACJI (E) I DOZORU (D):

uprawnienia elektryczne – GRUPA 1
uprawnienia cieplne (np. PALACZ C.O.) – GRUPA 2 

uprawnienia gazowe – GRUPA 3
Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie
do zdobycia uprawnień państwowych. Po pozytywnym zdaniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną
ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków, uczestnicy otrzymują Świadectwo Kwalifikacyjne
z zaznaczonym zakresem uprawnień.

Szkolenia realizowane są na podstawie programów udostępnionych przez Łukasiewicz - Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego,
kursant otrzymuje Książkę Operatora wraz ze Świadectwem. Egzaminy odbywają się w Centrum.

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
PODNOŚNIKOWYCH
Posiadamy udostępnione programy opracowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BUTLI
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wymiany butli
w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP
dla wszystkich grup zawodowych
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy. Szkolenia organizowane są w formie wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, który
ułatwia przyswojenie przekazywanej wiedzy. Podczas szkolenia odbywają się również wykłady z zakresu
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

OPERATOR PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH
Celem szkolenia jest przygotowanie do bezpiecznej obsługi i pracy pilarkami
łańcuchowymi, przy czynnościach nie związanych ze ścinką i obalaniem drzew.

KURSY SPAWALNICZE:
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MMA (111)
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131)
• Spawanie acetylenowo-tlenowe blach (311)
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzane są na podstawie Wytycznych Łukasiewicz - Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach. Przy Centrum działa Komisja Kwalifikacyjna z Licencją uprawniającą
do egzaminowania i weryfikacji spawaczy.
Po pozytywnym zdaniu egzaminów, kursanci otrzymują książeczkę spawacza oraz certyfikat/y
wydawane przez Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

SPAWANIE BLACH SPOINAMI CZOŁOWYMI w/w specjalności
SPAWANIE RUR SPOINAMI CZOŁOWYMI w/w specjalności
PRZEDŁUŻENIE UPRAWNIEŃ SPAWANIA w/w specjalności.

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem Wytycznych
Europejskiej Rady Resuscytacji.

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego
obsługiwania urządzeń fiskalnych dla osób chcących zawodowo zajmować się
obsługą kas fiskalnych.

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Program kursu został zatwierdzony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Celem kursu jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez osoby, które zamierzają zatrudnić
w Zakładzie Pracy bądź nadzorować osoby odbywające praktykę zawodową, a nie posiadają
udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Centrum Edukacji i Doradztwa

"MADA"

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR
Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu
przewozu towarów niebezpiecznych wydane przez Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.
Egzamin odbywa się z udziałem Przedstawiciela z Urzędu Marszałkowskiego.
Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują Zaświadczenie
ukończenia kursu oraz Zaświadczenie ADR wydane przez Urząd Marszałkowski.

OBSŁUGA SUWNIC
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Komisją z Urzędu
Dozoru Technicznego z części teoretycznej i praktycznej.

PROWADZIMY KURSY I SZKOLENIA OD 1991 ROKU

CEiD "MADA" ul. Obrońców Pokoju 10, 67-200 Głogów
tel. 76/833-53-66 * 76/888-11-90 * kom. 789-405-010

„ZASADY WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP,
z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Higienicznej i
Dobrej Praktyki Produkcyjnej w zakładach
żywieniowo-żywnościowych”

e-mail: ceidmada@onet.eu
BIURO czynne:
PN-PT:
800-1700

CEiD "MADA" ul. Spichrzowa 5, 67-200 Głogów
tel./fax 76/835-25-86
e-mail: ceidmada2@onet.eu

OBSŁUGA KOMPUTERA:
MS Word

MS EXCEL

Internet

i inne rodzaje szkoleń, kursów wynikające z potrzeb Klientów

CEiD "MADA1" ul. 1-Maja 24, 67-200 Głogów
tel./fax 76/834-20-59

http://www.mada.glogow.pl

