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„Oświata-Lingwista” 
Nadbałtyckie Centrum 
Edukacji Sp. z o.o

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30
fax 58 302 49 71

info@oswiatalingwista.eu
www.oswiatalingwista.eu

Centrum Szkoleń 
Zawodowych

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk

tel. 58 520 18 00
tel. 58 300 58 58

szkolenia@oswiatalingwista.
eu
www.SolidneSzkolenia.pl

PIERWSZY UPRAWNIONY OŚRODEK W WOJ. POMORSKIM
Typ szkoleń: Szkolenia operatorów maszyn roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
w specjalnościach: koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, walce drogowe, 
spycharki, wielozadaniowe nośniki osprzętów, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, maszyny do rozkładania 
mieszanek, przecinarki do nawierzchni dróg, piły mechaniczne do ścinki drzew, narzędzia udarowe ręczne, 
sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, agregaty tynkarskie, montażysta rusztowań, inne według zleceń.
Szkolenia przygotowawcze do egzaminów dozorowych w specjalnościach: żurawie przenośne (HDS), 
samojezdne, przewoźne, żurawie stacjonarne, warsztatowe, suwnice, dźwigi towarowo-osobowe, podesty 
ruchome, wózki jezdniowe podnośnikowe, inne według zleceń. 
Inne: palacz kotłów C.O., elektromonter, przygotowanie do egzaminów na uprawnienia elektroenergetyczne 
– E, D, Pomiary. Szkolenia spawaczy we wszystkich metodach.

ACTIGO Ośrodek Szkolenia 
Operatorów Maszyn 
i Urządzeń Budowlanych

ul. Dolne Młyny 42
59-700 Bolesławiec

tel./fax 75 732 22 55
tel. kom. 731 919 919

e-mail: actigo@actigo.pl
www.actigo.pl

Oddział Zgorzelec ul. Łużycka 19
59-900 Zgorzelec

tel./fax 75 775 59 99 e-mail: actigo@actigo.pl
www.actigo.pl

Opis typu szkoleń: Szkolenia w zakresie: operator koparkoładowarki, operator ładowarek – wszystkie 
klasy, operator koparek – wszystkie klasy, operator spycharek - wszystkie typy, operator wielozadaniowych 
nośników osprzętu, operator walców drogowych, operator zagęszczarek i ubijarek wibracyjnych, operator 
wózka widłowego, operator pił mechanicznych do ścinki drzew, operator ręcznych narzędzi udarowych, 
obsługa podestów ruchomych, obsługa żurawi, obsługa HDS, montażysta rusztowań, spawacz, SEP, 
ADR, BHP, obsługa i napełnianie zbiorników LPG na stacjach auto-gazu, Operator betoniarki, Obsługa 
agregatów tynkarskich, obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, drwal. 
Prowadzimy również szkolenia w zakresie: obsługi kas fiskalnych, podstawy obsługi komputera, księgowość 
komputerowa, kierowca wózków jezdniowych, instruktor nauki jazdy Kat. B, C, C+E, D, transport drogowy 
taksówką, kursy dokształcające kierowców – świadectwa kwalifikacji.

Ośrodek Szkolenia 
BIAŁECKI Sp. z o.o.

ul. Energetyków 8
44-330 Jastrzębie Zdrój

tel. 32 476 24 45
tel./fax 32 476 13 63

biuro@bialecki.pl
www.bialecki.pl

ul. Kłodnicka 89
41-706 Ruda Śląska

tel. 32 718 36 63
tel./fax 32 718 31 20 

ruda@bialecki.pl

ul. Balicka 73
30-149 Kraków

tel. 12 397 18 03
tel./fax 12 636 08 00

krakow@bialecki.pl

ul. Grota-Roweckiego 66
41-200 Sosnowiec

tel. kom. 697 630 005 sosnowiec@bialecki.pl

Typ szkoleń: Kursy operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w klasie III, 
II i I, m.in.: koparkoładowarki, koparki, ładowarki, spycharki, walce, frezarki, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, 
przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, piły mechaniczne do ścinki drzew, elektrownie 
polowe, sprężarki przewoźne, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, pompy do betonu, montażyści 
rusztowań budowlano-montażowych metalowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.). Kursy na uprawnienia 
dźwignicowe – UDT: wózki widłowe wraz z wymianą butli gazowej, suwnice, żurawie wieżowe, żurawie 
samojezdne, HDS, podesty ruchome. Kwalifikacja wstępna dla kierowców. Szkolenia okresowe kierowców. 
Spawanie we wszystkich metodach wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach m.in.: spawanie 
elektryczne, gazowe, MIG, MAG, TIG. Kursy na tytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego w zawodzie: 
górnik eksploatacji podziemnej, ślusarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających. Kursy przygotowujące 
do uzyskania uprawnień URE w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, elektrycznych 
i gazowych. Kursy ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

BUDUS s.c. Ośrodek 
Szkolenia Operatorów

Al. Piłsudskiego 141
92-318 Łódź

tel. 42 649 20 01
tel. kom. 516 025 045

budus@budus.edu.pl
www.budus.edu.pl

Typ szkoleń: Pełny zakres uprawnień nadzorowany przez IMBiGS klasy III, II i I, zgodnie z Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 z 2001 r. Operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w tym m.in. 
koparkoładowarki, koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, równiarki, frezarki do nawierzchni dróg, węzły 
betoniarskie, rozkładarki do asfaltu i betonu, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni 
dróg, narzędzia udarowe ręczne, piły mechaniczne do ścinki drzew, elektrownie polowe, sprężarki przewoźne, 
rusztowania budowlano montażowe metalowe. Kursy na uprawnienia nadzorowane przez UDT w tym: cięgniki 
(IIW i IW), suwnice (IIS i IS), żurawie (IIŻ) w tym HDSy i samojezdne, podesty ruchome (IIP i IP) oraz wózki 
jezdniowe podnośnikowe silnikowe wraz z wymianą butli gazowej (IIIWJO, IIWJO i IWJO).
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BIKE Ośrodek Szkolenia 
Operatorów

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki

tel. 87 563 22 05
tel. kom. 604 054 236

szkolenia.bike@onet.pl

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko

tel. 87 563 22 05
tel. kom. 604 054 236

szkolenia.bike@onet.pl

Typ szkoleń: koparkoładowarki klasa III wszystkie typy, ładowarki jednonaczyniowe do 2,5 m3 klasa III, 
koparki jednonaczyniowe kl. II, ładowarki jednonaczyniowe kl. II, spycharki klasa III, równiarki klasa III, walce 
drogowe klasa III, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych klasa III i II, maszyny do produkcji, 
sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III i II, piły mechaniczne do ścinki drzew, wózki podnośnikowe 
o napędzie spalinowym, przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, betoniarki, pompy 
do mieszanki betonowej, narzędzia udarowe ręczne.

ISO 9001:2008

EDUKATOR S.C.
OŚRODEK SZKOLENIA
Ganszer Czarnecka

ul. Dobrzecka 69-79
62–800 Kalisz

tel. 62 50 28 065
tel./fax 62 75 33 886
tel. kom. 509 825 581
tel. kom. 503 004 540

info@edukator-szkolenia.eu
www.edukator-szkolenia.eu

Typ szkoleń: Szkolenia dla operatorów w klasie II i III: koparek jednonaczyniowych, ładowarek jednonaczynio-
wych, koparko-ładowarek, spycharek, przecinarek do nawierzchni dróg, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 
i montażystów rusztowań; operatorów urządzeń poddozorowych (suwnice, podesty ruchome, wciągarki, HDS 
oraz wózki jezdniowe wraz z wymianą butli gazowej) eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych z zakresu 
G-1, G-2, G-3; szkolenia: BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej, ADR, diagnostów, pedagogiczny dla instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu oraz inne na zlecenie; narzędzia udarowe, koparki i ładowarki.

Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Usługowe 
„BOTUS” Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego

 39-102 Lubzina 311 tel. 17 22 12 222
tel. kom. 509 558 578 
tel. kom. 507 133 313

botus@botus.com.pl
www.botus.com.pl

Typy szkoleń: Szkolenia operatorów w zakresie: koparki, ładowarki, koparkoładowarki kl. III. Kursy obsługi/
konserwacji urządzeń dźwignicowych z egzaminem UDT: wózki jezdniowe podnośnikowe oraz specjalizowane, 
podesty ruchome przejezdne /samojezdne, przewoźne, wolnobieżne/, suwnice i wciągniki, dźwigi budowlane, 
żurawie samojezdne, przenośne HDS, wieżowe oraz dźwigniki. Szkolenia operatorów maszyn budowlanych, 
wózków, urządzeń dźwignicowych wykonywane według standardów wymaganych przepisami krajów, 
w których polscy pracownicy podejmują zatrudnienie. Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych z egzaminem TDT. Szkolenia energetyczne SEP na stanowisku; eksploatacji i dozoru 
dla Gr.1, Gr.2, Gr.3. Dla kierowców: ADR podstawowy i specjalistyczny, szkolenia okresowe – świadectwo 
kwalifikacji. Szkolenia BHP dla wszystkich rodzajów stanowisk. Dodatkowo świadczymy usługi konserwacji 
urządzeń podlegających UDT w zakresie: wózków, suwnic, wciągników, żurawi przenośnych, wieżowych, 
samojezdnych, dźwigników, podestów ruchomych, podnośników samochodowych, wind towarowo-osobowych, 
platform samozaładowczych, schodów i chodników ruchomych, wyciągów towarowych, urządzeń dla osób 
niepełnosprawnych.

Bydgoski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego 
Stowarzyszenie Oświatowo-
Techniczne

ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

tel. 52 342 04 92 www.bzdz.pl
biuro@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy – 
Centrum Kształcenia Kadr 
Bydgoskiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego

ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

tel. 52 342 04 92 ckk@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy 
Sępólno Krajeńskie

ul. Kościuszki 16
89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 39 12 okz-sepolno@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy 
Koronowo

ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo

tel. 52 382 24 05 okz-koronowo@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy
Nakło nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 18
89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 385 14 20 okz-naklo@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy 
Inowrocław

ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław

tel. 52 355 36 26 okz-inowroclaw@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy 
Mogilno

ul. Kościuszki 8
88-300 Mogilno

tel. 52 315 26 60 okz-mogilno@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy 
Czersk

ul. Lipowa 2a
89-650 Czersk

tel. 52 398 45 39 okz-czersk@bzdz.pl

Ośrodek Szkoleniowy – 
Szkoła Biznesu Bydgoskiego 
Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego

ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice

tel. 52 397 34 16 szkolabiznesu@bzdz.pl

Opis typu szkoleń: Kursy na uprawnienia operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
w klasie III w tym: koparkoładowarki, koparki, ładowarki, walce, narzędzia udarowe ręczne, przecinarki do 
nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, piły do ścinki 
drzew, rusztowania i inne według Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. Kursy na uprawnienia dźwignicowe – UDT: 
wózki widłowe wraz z wymianą butli gazowej, suwnice, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne, HDS, podesty 
ruchome. Spawanie we wszystkich metodach wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach m.in.: 
spawanie elektryczne, gazowe, MIG, MAG, TIG. Kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień URE w zakresie 
eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych, elektrycznych i gazowych. Kursy ADR w zakresie przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych.
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Grupa CARGO 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa

ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

tel. 32 413 88 00
tel. 32 413 88 57
tel. kom. 728 450 304

www.cargo.edu.pl
grzegorzryt@cargo.edu.pl

Odział Katowice ul. Wiosny Ludów 91
40-373 Katowice

tel. kom. 728 450 304 grzegorzryt@cargo.edu.pl

Oddział Nysa ul. Rodziewiczówny 15
48-300 Nysa

tel. kom. 728 450 304 grzegorzryt@cargo.edu.pl

Oddział Wrocław ul. Kamienna 145
 50-516 Wrocław

tel. kom. 728 450 304 grzegorzryt@cargo.edu.pl

Opis typu szkoleń: Zakres szkolenia - klasy trzeciej w specjalnościach: koparkoładowarki – wszystkie typy, 
koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, walce drogowe, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne – 
wszystkie typy, przecinarki do nawierzchni dróg – wszystkie typy, piły mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie 
typy. Szkolenia w specjalnościach, dla których nie przewiduje się podziału na klasy, tj.: narzędzia udarowe 
ręczne – wszystkie rodzaje zasilania, rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż. Operator HDS, 
operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kursy spawalnicze – metody: TIG, MIG, MAG, prawo 
jazdy – wszystkie kategorie, kwalifikacje wstępne i wstępne przyspieszone na przewóz osób oraz rzeczy.

Centrum Doskonalenia 
Zawodowego
Paweł Kiliański

ul. Solankowa 20/1
88-100 Inowrocław

tel. 52 357 46 70
tel. kom. 509 447 029

www.cdzino.home.pl
cdzino@wp.pl

Typy szkoleń: Kursy operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w klasie 
III, II i I: koparki, koparkoładowarki, spycharki, równiarki, ładowarki, zespoły maszyn do produkcji mieszanek 
betonowych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, frezarki do nawierzchni dróg, przecinarki do 
nawierzchni dróg, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, walce drogowe, zagęszczarki 
i ubijaki wibracyjne, piły mechaniczne do ścinki drzew, narzędzia udarowe ręczne, wielozadaniowe nośniki 
osprzętów, montażyści rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Kursy na uprawnienia UDT: wózki 
jezdniowe z wymianą butli LPG, wielozadaniowe nośniki osprzętów, suwnice, podesty ruchome, żurawie 
wieżowe, samojezdne, przenośne (HDS),dźwigi (windy).
Kursy BHP okresowe. Kury elektroenergetyczne w grupie I, II i III. Kursy spawalnicze podstawowe i dozorowe 
w metodach MAG 135, TIG 141, MIG 131 elektroda otulona 111 spawanie gazowe 311.

Centrum Edukacyjne 
EURO

ul. Bydgoska 11
86-300 Grudziądz

tel./fax 56 46 215 05
tel. kom. 607 376 644

sekretariat@euro-
szkolenia.edu.pl
www.euro-szkolenia.edu.pl

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń

tel./fax 56 46 215 05
tel. kom. 607 376 644

sekretariat@euro-szkolenia.
edu.pl
www.euro-szkolenia.edu.pl

Typ szkoleń: Szkolenia dla operatorów koparko-ładowarek, koparek, ładowarek, zagęszczarek i ubijaków 
wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg, pił do ścinki drzew, narzędzi udarowych ręcznych, 
montażystów rusztowań, kierowcy wózków jezdniowych, operatorów żurawi wieżowych, samojezdnych, HDS, 
suwnic, podestów, BHP, pierwszej pomocy, a także inne na indywidualne zapotrzebowanie.

Centrum Szkolenia EFEKT 
Zofia Taczalska

ul. Podhalańska 13/7
70-452 Szczecin

tel. 88 580 80 58
tel. kom. 608 526 752

www.szkoleniaefekt.pl
kontakt@szkoleniaefekt.pl

Oddział Szczecin ul. Mazowiecka 13
70-526 Szczecin

tel. 88 580 80 58
tel. kom. 608 526 752

www.szkoleniaefekt.pl
kontakt@szkoleniaefekt.pl

Typ szkoleń: Koparkoładowarki kl. III wszystkie typy, koparki jednonaczyniowe kl. III i II, ładowarki 
jednonaczyniowe kl. III i II, walce drogowe, wielozadaniowe nośniki osprzętów, przecinarki do nawierzchni 
dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, narzędzia udarowe ręczne. Szkolenia prowadzimy na podstawie 
programów nauczania IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) oraz UDT 
(Urząd Dozoru Technicznego). Działamy przede wszystkim w Szczecinie oraz w całym województwie 
zachodniopomorskim. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkoleń, także dla osób 
spoza naszego regionu. Mając na uwadze potrzeby klienta, jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia, zajęcia 
w systemie stacjonarnym lub weekendowym.

"EUROPOL"
 Centrum Szkoleniowe

ul. Piłsudskiego 35
42-200 Częstochowa

tel. kom. 601 694 423
tel. kom. 601 530 827
tel./fax 34 325 16 48

biuro@europol2.pl
www.europol2.pl 

Typ szkoleń: Koparkoładowarki kl. III wszystkie typy, koparki jednonaczyniowe kl. III wszystkie typy, ładowarki 
jednonaczyniowe kl. III wszystkie typy, spycharki kl. III wszystkie typy, przecinarki do nawierzchni dróg, 
zagęszczarki i ubijarki wibracyjne, narzędzia udarowe ręczne, monter rusztowań budowlano-montażowych 
metalowych, walec kl. III wszystkie typy, uprawnienie na wszystkie typy wózków widłowych, HDS, szkolenia 
dla kierowców zawodowych, ADR. Inne: Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, diagności 
samochodowi, konserwacja gaśnic, kursy na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), 
obsługa autoklawów, kursy na uprawnienia/świadectwa kwalifikacyjne E i D.
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Zakład Doradztwa 
Bezpieczeństwa Pracy 
ERGON 

ul. Warszawska 58C lok. 47
02-496 Warszawa 

www.kursy-udt.pl
www.ergon.edu.pl

UDT/SEP 
tel. kom. 504 010 044 
biuro@kursy-udt.pl

BHP/Ppoż. 
tel. kom. 602 348 088
biuro@bhp-ergon.pl

Typ szkoleń: kursy dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego z organizacją egzaminów 
przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego m.in. realizujemy szkolenia na podesty ruchome kat. IP i IIP
(podnośniki koszowe-teleskopowe i nożycowe oraz wiszące), wózki jezdniowe podnośnikowe kat. IIWJO 
i specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. IWJO (ładowarki teleskopowe), żurawie samojezdne 
i szybkomontujące kat. IŻ oraz przenośne kat. IIŻ, suwnice kat. IS i IIS, wciągniki i wciągarki w kat. IIW. 
Szkolenie dla hakowych sygnalistów PL/EN. Seminaria szkoleniowe i egzaminy kwalifikacyjne dla osób na 
stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnia SEP grupy I,II i III). 

GIZO Grzegorz Niewiński Złotoria 225
16-070 Choroszcz

tel. 85 719 34 30
tel. kom. 602 722 800

biuro@gizo.pl
www.gizo.pl

Oddział Bełchatów Strefa Przemysłowa 
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów

tel. 44 731 46 56
tel. kom. 604 414 235

belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk ul. Międzygwiezdna 7 
– obwodnica Trójmiasta
80-299 Gdańsk

tel. 58 341 86 98
tel. kom. 607 297 400

gdansk@gizo.pl

Oddział Poznań ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 843 38 44
tel. kom. 694 908 908

poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin ul. Santocka 44
71-071 Szczecin

tel. 91 469 43 37
tel. kom. 602 795 195

szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
trasa nr 1 Katowice – Tychy

tel. 32 329 86 256
kom. 603 155 678

tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa ul. Annopol 4
03-236 Warszawa

tel. 22 609 62 25
tel. kom. 602 374 205

warszawa@gizo.pl

Oddział Wrocław ul. Opolska 140
52-014 Wrocław

tel. 71 396 37 96 
tel. kom. 602 425 600

wroclaw@gizo.pl

Opis typu szkoleń: Prowadzimy szkolenia na operatorów: 1. kat. IP – Podestów ruchomych przejezdnych: 
wolnobieżnych – (podnośniki nożycowe, przegubowe, teleskopowe), przewoźnych – (podnośniki montowane 
na podwoziu przyczepy). 2. kat. I WJO – Wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych 
ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe). 3. kat. II WJO – Wózków jezdniowych podnośnikowych 
z wyłączeniem specjalizowanych (wózki widłowe). Firma GIZO jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego, pozytywnie ocenionym przez Jednostkę 
Certyfikującą Osoby UDT-CERT. Uczestnicy szkoleń mogą również otrzymać uprawnienia międzynarodowe.

Ośrodek Szkolenia
HALBUD

ul. Długa 30
25-650 Kielce

tel. 41 332 22 82 
tel. kom. 602 612 190

halbud@wp.pl
www.szkoleniakielce.pl

Typ szkoleń: Szkolenia na operatorów maszyn do robót ziemnych, maszyn do robót drogowych oraz maszyn 
różnych (m.in. sprężarek, pomp, agregatów i innych).

„INTER-WIEDZA”
Ośrodek Szkolenia
Operatorów Maszyn

ul. Damrota 10
45-952 Opole

tel./fax 77 456 65 68
tel. kom. 602 176 578
tel. kom. 668 809 237
tel. kom. 606 666 832

biuro@interwiedza.pl 
www.interwiedza.pl

Oddział Nysa ul. Józefa Piłsudskiego 40
48-303 Nysa

tel./fax 77 433-38-24
tel. kom. 734 411 777

nysa@interwiedza.pl

Oddział Częstochowa ul. Dekabrystów 41
42-200 Częstochowa

tel./fax 34 365 28 13
tel. kom. 662 663 072

czestochowa@interwiedza.pl

Typ szkoleń: Od ponad 25 lat prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie kształcenia ustawicznego. 
Specjalizujemy się w szkoleniach technicznych. Posiadamy wszystkie wymagane w tym zakresie 
umocowania formalno-prawne oraz Certyfikat ISO i akredytację Kuratorium Oświaty. Organizujemy kursy 
dla operatorów maszyn w zakresie I, II, III klasy uprawnień w specjalnościach: koparki, ładowarki, spycharki, 
koparkoładowarki, walce, zespoły maszyn do produkcji mieszanek do betonu (węzły betoniarskie), podajniki 
do betonu, agregaty tynkarskie, sprężarki przewoźne, przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki 
wibracyjne, piły mechaniczne do ścinki drzew. Realizujemy także kursy: obsługi i konserwacji urządzeń 
poddozorowych (UDT, TDT), energetyczne na uprawnienia E-D, kierowców wózków jezdniowych, spawania 
MAG, MIG, TIG, obsługi urządzeń leśnych oraz kursy w zawodach budowlanych, mechanicznych, rolniczych 
drzewnych oraz w branżach: spożywczej, gastronomicznej i hotelarskiej.
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O Ś R O D E K  S Z KO L E N I A 
operatorów maszyn budowlanych i drogowych 
„INNOWACJA” s.c.„INNOWACJA” s.c.

„INNOWACJA” s.c.
Ośrodek Szkolenia 

ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola

tel./fax 15 844 89 11
tel. kom. 784 097 045 
tel. kom. 606 669 167

biuro@szkolenia-operatorow.pl 
www.szkolenia-operatorow.pl

Typ szkoleń: Szkolenia dla operatorów maszyn do robót ziemnych: koparki jednonaczyniowe kl. III, II i I, 
koparkoładowarki kl. III wszystkie typy, spycharki kl. III, II, I równiarki kl. III, ładowarki jednonaczyniowe kl III, II, 
I. Szkolenia dla operatorów maszyn do robót drogowych i inne: Przecinarki do nawierzchni dróg – wszystkie 
typy kl. III, pompy do mieszanki betonowej – wszystkie typy, walce drogowe kl. III , zagęszczarki i ubijarki 
wibracyjne – wszystkie typy, piły mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie typy, narzędzia udarowe ręczne. 
Kursy montażystów rusztowań budowlanych metalowych. 
Szkolenia dla operatorów i konserwatorów UTD: wózki widłowe różnych typów IWJO, IIWJO, suwnice, 
podesty ruchome, wciągniki, żurawie samojezdne, żurawie przenośne (HDS). 

Centrum Szkoleń
INŻYNIERIA

80-426 Gdańsk
Al. Gen. J. Hallera 16/18

tel. 58 341 97 39
tel. 58 732 72 58
tel. kom. 669 381 859

info@inzynieria.org
www.inzynieria.org

ul. Sobieskiego 6
83-200 Starogard Gdański

tel. kom. 601 295 296
fax 58 732 72 59

biuro@inzynieria.org

Typ szkoleń: Kursy operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w klasie III, 
II i I: koparki, koparkoładowarki, spycharki, równiarki, ładowarki, pogłębiarki ssące śródlądowe, palownice, 
urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania, wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym, zespoły 
maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, skrapiarki, 
remontery nawierzchni, frezarki do nawierzchni dróg, przecinarki do nawierzchni dróg, maszyny do 
produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, walce 
drogowe, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, samojezdne malowarki znaków na jezdni, piły mechaniczne do 
ścinki drzew, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, betoniarki, 
pompy do mieszanki betonowej, agregaty tynkarskie, podajniki do betonu, wiertnice do kotwi, narzędzia 
udarowe ręczne, wielozadaniowe nośniki osprzętów, kafary, montażyści rusztowań budowlano-montażowych 
metalowych. Kursy na uprawnienia UDT: wózki jezdniowe z wymianą butli LPG, ładowarki teleskopowe, wózki 
kontenerowe Reach Stacker, suwnice, podesty ruchome, żurawie wieżowe, samojezdne, przenośne (HDS), 
dźwigi (windy). Kursy BHP wstępne, okresowe, wysokościowe. Kursy dla kierowców ADR (podstawowe, 
cysterny, promieniotwórcze, wybuchowe). 

Job – Transfer 
Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 31
63-500 Ostrzeszów

tel. 62 58 60 641
tel. kom. 601 578 754, 
782 290 677, 602 283 907
fax 62 58 60 650

szkolenia@jobtransfer.com.pl
www.jobtransfer.com.pl
www.kursmontera.pl

Typ szkoleń: Szkolenia dla monterów rusztowań. Certyfikat bezpieczeństwa: SCC/VCA. Kursy montera 
rusztowań – Paragraf 17-1/46C (uprawnienia norweskie). Szkolenia dla montażystów rusztowań budowlano-
montażowo metalowych. Kurs montera rusztowań – PARAGRAF 17-1/46 C „uprawnienia norweskie”. Kurs 
specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań. Szkolenie Bezpieczna praca na wysokości. Kurs 
bezpiecznego montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań. Certyfikat bezpieczeństwa VCA/SCC na terenie 
Polski i Holandii. Kursy Pierwszej Pomocy z wydaniem certyfikatu PCK, także inne na zlecenie klienta. 
Możliwość skierowania przez Urzędy Pracy.

Ośrodek Szkolenia 
Operatorów Maszyn
IMBiGS

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

tel. 22 843 68 16
   22 853 81 16
tel./fax 22 843 89 72

osrodek.szkolenia@imbigs.pl
www.osom.pl

Typ szkoleń: Kursy na uprawnienia operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
w klasie III, II i I, w tym: koparkoładowarki, koparki, ładowarki, walce, narzędzia udarowe ręczne, przecinarki 
do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, elektrownie polowe, sprężarki przewoźne, 
wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, piły do ścinki drzew, wózki podnośnikowe i platformowe, rusztowania 
i inne według Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne 
KANN sp. z o.o.

ul. Warmińska 1 
60-622 Poznań

tel. 61 843 38 03 
fax 61 843 38 04

info@kann.pl
www.kann.pl

Typ szkoleń: Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemych: koparek, koparkoładowarek, ładowarek, 
spycharek, równiarek itp. Szkolenia na operatorów walców drogowych oraz urządzeń technicznych takich jak: 
zagęszczarki, ubijaki, przecinarki i inne. Szkolimy we wszystkich klasach uprawnień.

Centrum Szkoleniowe 
LEKTOR

ul. 1 Maja 7
05-250 Radzymin

tel./fax 22 786 75 02
tel. kom. 513 187 444

radzymin@kursylektor.pl
www.kursylektor.pl

ul. Al. Legionów 27
18-400 Łomża

tel. 86 218 52 75
tel. kom. 504 175 696

lomza@kursylektor.pl
www.kursylektor.pl

Aleja Krakowska 110/114 
02-275 Warszawa

tel. 22 291 21 21
tel. kom. 503 903 303

warszawa@kursylektor.pl
www. kursylektor.pl

Typy szkoleń: Maszyny do robót ziemnych: spycharki, równiarki, wielozadaniowe nośniki osprzętów, 
ładowarki teleskopowe, pogłębiarki, koparkoładowarki, koparki jadnonaczyniowe, ładowarki 
jednonaczyniowe, wielozadaniowe nośniki sprzętu; maszyny do robót drogowych: recyklery, maszyny 
do produkcji mieszanki bitumicznej oraz betonowej, maszyny do sortowania i uszlachetniania kruszyw, 
maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych; maszyny różne i inne urządzenia techniczne: pompy do 
mieszanek betonowych, piły do ścinki drzew, rusztowania budowlano-montażowe metalowe, walce drogowe, 
zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne; wózki 
jezdniowe: spalinowe, akumulatorowe, bezpieczna wymiana butli gazowych; urządzenia dźwigowe: żurawie 
kat. II Ż samojezdne, przenośne (HDS), przewoźne stacjonarne, ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych, 
szkolenia zawodowe kierowców(szkolenia okresowe, kwalifikacja wstępna), Prawo jazdy wszystkich kategorii. 
Kursy obsługi pilarek mechanicznych oraz kos spalinowych. Świadczymy usługi konserwatorskie z zakresu: 
żurawi kat II Ż, wózków jezdniowych. Szkolenia odbywają się w trybie dziennym lub weekendowym.

W tych firmach można zaopatrzyć się w najnowsze wydanie miesięcznika Forum Budowlane
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Certyfikowany Ośrodek 
Szkolenia Urzędu Dozoru 
Technicznego

Centrala
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

tel. 32 32 32 000
fax 32 32 32 019

mateco@mateco.pl
www.mateco.pl

Oddział Gdańsk ul. Boczna 1
83-031 Łęgowo

tel. 58 742 16 61
fax 58 742 16 60

gdansk@mateco.pl 
www.mateco.pl

Oddział Poznań ul. Bukowska 11a, 
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 890 69 19
fax 61 641 70 90

poznan@mateco.pl 
www.mateco.pl

Oddział Rzeszów Rudna Mała 52
36-060 Głogów Małopolski 

tel. 17 783 75 51
fax 17 783 75 50

rzeszow@mateco.pl
www.mateco.pl

Oddział Tychy ul. Murarska 27
43-100 Tychy

tel. 32 32 32 000
fax 32 32 32 039

tychy@mateco.pl
www.mateco.pl

Oddział Warszawa Al. Krakowska 186 A
05-552 Łazy k/Warszawy

tel. 22 713 81 56
fax 22 300 99 26

warszawa@mateco.pl 
www.mateco.pl

Oddział Wrocław ul. Wrocławska 39
55-020 Wojkowice 

tel. 71 718 35 51
fax 71 718 35 50

wroclaw@mateco.pl
www.mateco.pl

Typ szkoleń: Uprawnienia UDT – szkolenia operatorów samojezdnych podestów ruchomych. Cykliczne 
szkolenia z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, które kończą się egzaminem 
przeprowadzanym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień do obsługi 
samojezdnych podestów ruchomych. Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu honorowanego na 
terenie państw należących do Unii Europejskiej. 
Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń 
transportu bliskiego. Jakość szkoleń przeprowadzanych w mateco zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Mobilift Poland Sp. z o.o. ul. Słoneczna 194
05-506 Lesznowola

tel. 22 756 78 34, 
tel. kom. 885 505 101
tel. kom. 885 882 800

biuro@mobilift.pl
www.mobilift.pl

Typ szkoleń: Organizujemy kursy i szkolenia zawodowe na podesty ruchome, podesty wiszące, ładowarki 
teleskopowe, operator wózka widłowego, operator żurawia przenośnego, operatorów suwnic S1 i S2, obsługa 
stacji LPG, wymiana butli gazowych, hakowy. 
Miejsce szkoleń z egzaminem w naszej siedzibie w Warszawie. Mamy również możliwość zorganizowania 
szkolenia w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Ochotniczych 
Hufców Pracy
we Wrocławiu

ul. Orzechowa 2
50-540 Wrocław

tel. 71 373 10 10
tel. 71 373 12 20
fax 71 373 12 17

sekretariat@ocsm.com.pl
szkolenie@ocsm.com.pl

Typ szkoleń: Szkolenia z obsługi: koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych, równiarek, sprężarek, 
pogłębiarek, zespołów maszyn do produkcji i rozkładania mas bitumicznych, maszyn do produkcji sortowania 
i uszlachetniania kruszyw, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarek do nawierzchni dróg, 
narzędzi udarowych ręcznych, pił mechanicznych do ścinki drzew, żurawi samojezdnych, żurawi o napędzie 
nieręcznym (HDS), podestów ruchomych (podnośniki koszowe), innego sprzętu do robót ziemnych, 
budowlanych, drogowych. Szkolenia montażystów rusztowań.

OPERATOR Sp. z o.o. ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

tel./fax 81 744 91 01 www.operator.lublin.pl
szkolenia@operator.lublin.pl

Organizacja szkoleń tel. kom. 601 91 91 94 a.giza@operator.lublin.pl

Konsultacja techniczna tel. kom. 601 91 91 94 a.giza@operator.lublin.pl

Typ szkoleń: Specjalistyczne szkolenia dla operatorów maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych 
– klasa III, II, I, bez klasy w specjalnościach określonych w Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 
roku (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) np: koparkoładowarki, koparki, ładowarki (również teleskopowe), spycharki, 
równiarki, walce drogowe, frezarki, skrapiarki, remontery, recyklery, pompy i podajniki do betonu, zespoły 
maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych i betonowych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, 
maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, wielozadaniowe nośniki osprzętów – UNIMOG, 
odśnieżarki mechaniczne, wiertnice, zagęszczarki, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, 
piły do ścinki drzew, sprężarki przewoźne i elektrownie polowe, rusztownia budowlano-montażowe, agregaty 
tynkarskie, betoniarki i inne.
Systemy szkoleń: stacjonarny, weekendowy, popołudniowy, również ze środków unijnych.

W tych firmach można zaopatrzyć się w najnowsze wydanie miesięcznika Forum Budowlane
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OŚRODEK SZKOLENIA 
ZAWODOWEGO
w Mińsku Mazowieckim

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 34 66
tel. 25 758 65 66
fax 25 758 38 96

www.osz-minskmazowiecki.
ohp.pl

Typu szkoleń: Operatorzy maszyn budowlanych i drogowych – kursy kl. III, II i I: koparek jednonaczyniowych, 
spycharek, równiarek, ładowarek jednonaczyniowych, koparko-ładowarek, zespołów maszyn do produkcji 
mas bitumicznych, zespołów maszyn do rozkładania mas bitumicznych, zespołów maszyn do produkcji 
mas betonowych, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, frezarek do nawierzchni dróg, 
pomp do mieszanek betonowych, walcy drogowych, skrapiarek do nawierzchni bitumicznych, remonterów 
nawierzchni, sprężarek przewoźnych, elektrowni polowych, samojezdnych malowarek znaków na jezdni, 
montażystów rusztowań. Operatorzy urządzeń pomocniczych: agregaty tynkarskie, wózki podnośnikowe 
spalinowe, wózki podnośnikowe akumulatorowe, betoniarki, zagęszczarki wibracyjne, przecinarki do 
nawierzchni dróg, piły do ścinki drzew, narzędzia udarowe ręczne, młoty spalinowe, wielozadaniowe zasilacze 
hydrauliczne. Operatorzy urządzeń dźwigowych: żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych 
i przenośnych kat. II Ż, żurawi wieżowych kat. I Ż, suwnic, wciągników i pomostów ruchomych kat. II P. i I P, 
urządzeń objętych przepisami dozoru technicznego.
Szkolimy we wszystkich klasach i specjalnościach.

Ośrodek Rzeczoznawstwa 
i Postępu Technicznego 
SIMP-ZORPOT 
w Starachowicach

ul. Radomska 29/321
27-200 Starachowice

tel. 41 275 54 75
fax 41 275 54 75

simpzorpot@poczta.
internetdsl.pl
www.starachowice.simp.pl

Opis typu szkoleń: Operator: koparkoładowarek III kl – wszystkie typy, koparek jednonaczyniowych III 
kl. – do 0,8 m3, koparek jednonaczyniowych II kl. – do 1,5 m3, ładowarek jednonaczyniowych III kl. – do 
2,5 m3, ładowarek jednonaczyniowych II kl. – do 5 m3. Kurs: kierowców wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym – II WJO, III WJO, operatorów suwnic, wyciągników i wyciągarek sterowanych z poziomu 
roboczego, żurawi stacjonarnych warsztatowych – kategoria II S, operatorów żurawi: stacjonarnych 
przewożących, przenośnych i samojezdnych kategorii II Ż, operatorów podestów ruchomych: wolnobieżnych, 
samojezdnych montowanych na pojeżdzie, przewoźnych – kategoria I, obsługi dżwigów towarowych ze 
sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych kategoria I D, montażysta rusztowań – rusztowania budowlano-
montażowe metalowe – bez klasy. Kurs obsługi i eksploatacji „ E” lub dozoru „ D”: urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, 
urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia 
energetyczne, urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, 
magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego KURSAL 
Marek Starczewski

ul. Gimnazjalna 11
89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 385 44 42
tel. 52 385 57 36

kursal@kursal.pl
www.kursal.pl

Oddział Bydgoszcz:
ul. Nad Torem 78
85-409 Bydgoszcz

tel. 52 341 72 26 bydgoszcz@kursal.pl

Oddział Żnin:
ul. Plac Wolności 20
88-400 Żnin

tel. 52 302 82 91 znin@kursal.pl

Typy szkoleń: Kursy na uprawnienia operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
w klasie III, II w tym: koparkoładowarki, koparki, ładowarki, walce, narzędzia udarowe ręczne, przecinarki do 
nawierzchni dróg, zgęszczarki i ubijaki wibracyjne, elektrownie polowe, sprężarki przewoźne, wielozadaniowe 
zasilacze hydrauliczne, piły do ścinki drzew, wózki podnosnikowe i platformowe, rusztowania i inne według 
Dz.U. Nr 118 poz.1263 z 2001 r. Spawanie we wszystkich metodach w/g wytycznych Instytutu Spawalnictwa 
UDT i TDT, kawlifikacyjny na tytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego, operatorów żurawia budowlanego 
i innych urządzeń dźwigowych.

Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego 
mgr inż. Jerzy Czerwiński

ul. Zawiszy Czarnego 16
35-082 Rzeszów

tel. 17 863 36 02 
tel. 17 860 02 95

www.osz.com.pl
biuro@osz.com.pl
szkolenia@osz.com.pl

Typ szkoleń: Szkolenia na operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych III, II 
oraz I klasy.

Ośrodek Szkolenia OSKAR 
Sławomir Karpiński

ul. Studzienna 13
87-100 Toruń

tel. kom. 785 971 710
fax 56 475 43 38

os.oskar@interia.pl

Oddział: ul. Wodna 45
86-100 Świecie

tel. kom. 785 971 710 os.oskar@interia.pl

Typy szkoleń: Kursy na operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w klasie III, II i I, 
w tym: koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki, równiarki, 
wielozadaniowe nośniki osprzętów(ładowarki teleskopowe), walce drogowe, zespoły maszyn do produkcji 
mieszanek betonowych, pompy do mieszanki betonowej, sprężarki przewoźne, zasilacze hydrauliczne, 
elektrownie polowe (agregaty elektryczne) zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni 
dróg, narzędzia udarowe ręczne, piły mechaniczne do ścinki drzew, betoniarki oraz rusztowania budowlano-
montażowe metalowe. 

W tych firmach można zaopatrzyć się w najnowsze wydanie miesięcznika Forum Budowlane
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Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego w Świdnicy

ul. Letnia 13
58-100 Świdnica

tel. 74 852 42 10 
tel./fax 74 851 24 50

www.dzdz.edu.pl
okz.swidnica@dzdz.edu.pl

1. Koparkoładowarki – wszystkie typy. 2. Koparki jednonaczyniowe kl. III, II i I, 3. Ładowarki jednonaczyniowe 
kl. III, II i I. 4. Walce drogowe kl. III. 5. Przecinarki do nawierzchni dróg. 6. Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne. 
7. Narzędzia udarowe ręczne. 8. Maszyny do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III, II. 
9. Sprężarki przewoźne kl. III. 10. Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne kl. III. 11. Elektrownie polowe kl.III. 
12. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR). 13. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 
14. Uprawnienia elektroenergetyczne, cieplne i gazowe typu E i D. 15. Pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. 16. Spawanie metoda MAG, TIG, MIG, elektryczne, gazowe. 17. Szkolenia na 
uprawnienia UDT – suwnice, żurawie, dźwigi. 18. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dolnośląski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego 
Oddział I we Wrocławiu,
Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego w Oleśnicy

ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

tel./fax 71 314 20 68
tel. kom. 693 133 188

www.dzdz.edu.pl
okz.olesnica@dzdz.edu.pl

Typ szkoleń: Kursy operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w klasie 
III, II, w tym: koparkoładowarki, ładowarki jednonaczyniowe, koparki jednonaczyniowe, walce drogowe, 
narzędzia udarowe ręczne, przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne. Kursy 
z uprawnieniami UDT: wózki jezdniowe z wymianą butli LPG, ładowarki teleskopowe, suwnice, podesty 
ruchome, żurawie wieżowe, samojezdne, przenośne (HDS), dźwigi( windy) ciągniki. Kursy BHP wstępne, 
okresowe. Kursy dla kierowców ADR (podstawowe,cysterny, promieniotwórcze, wybuchowe).

Dolnośląski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego 
Oddział I we Wrocławiu, 
Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego 
w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 46 40
tel. 75 643 87 77

www.dzdz.edu.pl
okz.jeleniagora@dzdz.
edu.pl

Typy szkoleń: Kursy na operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych: koparki jednonaczyniowe – kl. III, ładowarki jednonaczyniowe – kl. III, koparkoładowarki, 
spycharki – kl. III, równiarki – kl. III, walce drogowe – kl. III, frezarki do nawierzchni dróg – kl. III, przecinarki do 
nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych – kl. III, 
zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, samojezdne malowarki znaków na jezdni, piły mechaniczne do ścinki drzew, 
sprężarki przewoźne – kl. III, elektrownie polowe – kl. III, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, betoniarki, 
pompy do mieszanki betonowej, wózki podnośnikowe, wózki platformowe, montażysta rusztowań budowlano-
montażowych metalowych. Inne realizowane kursy: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 
przewóz towarów niebezpiecznych (ADR), uprawnienia elektroenergetyczne i energetyczne E i D, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, kursy na uprawnienia UDT.

Ośrodek 
Dydaktyczno-Szkoleniowy 
P.P.U.H POLKAR
Andrzej Karpus

ul. Armii Krajowej 1
83-330 Żukowo

tel. 58 685 81 87
fax 58 685 76 16
tel. kom. 607 828 700

www.polkar-szkolenia.pl
polkar@polkar-szkolenia.pl

Oddziały: ul. 8-go Marca 3/4
83-400 Kościerzyna

tel. kom. 607 209 902

ul. Ks. B-PA Konstantyna 
Dominika 69
84-100 Gnieżdżewo

tel. kom. 607 603 306

ul. Stefana Żeromskiego 1
82-300 Elbląg

tel. kom. 607 601 106

Typy szkoleń: Szkolenia na operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie 
klasy III, II, I w specjalnościach: koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, 
spycharki, walce drogowe, zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, pompy do mieszanki 
betonowej, rozściełacze masy bitumicznej, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, frezarki do nawierzchni dróg, 
przecinarki do nawierzchni dróg, równiarki, remontery nawierzchni, maszyny do produkcji, sortowania 
i uszlachetniania kruszyw, wielozadaniowe nośniki osprzętów, skrapiarki do nawierzchni bitumicznej, 
zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, narzędzia udarowe ręczne, betoniarki, rusztowania 
budowlano-montażowe metalowe, sprężarki przewoźne, elektrownie polowe, rozszerzenie uprawnień o dany 
typ maszyny i wiele innych.
Szkolenia elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru, urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń 
zużywających ciepło oraz urządzeń i instalacji gazowych.
Szkolenia w zakresie urządzeń dozorowych przygotowujące do obsługi: żurawie (wszystkie typy), suwnice, 
podesty ruchome, wciągarki i wciągniki, wózki jezdniowe, dźwigi (windy towarowe i towarowo-osobowe), 
ciągniki, dźwigniki samochodowe, dźwigniki samochodowe montowane na pojazdach, burty załadowcze 
samochodowe, kurs hakowych.
Szkolenia na operatorów wózków widłowych z napędem silnikowym wszystkich typów, bezpiecznej wymiany 
butli gazowych w wózkach jezdniowych.
Szkolenia w zakresie BHP: pracodawców, pracowników na stanowiskach kierowniczych, inżyniersko-
technicznych, administracyjno-biurowych, robotniczych, nauczycieli, służb bhp.
Szkolenia z zakresu spawania elektrycznego i gazowego.
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Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego OHP 
w Radomiu

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

tel. 48 331 49 54
tel. 48 369 96 15
tel. 48 369 95 95

www.osz.radom.pl
sekretariat@osz-radom.
ohp.pl

Posiadamy bazy w Białymstoku, Częstochowie, Kielcach, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrołęce, 
Ostrowcu Św., Piotrkowie Trybunalskim, Stalowej Woli, Szczawnicy, Szumowie, Tarnowie.

Typy szkoleń: Kursy operatora maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w klasie III, II i I, w tym: 
koparko ładowarki, koparki jedn., ładowarki jedn., spycharki, walce drogowe, równiarki, zagęszczarki i ubijaki 
wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, piły do ścinki drzew, elektrownie 
polowe, sprężarki przewoźne, rusztowania i inne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Posiadamy własną bazę noclegową na ok. 140 miejsc hotelowych w dwugwiazdkowym obiekcie z bazą 
socjalną.

Powiatowy Cech 
Rzemiosł MiŚP Związek 
Pracodawców

 ul. Hallera 18
84-200 Wejherowo

tel. 58 672 25 11
fax 58 672 28 28

biuro@cechwejherowo.pl
www.cechwejherowo.pl

Typy szkoleń: Operatorzy koparko-ładowarek, koparek jednonaczyniowych kl.III; Monter rusztowań 
budowlanych; Operatorzy: zagęszczarek, przecinarek do nawierzchni dróg, narzędzi udarowych ręcznych, 
betoniarek. Operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych – 
wszystkie typy, również z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego; Operatorzy żurawi przenośnych 
HDS, podestów ruchomych – uprawnienia UDT; Operatorzy pilarek mechanicznych oraz kos spalinowych; 
Uprawnienia elektroenergetyczne (SEP) w zakresie dozoru oraz eksploatacji; Kursy komputerowe: 
podstawowe, zaawansowane oraz specjalistyczne, a także kursy komputerowe przygotowujące oraz 
egzaminy ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Kursy pedagogiczne dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. Szkolenia z zakresu wykonywania transportu drogowego TAXI; Kursy 
przygotowujące do egzaminów czeladniczych oraz mistrzowskich. Kursy przyuczające dla dorosłych. 
Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców. Akredytacja Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

PSW Concept
Ośrodek Szkolenia 
Operatorów Maszyn 

ul. Chełmżynska 180
04-464 Warszawa

tel./fax 22 587 58 56
tel. kom. 609 455 783

biuro@pswconcept.pl
www.pswconcept.pl

Typy szkoleń: Kursy operatorów maszyn i urządzeń do robot ziemnych budowlanych i drogowych (zgodnie 
z Dz.U. Nr 118 z dnia 15.10.2001 r. poz. 1263) koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki 
jednonaczyniowe, przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, narzędzia udarowe 
ręczne, piły mechaniczne do ścinki drzew, agregaty tynkarskie, podajniki do betonu (mixokret), agregaty 
prądotwórcze. Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) podległe UDT wózki widłowe (wózki jezdniowe 
podnośnikowe), suwnice, dźwigi, podesty ruchome, żurawie (w tym HDS, wieżowe i inne), cięgniki, 
urządzenia do manipulacji kontenerami, układnice, wyciągi towarowe, dźwignice linotorowe. Pozostałe: 
obsługa maszyn stolarskich, obsługa rębaków oraz rozdrabniarek do drewna, obsługa kos motorowych, 
obsługa ścinarek do poboczy, obsługa odśnieżarek, dozór i eksploatacja urządzeń elektrycznych grupa „E” 
lub „D”, pozostałe urządzenia techniczne wg zapotrzebowania klienta, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
cywilnego i zarządzania kryzysowego, pierwsza pomoc przedlekarska, szkolenia BHP wstępne i okresowe 
dla pracodawców i pracowników na stanowiskach robotniczych i biurowych, ocena ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy, ustalanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.
norbert-adr
Norbert Świderek

ul. Juranda 20a
97-400 Bełchatów

tel./fax 44 789 00 37
tel. kom. 695 949 176
tel. kom. 603 639 366

biuro@norbert-adr.pl
www.norbert-adr.pl

Typy szkoleń: Operatorzy maszyn do robót ziemnych (koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe kl. III, 
ładowarki jednonaczyniowe kl. III, spycharki kl. III). Operatorzy urządzeń poddozorowych (suwnic, podestów, 
żurawików (HDS), wózków jezdniowych i podnośnikowych). Kursy dla kierowców (kwalifikacja wstępna, 
szkolenie okresowe, ADR). Wszystkie kursy są prowadzone bardzo elastycznie wg. potrzeb zleceniodawcy.

Riwal Poland Sp. z o.o. ul. Zamkowa Wola 31a
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 895 13 63
fax 46 814 01 90

info-pl@riwal.com
szkolenia@riwal.com
www.riwalpoland.pl
www.riwal.com

Oddział Warszawa ul. Instalatorów 5
02-237 Warszawa

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Oddział Trójmiasto ul. Strażacka 15
84-208 Kielno

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Oddział Poznań ul. Gdyńska 28
62-028 Koziegłowy, Poznań 

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Oddział Gliwice ul. Okrężna 3
44-100 Gliwice

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Oddział Kraków ul. Płk. Dąbka 2
30-718 Kraków

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Oddział Wrocław ul. Brodzka 10 a
54-103 Wrocław

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Oddział Szczecin ul. Karola Balińskiego 12
70-893 Szczecin

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Oddział Łódź ul. Rokicińska 156a
92-412 Łódź

tel. kom. 781 800 158
tel. kom. 781 800 290

szkolenia@riwal.com

Typ szkoleń: Szkolenia teoretyczne i praktyczne, kończące się egzaminem UDT. Kategorie: podesty ruchome 
przejezdne kat. 1p, wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. 1WJO, szkolenia BHP, 
szkolenia na suwnice. Riwal Poland przeprowadza szkolenia w swoich 9 oddziałach oraz umożliwia szkolenia 
w siedzibie klienta lub w dogodnym dla klienta miejscu.
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Ośrodek Szkolenia 
Operatorów Maszyn 
Roboczych SOMAR s.c 
R. Korulczyk, K. Baran

ul. Grobli 12 A
49-306 Brzeg

tel./fax 77 416 07 88
tel. kom. 500 210 334
tel. kom. 608 065 451

k.baran@somar-sc.pl
biuro@somar-sc.pl.
www.somar-sc.pl

Oddziały: ul. Mickiewicza 10
46-200 Kluczbork

tel./fax 77 416 07 88
tel. kom. 500 210 334
tel. kom. 608 065 451

biuro@somar-sc.pl

ul. Harcerska 81
47-214 Komorno

tel./fax 77 416 07 88
tel. kom. 500 210 334
tel. kom. 608 065 451
tel. kom. 606 124 667

biuro@somar-sc.pl

Wysoka 71
46-300 Olesno

tel./fax 77 416 07 88
tel. kom. 500 210 334
tel. kom. 608 065 451

biuro@somar-sc.pl

Typy szkoleń: Szkolimy operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz urządzeń 
technicznych w specjalnościach: 1. Koparki jednonaczyniowe, klasa III, II, I. 2. Ładowarki jednonaczyniowe, 
klasa III, II, I. 3. Spycharki klasa, III, II, I. 4. Koparko-ładowarki. 5. Równiarki, klasa III. 6. Pogłębiarki ssące 
śródlądowe. 7. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, klasa III, II. 8. Maszyny do produkcji, 
sortowania i uszlachetniania kruszyw, klasa III, II. 9. Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, klasa III. 
10. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, klasa III, II. 11. Frezarki do nawierzchni dróg klasa 
III. 12. Przecinarki do nawierzchni dróg. 13. Narzędzia udarowe ręczne. 14. Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne. 
15. Piły mechaniczne do ścinki drzew. 16. Walce drogowe, klasa III. 17. Repavery i remixery. 18. Recyklery. 
19. Stabilizatory gruntu. 20. Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, klasa III. 21. Wielozadaniowe nośniki 
osprzętów (ładowarki teleskopowe). 22. Sprężarki przewoźne. 23. Elektrownie polowe. 24. Pompy do mieszanki 
betonowej. 25. Betoniarki. 26. Agregaty tynkarskie. 27. Wózki podnośnikowe – napęd spalinowy. 28. Wózki 
podnośnikowe – akumulatorowe. 29. Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne. 30. Rusztowania budowlano-
montażowe. Montaż. 31. Remontery. 32. Podajniki do betonu. 33. Malowarki znaków na jezdni. Realizujemy 
szkolenia przygotowujące do egzaminów na uprawnienia UDT: Dźwigi budowlane, Żurawie przeładunkowe 
HDS, Podesty ruchome, Windy towarowo-osobowe, Wózki widłowe różnych typów. Możliwość zakwaterowania.

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Słupsku

ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk

tel. 59 84 52 727 zdz@zdz.slupsk.pl 
www.zdz.slupsk.pl

Ośrodek Kształcenia
Zawodowego w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 121
75-601 Koszalin

tel./fax 94 342 25 61 koszalin@zdz.slupsk.pl
www.zdz.slupsk.pl

Typ szkoleń: Klasa trzecia w specjalnościach: operator: koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej, 
ładowarki jednonaczyniowej (kursy akredytowane przez Kuratora Oświaty), zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, 
przecinarki do nawierzchni dróg, sprężarki, betoniarki, pompy do mieszanki betonowej oraz narzędzia 
udarowe ręczne. Kursy zakończone egzaminem państwowym Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego. Realizujemy kursy przygotowujące do egzaminów UDT, TDT, URE.

ZIAD Bielsko-Biała SA
Ośrodek Doskonalenia 
Zawodowego

Al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

tel. 33 813 83 01
tel. 33 813 83 03
fax 33 813 83 01

szkolenie@ziad.bielsko.pl
www.ziad.bielsko.pl

Typ szkoleń: Kursy na operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych: 
zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, narzędzia udarowe ręczne, przecinarki do nawierzchni dróg, piły 
mechaniczne do ścinki drzew, elektrownie polowe, betoniarki, wózki podnośnikowe o napędzie spalinowym, 
wózki podnośnikowe akumulatorowe. Kursy przygotowujące do egzaminów na uprawnienia URE, UDT, TDT.  
Własna baza noclegowa – Hotel Dębowiec.

Multiserwis Sp. z o.o. partnerem na lata

-

Nasza oferta

PREFEROWANY PARTNER 
NA KAŻDE ZADANIE

Cztery filary 
dają stabilny fundament

Multiserwis Sp. z o.o.  

IZOLACJE 
PRZEMYSŁOWE

USŁUGI 
MONTAŻOWE

RUSZTOWANIA
PRZEMYSŁOWE

PRODUKCJA
I HANDEL

–
–

–
–


