
KURS MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH; 
PLANOWANY TERMIN KURSU - MAJ 2017R.
 Warunki udziału: 

 3-letni staż pracy w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych (poświadczenie),
 wykształcenie min. podstawowe (8-letnia SP) lub gimnazjalne,
 stan zdrowia pozwalający na udział w kursie. 
 Czas trwania: 220 godzin.
 Egzaminy  –  kurs  kończy  się  egzaminami:  egzamin  wewnętrzny,  egzamin  zewnętrzny

prowadzony  przez  Izbę  Rzemieślniczą  oraz  Małej  i  Średniej  Przedsiębiorczości  
w Katowicach nadający kwalifikacje zawodowe.

KURS MONTER PV (INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH); 
PLANOWANY TERMIN KURSU - MAJ 2017R.
Warunki udziału: 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie można

być  skazanym  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwo  umyślne  przeciwko
wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu,

 stan zdrowia pozwalający na udział w kursie. 
 Czas trwania: 112 godzin
 Egzaminy –  kurs  kończy  się  egzaminami:  egzamin  wewnętrzny,   egzamin  zewnętrzny

prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego nadający kwalifikacje zawodowe.

KURS MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH; 
PLANOWANY TERMIN KURSU CZERWIEC 2017R.

Warunki udziału: 

 3-letni staż pracy w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (poświadczenie),
 wykształcenie min. podstawowe (8-letnia SP) lub gimnazjalne,
 stan zdrowia pozwalający na udział w kursie .
 Czas trwania: 104 godziny
 Egzaminy  –  kurs  kończy  się  egzaminami:  egzamin  wewnętrzny,  egzamin  zewnętrzny

prowadzony  przez  Izbę  Rzemieślniczą  oraz  Małej  i  Średniej  Przedsiębiorczości  
w Katowicach nadający kwalifikacje zawodowe.

Kontakt:  663-900-068  lub  joanna.kus@4edu.com.pl



KURS DEKARZ (CZELADNIK); 
PLANOWANY TERMIN KURSU KWIECIEŃ 2017R.
Warunki udziału: 

 3-letni staż pracy w zawodzie dekarza (poświadczenie),
 wykształcenie min. podstawowe (8-letnia SP) lub gimnazjalne,
 stan zdrowia pozwalający na udział w kursie.
 Czas trwania: 88 godzin 
 Egzaminy  –  kurs  kończy  się  egzaminami:  egzamin  wewnętrzny,  egzamin  zewnętrzny

prowadzony  przez  Izbę  Rzemieślniczą  oraz  Małej  i  Średniej  Przedsiębiorczości  
w Katowicach nadający kwalifikacje zawodowe.

KURS DEKARZ (MISTRZ);
PLANOWANY TERMIN KURSU DO UZGODNIENIA.
Warunki udziału: 
 6-letni staż pracy w zawodzie DEKARZA (poświadczenie),
 wykształcenie min. średnie,
 stan  zdrowia  pozwalający  na  udział  w  kursie  (badania  lekarskie  w  tym  wysokościowe

finansowane w ramach projektu bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu),
 Czas trwania: 120 godzin
 Egzaminy –  kurs  kończy  się  egzaminami:  egzamin  wewnętrzny;  egzamin  zewnętrzny

prowadzony  przez  Izbę  Rzemieślniczą  oraz  Małej  i  Średniej  Przedsiębiorczości  
w Katowicach nadający kwalifikacje zawodowe.

Na kursie otrzymują Państwo: skrypty, podręczniki, notes, długopis oraz poczęstunek.
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