
OFERTA SZKOLEŃ I KURSÓW 
W PŁOCKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

na rok szkolny 2020/21 
 

Lp. 
Forma 

kształcenia 
Nazwa szkolenia / kursu Termin 

Wymiar 

godzin 

lekcyjnych 

Planowana 

liczba 

słuchaczy 

Koszt 

od osoby 

Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Oznaczenie i nazwa 

kwalifikacji 

1. KKZ 
Organizacja i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń 
luty 2021r. 380 20 - 311504 

MG.44. Organizacja i 

nadzorowanie procesów 

produkcji     maszyn i 

urządzeń 

2. KKZ Użytkowanie obrabiarek skrawających luty 2021r. 700 20 - 722307 
MG.19. Użytkowanie 

obrabiarek 

skrawających 

3. KKZ 
Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi 
luty 2021r. 640 20 - 722204 

MG.20. Wykonywanie 

i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i 

narzędzi 

4. KKZ 
Montaż i obsługa maszyn 

i urządzeń 
luty 2021r. 700 20 - 723310 

MG.17. Montaż i 

obsługa maszyn i 

urządzeń 

5. KKZ Wytwarzanie wyrobów stolarskich luty 2021r 700 20 - 752205 
AU.15. Wytwarzanie 

wyrobów stolarskich 

6. kurs 

Programowanie i obsługa obrabiarek 

sterowanych numerycznie CNC – 

poziom podstawowy – K1 

do 

uzgodnienia 
60 12 950 zł 

 

 
 

7. kurs 

Programowanie i obsługa obrabiarek 

sterowanych numerycznie CNC – 

poziom podstawowy – K2 

do 

uzgodnienia 
90 12 1160 zł 

  

8. kurs 
Programowanie CAM – Edge CAM – 

poziom podstawowy 

do 

uzgodnienia 
30 12 320 zł 

  

9. kurs 

Projektowanie procesów 

technologicznych - technolog CNC – 

poziom podstawowy 

do 

uzgodnienia 50 12 460 zł 

  

10. kurs 
Projektowanie CAD – Solid Edge – 

poziom podstawowy 

do 

uzgodnienia 
30 12 320 zł 

  



11. kurs 
Projektowanie CAD – Inventor – 

poziom podstawowy 

do 

uzgodnienia 
30 12 320 zł 

  

12. kurs 

Obsługa programu CAD (Sold Edge 

lub Inventor) z drukowaniem 

przestrzennym 3D 

do 

uzgodnienia 60 12 960 zł 

  

13. kurs 
Programowanie sterowników PLC – 

poziom podstawowy 

do 

uzgodnienia 
36 12 580 zł 

  

14. kurs Rysunek techniczny – podstawy 
do 

uzgodnienia 
30 12 350 zł 

  

15. szkolenie 
Dokumentacja techniczna – czytanie i 

interpretacja 

do 

uzgodnienia 
24 12 260 zł 

  

16. szkolenie Podstawy metrologii warsztatowej 
do 

uzgodnienia 
24 12 260 zł 

  

17. kurs Operator obrabiarek skrawających 
do 

uzgodnienia 
180 12 2400 zł 

  

18 kurs Stolarz 
do 

uzgodnienia 
180 12 1760 zł 

  

19. kurs Ślusarz 
do 

uzgodnienia 
180 12 1760 zł 

  

20. kurs 

Podstawy projektowania i eksploatacji 

nowoczesnych układów 

elektropneumatycznych z 

wykorzystaniem oprogramowania 

FluidSim. 

do 

uzgodnienia 
60 12 820 zł 

  

21. kurs 
Podstawy obsługi komputera z 

elementami sieci Internet 

do 

uzgodnienia 
40 12 390 zł 

  

22. kurs Obsługa programu  MS EXCEL 
do 

uzgodnienia 
30 12 320 zł 

  

23. kurs ABC grafiki komputerowej 
do 

uzgodnienia 
60 12 540 zł 

  

24. kurs Projektowanie stron internetowych 
do 

uzgodnienia 
60 12 540 zł 

  

25. szkolenie 
Zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego 

do 

uzgodnienia 
20 12 250 zł 

  

26. szkolenie 
Komunikacja interpersonalna w 

relacjach społecznych 

do 

uzgodnienia 
20 12 250 zł 

  

27. szkolenie Trening Umiejętności Społecznych do 26 8 630 zł   



TUS SST dla osób długotrwale 

bezrobotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

zainteresowanych doskonaleniem 

rozwoju osobistego 

uzgodnienia 

28. szkolenie 

Szkolenie okresowe w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracowników administracyjno – 

biurowych oraz innych, w tym 

pracowników placówek służby 

zdrowia, szkół i innych placówek 

oświatowych, jednostek naukowo – 

badawczych i innych pracowników, 

których charakter pracy wiąże się z 

narażeniem na czynniki szkodliwe dla 

zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne 

do 

uzgodnienia 
8 12 130 zł 

  

29. szkolenie 

Szkolenie okresowe w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracowników na stanowiskach 

robotniczych 

do 

uzgodnienia 
8 12 130 zł 

  

30. szkolenie 

Szkolenie okresowe w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracodawców i innych osób 

kierujących pracownikami 

do 

uzgodnienia 
16 12 180 zł 

  

31. szkolenie 

Szkolenie okresowe w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracodawców wykonujących zadania 

służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

do 

uzgodnienia 
64 12 530 zł 

  

32. szkolenie 

Szkolenie okresowe w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracowników służby bezpieczeństwa i 

higieny pracy i osób wykonujących 

zadania tej służby 

do 

uzgodnienia 
32 12 320 zł 

  

33. szkolenie 

Szkolenie okresowe w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracowników na stanowiskach 

inżynieryjno-technicznych 

do 

uzgodnienia 
16 12 180 zł 

  

 


