
Informacja i dokumenty: Górnik Eksploatacji Podziemnej 

Organizacja szkolenia 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów. 

2. Nauka odbywa się systemem weekendowym – soboty i niedziele. Dopuszcza się realizację zajęć 

praktycznych w dni robocze. 

3. Egzamin OKE na tytuł zawodowy: styczeń 2018 roku 

4. Uwaga ! ilość miejsc ograniczona. 

5. Program nauczania zgodny z podstawą programową dla kwalifikacji M.11 Eksploatacja złóż 

podziemnych. 

6. Załatwiamy wszystkie formalności dotyczące egzaminu na tytuł zawodowy.  

7. Egzamin teoretyczny i praktyczny w naszym ośrodku egzaminacyjnym. 

8. Egzamin państwowy OKE po zdaniu, którego absolwent otrzymuje:  

- świadectwo OKE  

- dyplom OKE - dyplom wydawany jest tylko i wyłącznie osobom z wykształceniem zawodowym 

Koszty Kształcenia i Płatności 

1. Koszt kształcenia – 0 zł 

2. Koszt egzaminu na tytuł zawodowy - 0 zł 

Warunki udziału w kształceniu 

1. Ukończone 18 lat 

2. Wykształcenie minimum zawodowe 

3. Uwaga ! Staż pracy nie jest wymagany 

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia 

Lędziny: 23 kwiecień 2017 roku, godz.: 8:00,  

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes, ul. Hołdunowska 13, Lędziny 

tel. 604 435 222, e-mail: biuro@kskbiznes.pl 

 

Żory: 23 kwietnia 2017 roku, godz.: 12:00,  

Ośrodek Szkolenia Ad-Acta, ul. Węglowa 11, Żory 

tel. 509 123 226, e-mail:n.tumulka@adacta.pl 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kształceniu 

1. Zgłoś chęć kształcenia telefonicznie pod numerem +48 604 435 222 albo drogą elektroniczną na  e-
mail: biuro@kskbiznes.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie podając 
imię, nazwisko i telefon kontaktowy. 

2. Zapoznaj się z zamieszczonymi w dalszej części dokumentami rekrutacyjnymi: Kwestionariuszem i 
Deklaracją.  

3. Wydrukuj kwestionariusz (1szt), deklarację (1szt) oraz dokładnie wypełnij i podpisz. 

4. Przynieś na spotkanie organizacyjne: kserokopię dowodu tożsamości, wypełnione i podpisane 
dokumenty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie oraz 
świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie (oryginał lub odpis).  

5. Uwaga! Wymagane wykształcenie minimum zawodowe. 

6. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości z wypełnieniem dokumentów możesz je uzupełnić na spotkaniu 
organizacyjnym. 

7. Złóż powyższe dokumenty na spotkaniu organizacyjnym.  

8. Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów przystąpią Państwo do kształcenia zgodnie z 

przedstawionym harmonogramem. 

Potrzebujesz więcej informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

 

 
Ośrodek Doradztwa i Szkolenia K S K   B I Z N E S 

e-mail: biuro@kskbiznes.pl 

tel.kom.+48 604 435 222  



…………………………………, dnia ………………2017 r. 

Kwestionariusz osobowy 
Kursy kwalifikacyjne w zakresie: Eksploatacja złóż podziemnych /M.11/ 

 

1. Nazwisko i imiona …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwisko rodowe jeśli dotyczy)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. PESEL ………………………………………………………………………………… 

4. Imiona rodziców ………………………………………………………………………   Nazwisko panieńskie matki ……………………………………………………… 

5. Adres zameldowania 

Ulica ……………………………………………………………………………………………… Nr domu ……………………… Nr mieszkania ………………………… 

Miejscowość…………………………………………………………………………………… Kod pocztowy ……………… - ……………………………………………… 

6. Adres do korespondencji / jeśli inny niż w pkt.5/ 

Ulica ……………………………………………………………………………………………… Nr domu ……………………… Nr mieszkania ………………………… 

Miejscowość…………………………………………………………………………………… Kod pocztowy ……………… - ……………………………………………… 

7. Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………………………… Data ważności …………………………………………….                                                  

Organ wydający ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Wykształcenie: średnie □  zawodowe □  podstawowe □  gimnazjalne □ /wstaw krzyżyk/ 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………….. Miasto ……………………………………… Rok ukończenia ……………… 

9. Przebieg zatrudnienia 

Okres /miesiąc i rok/ Nazwa i adres pracodawcy Stanowisko 
od 

 

do 

 
    

    

    

 

10. Osoba do kontaktu w razie wypadku /imię, nazwisko, nr tel./………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  E-mail ………………………………………………………………… telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………. 

 

 

                 ................................................................. 
czytelny podpis osoby składającej podanie 

 
Potwierdzenie złożenia dokumentów /wypełnia pracownik szkoły/ 

Typ dokumentu Ilość Potwierdzenie odbioru 

świadectwo ukończenia szkoły (oryginał / odpis) 
  

kserokopia dowodu osobistego 
  

uwagi 

  

 



 

Załącznik 3b. 

UCZESTNIK KKZ /OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ  

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 
              Piekary Śląskie         

miejscowość, data d d m m r r r r 
 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):   

Nazwisko:                        

                        

Imię (imiona):                        

                        

Data i miejsce urodzenia:                        

 d d m m r r r r                

                        

Numer PESEL:                        
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość   
Adres korespondencyjny(wypełnić drukowanymi literami):   

miejscowość:                        

                        

ulica i numer domu:                        

                        

kod pocztowy i poczta:   -                     

                        

nr telefonu z kierunkowym:          mail:  

 

 Jestem uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego */  ukończyłem/ukończyłam* kwalifikacyjny kurs zawodowy 

miesiąc i rok ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego:....................................................... 

.........................................Niepubliczne Technikum PRYMUS w Piekarach Śląskich................................................................ 

...............................................................41-940 Piekary Śląskie, ul. Gimnazjalna 24................................................................... 
nazwa i adres organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzanego w terminie ……………………………  

M . 1 1 
 

                             Eksploatacja złóż podziemnych 
oznaczenie kwalifikacji 

zgodne z podstawą 

programową 

 

nazwa kwalifikacji 

 

8 1 1 1 0 1                                                                     Górnik Eksploatacji Podziemnej 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

 

 po raz pierwszy*   /    po raz kolejny*do części  pisemnej*,  praktycznej* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje  
w zawodzie. 

Do deklaracji dołączam: 

 zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego* 

 Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza * 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* 

*właściwe zaznaczyć 

 
 

........................................................ 
czytelny podpis 

 

Potwierdzam przyjęcie deklaracji  

 
 

 

…………………………………………………. 

Pieczęć szkoły/placówki/podmiotu prowadzącego kkz/oke 

 

 

 

 

 

                        .................................................................... 

                         data, czytelny podpis osoby przyjmującej 

 

 



 

 


