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Katalog możliwości szkoleniowych

Przede wszystkim zawodowo! 
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ia Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą ofertę szkoleniową. Świadczymy usługi szkoleniowe dla wszystkich grup 
zawodowych: dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników na różnych 
stanowiskach pracy. Zwracamy się także do tych, którym jest trudniej niż pozostałym: do osób bezrobotnych, 
niepełnosprawnych, młodzieży.
Oferujemy więc możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskanie uprawnień zawodowych i 
specjalistycznych, przyuczenie i wyuczenie zawodu /przekwalifikowanie/, doskonalenie zawodowe na prowadzonych kursach 
i szkoleniach oraz w naszych szkołach.
Zakład Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym, organizacją pozarządową. Podstawowym celem 
statusowym ZDZ jest wspomaganie realizacji programu edukacji narodowej w zakresie oświaty w formach poza szkolnych i 
szkolnych. 

Nasze atuty to:
�wieloletnie doświadczenie,
�stabilna i wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli, wykładowców, instruktorów, trenerów,
�własna, odpowiednio wyposażona, dostosowana do wymogów szkoleniowych baza dydaktyczno-techniczna, w tym m.in.: 

sale wykładowe, pracownie specjalistyczne, komputerowe, warsztaty do praktycznego nauczania, place manewrowe do 
nauki jazdy,

�nowoczesne, wciąż modyfikowane własne programy nauczania, podręczniki, materiały szkoleniowe,
�działające przy ZDZ komisje kwalifikacyjne,
�sieć ośrodków kształcenia i szkół na terenie woj. wielkopolskiego,
�uzyskany w 2003 r. Certyfikat Jakości EN ISO 9001.

Działamy jako sieć ośrodków obejmujących Poznań oraz powiaty 
zewnętrzne.

Pozostawiamy do Pastwa dyspozycji Kwalifikacje ponad 400 
wykładowców i trenerów różnych dziedzin oraz ponad 380 
modułowych programów kształcenia kursowego.

Jakość kształcenia gwarantujemy w systemie ISO 9001-2008

Szanowni Państwo!

POZNAŃ

WRZEŚNIA
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Centrum Kształcenia w Poznaniu dzięki atrakcyjnej lokalizacji i świetnej infrastrukturze szkoleniowej staje się bardzo 
poszukiwanym miejscem realizacji  usług szkoleniowych.

Do dyspozycji osób szkolonych oddajemy:
�12 sal dydaktycznych w pełni wyposażonych multimedialnie (również dla dużych grup szkoleniowych 30-60 osób)
�3 laboratoria komputerowe (10-15 osób)
�3 mobilne pracownie informatyczne
�bufet zapewniający posiłki, serwis kawowy i catering
�parking

Pracownie specjalistyczne:
�Spawalnię szkoleniową
�Poligon budowlany do realizacji szkoleń o tematyce budowlanej
�Pracownie ślusarską
�Pracownie elektro-energetyczną i pomiarów wielkości elektrycznych
�Pracownie ADR, Prawo Jazdy, CPC
�Pracownię ceramiki artystycznej
�Plac manewrowy – Prawo jazdy

Część dydaktyczna budynku i jej wejścia zlokalizowane są na poziomie 0 
- co zapewne ucieszy osoby niepełnosprawne.
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Własne zaplecze szkoleniowe - to podstawa jakości w szkoleniu
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Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu proponuje nowe, atrakcyjne szkolenia 
pracowników branży budowlanej.

Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji na rynku pracy zawodów budowlanych i zapotrzebowaniu na kadrę w tych 
zawodach uruchomiono POLIGON BUDOWLANY w celu jeszcze lepszego kształcenia i organizacji kursów zawodowych z 
zakresu technologii budowlanych. W pomieszczeniach odpowiednio przygotowanej hali realizowane są kursy według 
programów zaprojektowanych we współpracy ze specjalistami Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych

Wybrane szkolenia:

�Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
�Malarz / Tapeciarz
�Glazurnik – Posadzkarz / Płytkarz
�Sucha zabudowa wnętrz
�Murarz – Tynkarz
�Zbrojarz
�Dekarz 
�Brukarz
�Hydraulik INSTALATOR WOD/KAN/CO/GAZ

”Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów-dydaktyków i 

możliwość zorganizowania dojazdu i noclegu dla uczestników 
szkoleń.

POLIGON BUDOWLANY,

Tematyka skorelowana:

�Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
�Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
�Projektowanie 2-wymiarowe i 3. wymiarowe w AUTO CAD
�Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności



Własne spawalnie szkoleniowe, Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia, licencjonowani 
egzaminatorzy, Komisja Spawalnicza ZDZ (IS Gliwice)

KURSY SPAWANIA  
Blachy i rury ze stali niestopowych i wysokostopowych spoinami pachwinowymi:
�elektrodą otuloną – 111 (MMA),
�elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek – 135 (MAG),
�elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

Blachy ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesie – 311 (GAS).
Blachy i rury z aluminium i jego stopów spoinami 
        pachwinowymi  – 131 (MIG) i 141 (TIG)

ODNAWIANIE UPRAWNIEŃ - EGZAMINY WERYFIKACYJNE SPAWACZY 
�dla klientów indywidualnych
�dla firm w bazie własnej lub na terenia zakładu pracy
�dokumenty wydajemy w dniu egzaminu bez konieczności oczekiwania !
�Komisja egzaminacyjna ZDZ Poznań
�Elastyczne terminy
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Kursy spawania, Egzaminy Weryfikacyjne Spawaczy 

Szkolenia w procesach pokrewnych spajaniu metali 

�ręcznych przecinaczy tlenowych,
�ręcznych przecinaczy plazmowych,
�ręcznych przecinaczy termicznych-tlenowych i plazmowych,
�lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego,
�operatorów urządzeń do cięcia plazmowego,
�operatorów urządzeń do napawania plazmowego,
�prostowania płomieniowego konstrukcji spawanych,
�operatorów zgrzewarek oporowych punktowych,
�operatorów zgrzewarek oporowych liniowych,
�operatorów zgrzewarek oporowych garbowych,
�lutowaczy lutami miękkimi, w tym lutami bezołowiowymi..

Umowy długoterminowej współpracy - korzystny system rabatów
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Grupa G1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze,
– Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.
– Pomiary wielkości elektrycznych

Grupa G2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i 
zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
– Sieci i instalacje cieplne,
– Wymienniki ciepła,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sprężarki.

Grupa G3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
– Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
– Sieci gazowe.
– Urządzenia i instalacje gazowe.

Teraz również VOUCHER’y szkoleniowe

KURSY i EGZAMINY ENERGETYCZNE URE (E/D)

CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE (odnawialnych źródeł energii)

Kursy przygotowujące do zdania egzaminu zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 478) - prowadzące do uzyskania certyfikatu UDT - certyfikowanego instalatora w zakresie:
�kotłów i pieców na biomasę lub
�systemów fotowoltaicznych, lub
�słonecznych systemów grzewczych, lub
�pomp ciepła, lub
�płytkich systemów geotermalnych.

OZE
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Szkolenia operatorów i konserwatorów maszyn i urządzeń
Wózki widłowe/ładowarki

 

Kurs na wózki widłowe podnośnikowe z wymianą butli gazowych LPG 

 

Kurs na wózki widłowe specjalizowane —

 

wózki widłowe z kabiną unoszącą operatora

 

Kurs na ładowarki teleskopowe —

 

uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych (wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym 
wysięgiem) 

 

Podesty

 

Kurs obsługi podestów ruchomych —

 

przejezdnych wolnobieżnych: nożycowych,

 

przegubowych, teleskopowych, przewoźnych

 

Kurs obsługi podnośników koszowych —

 

obsługa podestów ruchomych montowanych na pojazdach

 

Kurs obsługi podestów wiszących, masztowych, stacjonarnych —

 

nie stanowiących ciągu technologicznego

 

Suwnice/wciągniki

 

Kurs obsługi suwnic i wciagników oraz wciagarek —

 

sterowanych z poziomu roboczego

 

Kurs obsługi wciagników i wciagarek

 

—

 

uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym 
bezprzewodowe

 

Żurawie

 

Kurs operatora żurawi HDS —

 

obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych zamontowanych na podwoziu samochodowym typu HDS

 

Kurs obsługi żurawi stacjonarnych —

 

uprawnienia na operatora żurawików stacjonarnych —

 

warsztatowych

 

Kurs operatora żurawi szybkomontujacych

 

—

 

uprawnienia IŻ na operatora żurawi sterowanych z poziomu roboczego bezprzewodowo 

 

Kurs operatora żurawi wieżowych —

 

uprawnienia IŻ na operatora żurawi wieżowych budowlanych każdy typ (koszt ubezpieczenia przy 
zajęciach praktycznych w cenie)

 

 

Transport, spedycja
�Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących 

     transport drogowy osób lub rzeczy

�Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

�  specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

�Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

�Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Kurs
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�Pracownik administracyjno – biurowy
�

�Sekretarka - asystentka szefa
�Samodzielny księgowy
�Profesjonalna obsługa biura
�Sprzedaż i fakturowanie
�Sprzedawca - Handlowiec
�Telemarketer – umiejętności i zawód
�Przedsiębiorczość - jak założyć własną firmę
�Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
�Audytor wewnętrzny systemu zapewnienia 
     bezpieczeństwa żywności HACCP
�Obsługa technicznych urządzeń biurowych
�Pakiety Biurowe – Office w praktyce
�e-Marketing, e-Promocja
�Marketing i reklama
�Efektywna komunikacja

Kadry - Płace - ZUS - HR

Działamy jako sieć ośrodków obejmujących Poznań oraz powiaty 
zewnętrzne.

Pozostawiamy do Patwa dyspozycji Kwalifikacje ponad 400 
wykładowców i trenerów różnych dziedzin oraz ponad 380 
modułowych programów kształcenia kursowego.

Jakość kształcenia gwarantujemy w systemie ISO 9001-2008

Kompetencje biurowe, kadrowe, księgowe, sprzedaż



Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym w zakresie technologii w informatyce stosowanej.

Atuty: – najnowsze wersje oprogramowania: Adobe, Corel, Microsoft, AutoDESK, Symfonia SAGE, Insert, SUBIEKT, MS-OFFICE – 3 w 
pełni wyposażone laboratoria komputerowe – 3 komputerowe pracownie mobilne – dojazd do klienta – kadra profesjonalistów – 
szkolenia budowane w wariancie 2-3 dniowym, prowadzone w dogodnych, możliwych do ustalenia terminach. – programy szkoleń 
dostosowane do wykonywanych faktycznie zadań zawodowych – optymalne czasy szkolenia (24-72 godzin praktycznej nauki) – 
Zaświadczenia zgodne z MEN, certyfikaty IT-Akademia sygnowane przez ZDZ Poznań

Wybrane szkolenia:
�MS-EXCEL – optymalizacja pracy
�Księgowość komputerowa (z obsługą Symfonia, Insert, Płatnik)
�Magazynier – hurtownik (z obsługą wózka widłowego)
�Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
�Kurs WORDPRESS – Systemy zarządzania treścią
�Programowanie stron i serwisów WWW
�Kurs AutoCAD / Inventor – Komputerowe Wspomaganie projektowania
�Grafika komputerowa w Corel DRAW! Adobe photoshop, InDesign, Ilustrator
�Kadry, Płace, ZUS, HR, Prawo Pracy
�Projektowanie stron internetowych – Kursy HTML5/CSS3
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Szkolenia IT, informatyka stosowana
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CNC Akademia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniem przemysłu w zakresie nabywania i podnoszenia kompetencji i 
kwalifikacji kadr dla przemysłu w zakresie technologii CNC, Zakład Doskonalenia Zawodowego tworzy wyspecjalizowane 
Centrum Szkoleniowe – CNC Akademia.
Proponowane szkolenia będą organizowane w nowoczesnych laboratorium komputerowym wyposażonym w 
specjalistyczne oprogramowanie symulacyjne do nauki obsługi, programowania i projektowania CAD/CAM/CAE. Szkolenia 
praktyczne będą realizowane na obrabiarkach CNC.

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 

Tematyka kursu Ilość 

godz. 

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – Operator CNC – poziom podstawowy 

50 godz. 

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – Operator CNC – poziom średnio 

zaawansowany 

50 godz. 

Projektowanie procesów technologicznych – technolog CNC 

50 godz. 

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – zakres indywidualny 

Projektowanie CAD 

Tematyka kursu Ilość 

godz. 

Projektowanie CAD – SolidEdge – poziom podstawowy 

40 godz. 

Projektowanie CAD – NX – poziom podstawowy 

40 godz. 

Projektowanie CAD – NX – poziom średnio zaawansowany 

40 godz. 

Projektowanie CAD – CATIA V5 – poziom podstawowy 

40 godz. 

Programowanie procesów technologicznych CAD/CAM 

Tematyka kursu Ilość 

godz. 

Programowanie CAM – Edgecam – poziom podstawowy 

40 godz. 

Programowanie CAD/CAM – NX – poziom podstawowy 

40 godz. 

Programowanie CAD/CAM – NX – poziom zaawansowany 

40 godz. 

Szkolenia wspomagające 

Tematyka kursu Ilość 

godz. 

Rysunek techniczny - czytanie i interpretacja 

8 godz. 

Podstawy metrologii warsztatowej 

8 godz. 

Dokumentacja techniczna - czytanie i interpretacja 

8 godz. 

Podstawy materiałoznawstwa 

8 godz. 

Podstawy obróbki cieplnej 

8 godz. 

Język angielski techniczny 

24 godz. 

 



M
ło

d
zie

ż szk
o

ln
a

Bogata oferta szkół zawodowych dla młodzieży i dorosłych
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Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń i kursów dla pielęgniarek i 
położnych.

Zasięgiem działania obejmujemy całą Wielkopolskę. Centrum Kształcenia w Poznaniu działa w Poznaniu i powiatach 
ościennych; posiadamy Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Poznaniu, Śremie, Gnieźnie, Wrześni i Szamotułach co może 
znacząco obniżyć Państwa koszty związane ze szkoleniem.

Bazujemy na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Organizujemy:

�szkolenia specjalizacyjne
�kursy kwalifikacyjne
�kursy specjalistyczne 
�kursy dokształcające.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych

http://cdkm.zdz.poznan.pl



Centrum Kształcenia w Poznaniu dzięki atrakcyjnej lokalizacji i świetnej infrastrukturze szkoleniowej 
staje się bardzo poszukiwanym miejscem realizacji  usług szkoleniowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wynajmu sal, pracowni 
szkoleniowych, laboratoriów komputerowych, pracowni 
kształcenia zawodowego.

Do dyspozycji Państwa pozostawiamy:

�12 sal dydaktycznych w pełni wyposażonych 
      multimedialnie (również dla dużych grup szkoleniowych)
�3 laboratoria komputerowe (10-15 osób)
�3 mobilne pracownie informatyczne
�bufet zapewniający posiłki, serwis kawowy i catering
�parking
�Spawalnię szkoleniową
�Pracownie ślusarską
�Pracownię ceramiki artystycznej
�Poligon budowlany do realizacji szkoleń o tematyce budowlanej
�Zapraszamy do współpracy przy realizacji Państwa przedsięwzięć szkoleniowych na terenie Poznania.

Proponujemy bardzo korzystne i elastyczne warunki współpracy.
Zapewniamy możliwość współpracy na terenie całej wielkopolski w analogicznych 
centrach szkoleniowych ZDZ.

Atrakcyjna lokalizacja, centrum szkoleniowe na wynajem
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Zawsze na dobrym kursie!

ZDZ Centrum Kształcenia w Poznaniu
Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań

tel. 61 868 54 17

zdz.poznan.pl Gniezno       ul. Warszawska 21 tel. 61 424 18 11
Śrem            ul.Sikorskiego 21    tel. 61 283 54 45

Szamotuły   ul. 3-go Maja 12     tel. 61 442 29 86
Września     ul. Kościelna 5        tel. 61 436 11 83
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