
 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projektach szkoleniowych realizowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego: 

 

 

1) „Opolska Kuźnia Wykwalifikowanych Kadr Budowlanych”  

 

 „Instalacja Telewizji Dozorowej HD” 

Po zdanym egzaminie Kursant otrzymuje: certyfikat wydany przez 

właściwą instytucję w zakresie wykonywania instalacji kamer IP oraz 

zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia 

 

2) „Opolska Akademia Budowlana” 

 

 Elektryk Budowlany ze specjalnością montera sieci 

światłowodowych 

 Elektryk Budowlany ze specjalnością montera sieci 

fotowoltaicznych 

Po zdanym egzaminie Kursant otrzymuje: Świadectwo 

Kwalifikacyjne SEP Grupa 1,2 lub 3 E+ D (eksploatacja i dozór), 

zaświadczenie MEN oraz certyfikat 

 

 

Bezpłatne szkolenia 

 



 

 

 

 

3)  „Kwalifikacje przyszłości” 

 

 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (I moduł) 

 Projektowanie procesów wytwarzania w ramach CNC w 

systemach CAD (II moduł) 

Po zdanym egzaminie Kursant otrzymuje: międzynarodowy 

certyfikat wydawany przez akredytowane jednostki potwierdzające 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie MEN o 

ukończeniu szkolenia 

 

4) „Wykwalifikowane kadry- gwarancją rozwoju gospodarczego 

Opolszczyzny” 

 

 Technik automatyk- programowanie sterowników PLC 

Po zdanym egzaminie Kursant otrzymuje: Świadectwo 

Kwalifikacyjne SEP Grupa 1,2 lub 3 E+ D (eksploatacja i dozór), 

zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia, certyfikat 

 Operator wciągników i wciągarek ze specjalnością sygnalista- 

hakowy 

Po zdanym egzaminie Kursant otrzymuje: zaświadczenie 

kwalifikacyjne II W uprawniające do obsługi urządzeń transportu 

bliskiego w zakresie wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu 

roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: hakowe ogólnego 

przeznaczenia (egz. UDT) oraz zaświadczenie MEN o ukończeniu 

szkolenia 

 

 

 

 



 

 

 

 

W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą wziąć udział osoby 

dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki 

na rynku pracy. 

 

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności dla: 

 osób pochodzących z terenów wiejskich oraz dla kobiet 

 osób zatrudnionych w branży budowlanej 

 osób zatrudnionych w branży przetwórczo- przemysłowej 

 osób bezrobotnych 

 osób uczących się 

 osób biernych zawodowo 

 

 

Miejsce szkoleń zostanie dopasowane do grupy Uczestników. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY: 

Ul. Budowlanych 50  

45-124 Opole 

Tel/fax. 77 454 66 14  

Kom. 533 309 913 
 


