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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji – 

kwalifikacja B.23.  

Organizacja robót związanych z budową  
i eksploatacją sieci gazowych 
  - kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 200/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – grudzień 2018 r. 

Treści 
Budowa sieci gazowych. 

Eksploatacja sieci gazowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 
  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja B.24.  

Organizacja robót związanych z montażem  
i eksploatacją instalacji gazowych 
  - kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 450/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 
Montaż instalacji gazowych. 

Eksploatacja instalacji gazowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja B.27.  

Organizacja robót związanych z budową  
i eksploatacją sieci komunalnych oraz 

instalacji sanitarnych 
  - kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 310/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – październik 2019 r. 

Treści 

Organizowanie robót związanych z budową  
i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych 

oraz kanalizacyjnych. 

Organizowanie robót związanych z budową 

oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. 

Organizowanie robót związanych z budową  

i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych 

oraz instalacji grzewczych. 

Organizowanie robót związanych z montażem  

i eksploatacją instalacji wentylacyjnych  
i instalacji klimatyzacyjnych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  

w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja B.08.  

Wykonywanie robót związanych z budową  
i remontem sieci komunalnych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 480/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Wykonywanie robót związanych z budową  
i remontem sieci wodociągowych i sieci 

kanalizacyjnych. 
Wykonywanie robót związanych z budową  
i remontem sieci gazowych. 

Wykonywanie robót związanych z budową  
i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów 

ciepłowniczych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl


  

Kursy kwalifikacyjne 

rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

 5 z 12  
 

Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja E.14.  

Tworzenie aplikacji internetowych i baz 

danych oraz administrowanie bazami 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 450/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Tworzenie stron internetowych. 

Tworzenie baz danych i administrowanie 

bazami danych. 
Tworzenie aplikacji internetowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja E.03. 

Montaż urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 640/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Montaż elementów, podzespołów i zespołów 

mechanicznych. 

Montaż elementów, podzespołów i zespołów 
pneumatycznych i hydraulicznych. 

Montaż elementów i podzespołów 

elektrycznych i elektronicznych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja T.06.  

Sporządzanie potraw i napojów 
  - kontynuacja 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 330/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 
Przechowywanie żywności. 

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja T.15.  

Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 490/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Planowanie i ocena żywienia. 

Organizowanie produkcji gastronomicznej. 

Planowanie i wykonywanie usług 
gastronomicznych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja BD.05.  

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 

sanitarnych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 500/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji 
wodociągowych. 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji 

kanalizacyjnych. 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji 

gazowych. 

Wykonywanie robót związanych z budową, 

montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów 

ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych. 

Wykonywanie robót związanych z montażem 

oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja BD.19.  

Organizacja robót związanych z budową  
i eksploatacją sieci gazowych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 420/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Organizowanie i wykonywanie robót 

związanych z budową sieci gazowych. 

Organizowanie i wykonywanie robót 
związanych z montażem instalacji gazowych. 

Organizowanie prac związanych z eksploatacją 

sieci gazowych. 

Organizowanie prac związanych z eksploatacją 

instalacji gazowych. 

Lokalizowanie oraz usuwanie awarii sieci  
i instalacji gazowych 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja TG.07.  

Sporządzanie potraw i napojów 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 400/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Przechowywanie żywności. 

Sporządzanie potraw i napojów. 

Wykonywanie czynności związanych  
z ekspedycją potraw i napojów 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

  

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
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Temat 

Osiąganie dodatkowych kwalifikacji - 

kwalifikacja MG.27.  

Wykonywanie prac lakierniczych 

Adresaci 
pracownicy firm, inni dorośli – warunek: 

ukończone 18 lat 

Rodzaj formy kurs kwalifikacyjny 

Liczba godzin 715/grupę 

Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r. – listopad 2019 r. 

Treści 

Przygotowanie powierzchni do naniesienia 

powłok lakierniczych. 

Nanoszenie powłok lakierniczych. 

Wykonanie renowacji powierzchni 
lakierowanej 

Informacje dodatkowe 

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego 

otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kwalifikacyjnego i mogą przystąpić do 

egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje  
w zawodzie 

Organizator 
Barbara Kapruziak, 

b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

 

mailto:b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl

