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PIERWSZA PRACA 

 

 

 

 
 

 



 

Firma: PRO Kurs BHP” Maciej Siąkowski 

NIP: 7872135045 

REGON: 387177690 

Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 47b/12 

Tel.: 697 022 689, 576 103 808 

E-mail: prokursbhp@gmail.com 

 

NASZA MISJA 

Dostarczanie najwyższej jakości usług szkoleniowych dla 

uczniów szkół rolniczych na terenie całego kraju. 

NASZA WIZJA 

Umożliwienie wszystkim uczniom z obszarów wiejskich i 

wiejsko-miejskich zdobycie kwalifikacji, ułatwiających podjęcie 

pierwszej pracy po zakończeniu nauki. Zabezpieczenie 

przyszłych rolników pod kątem uprawnień związanych z 

obsługą maszyn używanych w gospodarstwie. 

NASZE ATUTY 

✓ Gwarancja wysokiej jakości oferty szkoleniowej. Mamy 

wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń. 

✓ Wykwalifikowana kadra. Nasi instruktorzy są związani z 

branżą, w ramach której prowadzą szkolenia i posiadają 

odpowiednie kwalifikacje. 

✓ Wysoka zdawalność egzaminów. Do każdego kursanta 

staramy się podchodzić indywidualnie. 

✓ Szkolenia dopasowane do potrzeb uczniów. 
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PROJEKT PIERWSZA PRACA 

✓ Kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu są 

bezpłatne. 

✓ Projekt skierowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych, chcących zwiększyć swoje 

szanse na rynku pracy, po zakończeniu nauki. 

✓ Uczestnictwo w projekcie umożliwia uzyskanie 

zaświadczeń i kwalifikacji, niezbędnych do podjęcia 

pierwszej pracy. 

✓ Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne a także 

egzaminy odbywają się na terenie szkoły. 

✓ Termin realizacji projektu nie koliduje z planem 

lekcyjnym. 

✓ Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną 

kadrę wykładowców. 

✓ Projekt „Pierwsza praca” ułatwia uczniom start w 

dorosłe życie oraz pomaga w znalezieniu wymarzonej 

pracy. 

 

 



 

KURSY I SZKOLENIA 

REALIZOWANE W RAMACH 

PROJEKTU : 

 

✓ Kurs operatorów wózków widłowych 

✓ Kurs wymiany butli LPG 

✓ Kurs operatorów ładowarek teleskopowych 

✓ Kurs magazyniera 

✓ Kurs operatorów pilarek mechanicznych  

✓ Kurs operatorów kos spalinowych 

✓ Kurs operatorów opryskiwaczy  

✓ Kurs operatorów pras wysokiego zgniotu 

✓ Kurs operatorów kombajnów rolniczych:     

• do zboża 

• do ziemniaków 

• do buraków 

• sieczkarni 

 

 



 

WÓZKI WIDŁOWE 

Kurs operatora wózka jezdniowego 

✓ Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. 

✓ Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz 

umiejętności praktycznych, pozwalających na 

bezpieczną pracę w charakterze operatora wózka 

widłowego. 

✓ Kurs kończy się egzaminem państwowym i wydaniem 

uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. 

 

 

Uprawnienia 

Wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. 



 

MAGAZYNIER 

Kurs magazyniera 

✓ Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. 

✓ Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu 

gospodarki magazynowej. 

✓ Kurs kończy się wydaniem certyfikatu magazyniera. 

 

              

 

WYMIANA BUTLI Z LPG 

Kurs bezpiecznej wymiany butli LPG 

✓ Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. 

✓ Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz 

umiejętności praktycznych związanych z wymianą butli 

gazowej przy wózkach widłowych. 

✓ Kurs kończy się wydaniem zaświadczeń do 

bezpiecznej wymiany butli z paliwami LPG. 



 

MASZYNY ROLNICZE 

Kurs operatora kombajnów rolniczych 

✓ Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. 

✓ Celem kursu jest zdobycie zaświadczeń zezwalających 

na bezpieczną obsługę kombajnów rolniczych a także 

pras o wysokim stopniu zgniotu. 

✓ Uprawnienia wydawane są bezterminowo. 

 

 

Kurs operatora opryskiwaczy 

✓ Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. 

✓ Uprawnienia z zakresu stosowania środków ochrony 

roślin wydawane są ustawowo na okres 5 lat. 

✓ Wpis do rejestru PIORiN. 

 



 

PIŁY MECHANICZNE I 

KOSY SPALINOWE 

Kurs operatora pilarek mechanicznych 

✓ Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat.  

✓ Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do 

samodzielnej obsługi pilarek mechanicznych i kos 

spalinowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 
 

 
 

 

 

 

✓ Uprawnienia na piły mechaniczne i kosy spalinowe 

wydawane są bezterminowo. 

✓ Zezwalają na prace w lesie i w ogrodnictwie. 



 

 

 

 

 

 

 

SZKOLIMY Z PASJĄ! 

 

 

 

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA:  

• MACIEJ SIĄKOWSKI: 697-022-689 

• MICHAŁ STANISŁAWSKI: 576-103-808 


