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RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS ROZPOCZĘCIE KURSU 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH /SOa/  
04.02.2019 

TORKRETOWANIE  

/KT/ 

- 3 miesiące pracy w ruchu zakładu 

górniczego 
od 04.02.2019 

KURS OBSŁUGI SAMOJEZDNYCH MASZYN 

PRZODKOWYCH – ŁADOWARKI 

/KOŁ/ 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego  

od 04.02.2019 

 

KURS OBSŁUGI SAMOJEZDNYCH MASZYN 

PRZODKOWYCH - WOZY WIERTNICZE /KWw/ 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego  

od 06.02.2019 

 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW 

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH 

ROBOTNICZYCH NA POWIERZCHNI  /SO/ 
 

05.02.2019 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW  

I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI  

/SP/ 
 

07-08.02.2019 

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI METANU I SKAŁ 

/WMS/  

07.02.2019 

21.02.2019 

GÓRNIK STRZAŁOWY  

/KGS/ 

- ukończone 24 lata 

- wykształcenie zawodowe, średnie 

zawodowe lub średnie ogólne 

- 5 lat pracy w ruchu zakładu górniczego 

pod ziemią w tym 2 lata w charakterze 

górnika w oddziale w którym wykonywane 

są roboty strzałowe 

od 14.02.2019 

WYDAWCA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH  

– KURS PODSTAWOWY       

- wykształcenie zawodowe, średnie 

zawodowe lub średnie ogólne  

- 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego  

pod ziemią 

od 14.02.2019 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA  

STRZAŁOWYCH /OS/  
18.02.2019 

 INSTRUKTOR STRZAŁOWY  

/KIs/ 

- ukończone 29 lat 

- 3 lata pracy w ruchu zakładu górniczego  

pod ziemią w charakterze górnika 

strzałowego 

od 18.02.2019 

KURS SPECJALISTYCZNY POWTARZANY CO 5 LAT 

DLA OSÓB KIEROWNICTWA I DOZORU RUCHU, 

KTÓRYCH ZAKRES CZYNNOŚCI OBEJMUJE SPRAWY 

DOT. TECHNIKI STRZAŁOWEJ /OSc/ 
 

19.02.2019 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA  

STRZAŁOWYCH /KGSu/  

termin do 

uzgodnienia 

SPECJALISTYCZNE  PRZESZKOLENIE POWTARZANE 

CO 5 LAT – GÓRNIK /SOg/  
   18.02.2019 

SPECJALISTYCZNE  PRZESZKOLENIE  GÓRNIKA 

PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY /KGs/  
   od 18.02.2019 

CIEŚLA GÓRNICZY 

/KC/ 

- 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego  
od 18.02.2019 

GÓRNIK RABUNKARZ 

/KR/ 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego na stanowisku górnika,  

w tym 6 miesięcy przy bezpośrednim 

wykonywaniu obudowy 

od 19.02.2019 

KONWOJENT (MANEWROWY) KOLEJEK 

PODWIESZANYCH SZYNOWYCH Z NAPĘDEM 

WŁASNYM  /KPKb/ 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego p/z, w tym 6 miesięcy pracy 

przy pracach transportach (OPCJA 3W 1) 

od 25.02.2019 

MASZYNISTA KOLEJEK PODWIESZANYCH Z 

NAPĘDEM WŁASNYM   /KKPsz/ 

- wykształcenie zawodowe 

- 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego  

pod ziemią 

od 25.02.2019 

MASZYNISTA KOLEJEK PODWIESZANYCH 

LINOWYCH        /KKP/ 

- wykształcenie zawodowe 

- 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego  

pod ziemią 

od  25.02.2019 
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OBSŁUGA CIĄGNIKÓW MANEWROWYCH, 

WCIAGNIKÓW I WCIĄGAREK STEROWANYCH  

Z POZIOMU ROBOCZEGO Z UPRAWNIENIAMI 

DO OBSŁUGI HAKÓW, BELEK NOŚNYCH I ZAWIESI 

/KCW/ 

- wykształcenie min. podstawowe 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego pod ziemią 

od 25.02.2019 

OPERATOR SAMOJEZDNYCH MASZYN 

PRZODKOWYCH - KOMBAJNÓW 

CHODNIKOWYCH /KKch/ 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego  
25.02.2019 

NAPRAWA KONSERWACJA I REMONT 

KOMBAJNÓW CHODNIKOWYCH 

/KSI/ 

- wykształcenie minimum zawodowe 

(ślusarz, mechanik, hydraulik) 

- 6 miesięcy pracy pod ziemią w oddziale 

maszynowym 

od 25.02.2019 

ELEKTROMONTER SPRZĘTU  

ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU do 1 kV 

/KE/ 

- wykształcenie zawodowe, średnie 

zawodowe (w specjalności elektrycznej) 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego pod ziemią w tym 6 miesięcy 

pod nadzorem uprawnionego 

elektromontera maszyn i urządzeń 

elektrycznych o napięciu do 1kV 

od 25.02.2019 

ELEKTROMONTER SPRZĘTU  

ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU powyżej  

1 kV /KE/ 

-kwalifikacje elektromontera do 1kV 

- wykształcenie zawodowe, średnie 

zawodowe (w specjalności elektrycznej) 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego pod ziemią w tym 6 miesięcy 

pod nadzorem uprawnionego 

elektromontera maszyn i urządzeń 

elektrycznych o napięciu pow 1kV 

od 25.02.2019 

KURS EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ BUDOWY 

PRZECIWWYBUCHOWEJ (DEx) 

/DEX/ 

- posiadanie kwalifikacji osoby 

kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych 

zakładów górniczych  

w specjalności urządzeń elektrycznych 

od 26.02.2019 

ELEKTROMONTER BUDOWY  

PRZECIWWYBUCHOWEJ do 1kV 

/KEP/ 

- posiadanie kwalifikacji elektromontera 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego  
od 27.02.2019 

ELEKTROMONTER BUDOWY  

PRZECIWWYBUCHOWEJ powyżej 1kV 

/KEP/ 

- posiadanie kwalifikacji elektromontera 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego  
od 27.02.2019 

KURS SANITARIUSZA 

/KS/  
11-12.03.2019 

OBSŁUGA PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH  

I ZGRZEBŁOWYCH  /KP/   

- 3 miesiące pracy w ruchu zakładu 

górniczego 

termin do 

uzgodnienia 

OBSŁUGA PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH  

I ZGRZEBŁOWYCH   /KPP/  

termin do 

uzgodnienia 

OBSŁUGA ZAŁADOWNI ODDZIAŁOWYCH  

I MANEWROWEGO /KZM/ 

- 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego p/z. 

termin do 

uzgodnienia 

OBSŁUGA STACJONARNYCH MASZYN  

I URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH       

/KOW/ 

- ukończone 21 lat 

- 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego pod ziemią 

termin do 

uzgodnienia 

KLEJENIE I KOTWIENIE  

/KKG/ 

- 3 miesiące pracy w ruchu zakładu 

górniczego 

termin do 

uzgodnienia 

KOTWIENIE WYROBISK GÓRNICZYCH  

/KKWg/ 

- 3 miesiące pracy w ruchu zakładu 

górniczego 

termin do 

uzgodnienia 

KURS CIEŚLA SZYBOWY  

/KCS/ 

- wykształcenie zawodowe, średnie 

zawodowe, 

- staż pracy : 6  miesięcy pracy w ruchu 

zakładu górniczego w oddziale szybowym 

lub w oddziale zabudowy, napraw i 

konserwacji urządzeń szybowych, 

termin do 

uzgodnienia 

KURS INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO 

(DLA NOWOPRZYJĘTYCH)  

/KI/ 
 

termin do 

uzgodnienia 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB 

BHP /SSB/  

termin do 

uzgodnienia 
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ZAPRASZAMY. 

Przedstawione terminy rozpoczęcia są propozycjami Ośrodka i mogą one ulec zmianie w zależności  

od ustaleń z Zamawiającymi. 

Prosimy o zgłaszanie propozycji uczestnictwa w kursach najpóźniej 3 dni przed  proponowanymi terminami. 

 

Przypomina się, że Ośrodek od marca 2018 prowadzi w każdy poniedziałek szkolenia 

okresowe BHP dla poszczególnych grup zawodowych i stanowisk. 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA NIE WYMIENIONE W HARMONOGRAMIE PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO OŚRODKA. 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

 

CIEŚLA TOROWY  

/KCT/ 
- 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego pod ziemią 

termin do 

uzgodnienia 

SYGNALISTA SZYBOWY  

/KSsz/ 

- ukończone 21 lat 

- wykształcenie zawodowe 

- 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego  

pod ziemią 

termin do 

uzgodnienia 

GÓRNIK SEKCYJNY   

/KOS/ 

- ukończone 21 lat 

- posiadanie tytułu kwalifikacyjnego: 

górnik eksploatacji podziemnej lub ślusarz 

- 6 miesięcy w ruchu zakładu górniczego  

na stanowisku górnika lub ślusarza 

termin do 

uzgodnienia 

METANIARZ I POMIAROWIEC 

/KMP/ 

- ukończone 21 lat 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego pod ziemią 

termin do 

uzgodnienia 

OBSŁUGA STACJI ODMETANOWANIA  

/KSOp/  /KSOdp/ 

- ukończone 21 lat 

- 6 miesięcy przy urządzeniach będących 

tematyką kursu, lub 

- 12 miesięcy stażu p/z 

- wykształcenie zawodowe 

termin do 

uzgodnienia 

KURS OBSŁUGI KOŁOWROTU I CIĄGNIKA  

/KOK/ 

- 6  miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego p/z. 

termin do 

uzgodnienia 

SZKOLENIE W ZAKRESIE METOD PROWADZENIA 

INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO /KIS/ 

- zatrudnienie w charakterze osoby 

kierującej pracownikami 

termin do 

uzgodnienia 

HAKOWY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH  

/KHud/  

termin do 

uzgodnienia 

MASZYNISTA MASZYN WYCIĄGOWYCH  

/KMW/ 

- wiek: ukończone 21 lat, 

- 6 miesięcy pracy na stanowisku sygnalisty 

szybowego, 

- 6 miesięcy pracy na stanowisku 

konserwatora maszyn wyciągowych, 

- 6 miesięcy szkolenia praktycznego w 

zakresie kierowania maszyną wyciągową 

przy ciągnieniu urobku pod nadzorem 

maszynisty maszyn wyciągowych, 

termin do 

uzgodnienia 

OBSŁUGA I KONSERWACJA AGREGATÓW POMP 

TŁOCZĄCYCH TYPU PuMa M, MP-1  

I MONO WT.820 DO SPOIW MINERALNO-

CEMENTOWYCH /KAp/ 

- 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu 

górniczego 

termin do 

uzgodnienia 

OKRESOWE SPAWACZY  

 - osoby posiadające ważne uprawnienia  

do wykonywania określonego rodzaju 

prac spawalniczych 

- ukończony kurs specjalistyczny z zakresu 

zagrożeń wybuchowego i pożarowego w 

ruchu zakładów górniczych 

- pozytywny wynik badania lekarskiego i 

psychologicznego 

termin do 

uzgodnienia 


