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        SPECJALNA OFERTA SZKOLENIOWA DLA 
        PEŁNOLETNICH UCZNIÓW SZKÓŁ BZDZ: 

 

 
 OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Z EGZAMINEM UDT    

 grupa min. 8 osób  
 teoria online (autorskie materiały na platformie MS Teams) 
 praktyka + podsumowanie teorii wraz z omówieniem pytań egzaminacyjnych - stacjonarnie  

( 3 spotkania- zajęcia: piątek 16.00-20.00, sobota i niedziela: 8.00 – 14.00 ) 
 Wymagana obecność minimum niż 90% zajęć stacjonarnych 
 Zajęcia stacjonarne odbywają się w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, budynek „C” 
 Po zdanym egzaminie zewnętrznym – uprawnienia UDT. 

Cena dla uczniów szkół BZDZ: 380,00 zł brutto 
[Cena zawiera: bufet kawowy, materiały dydaktyczne, koszt egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego*] 

 
 

 

 KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKSPOLATACJI SIECI I URZADZEŃ DO 1KV . 
 grupa min. 8 osób 
 zajęcia online w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams  

( 2 spotkania: sobota i niedziela: 8.00 – 16.00 ) 

 Wymagana obecność minimum niż 90% zajęć  
 Po zdanym egzaminie zewnętrznym – uprawnienia SEP do 1 Kv w zakresie „Eksploatacji”.  

Cena dla uczniów szkół BZDZ: 520,00 zł brutto 
[Cena zawiera: materiały dydaktyczne, koszt egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego*] 

 

 KURS KADRY I PŁACE  
 grupa min. 8 osób 
 zajęcia online w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams  

( grafik ustalany dla grupy; spotkania: w wybrane dni robocze: 16.00 – 20.00 oraz w soboty: 8.00 – 14.00 ) 

 Wymagana obecność minimum niż 80% zajęć  
 Po zdanym egzaminie – zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Cena dla uczniów szkół BZDZ: 375,00 zł brutto 
[Cena zawiera: materiały dydaktyczne, koszt egzaminu wewnętrznego] 

 
*- Egzamin poprawkowy dodatkowo płatny. 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: 

Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy 
 tel. 52 342 04 92 ;  ckk@bzdz.pl  

 
 
 
 

  
 

                                                          Oferta obowiązuje od dnia 19.01.2021r. 

http://www.bzdz.pl/
mailto:ckk@bzdz.pl

