
Górnicze 
 

1. Operator kombajnów ścianowych 

2. Operator kombajnów chodnikowych 

3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 

4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy  

na stanowisku górnika 

5. Specjalistyczny dla górnika (powtarzany, co 5 lat) 

6. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy  

na stanowisku górnika rabunkarza   

7. Specjalistyczny dla górnika rabunkarza (powtarzany, co 5 lat) 

8. Cieśla górniczy 

9. Obsługa przenośników taśmowych 

10. Obsługa kołowrotów + 8 dni praktyki u Zamawiającego 

11. Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie zagrożeń tąpaniami 

12. Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie zwalczania zagrożenia pyłowego, 

pożarowego, metanowego oraz wyrzutami gazów i skał 

13. Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie zwalczania zagrożenia pyłowego 

pożarowego, metanowego oraz wyrzutami gazów i skał (powtarzany, co 5 l.) 

14. Operator wozów wiertniczych 

15. Operator wozów wiertniczych i wozów kotwiących 

16. Operator ładowarek samojezdnych 

17. Operator pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych  

a. pojazdów do przewozu osób 

b. pojazdów do przewozu środków strzałowych 

18. Kurs obsługi, kontroli i konserwacji wózków hamulcowych WHR-1/N dla operatorów 

kolejek szynowych i ślusarzy obsługi 

19. Kurs obsługi i konserwacji wózków hamulcowych WHP-1/N dla osób dozoru ruchu 

sprawujących dozór techniczny nad wózkami hamulcowymi w podziemnych zakładach 

górn. 

20. Obsługa wciągników i wciągarek stosowanych w ruchu pzg 

21. Naprawa i konserwacja kombajnów ścianowych 

22. Diagnostyka i naprawa układów hydrauliki kombajnów ścianowych 

23. Naprawa kombajnów chodnikowych 

24. Ślusarz-hydraulik. Przygotowanie konserwacja elementów hydrauliki sterowniczej 

obudów zmechanizowanych 

25. Ślusarz remontu, demontażu i montażu obudów zmechanizowanych 

26. Remont elementów hydrauliki sterowniczej obudów zmechanizowanych 

27. Obsługa i naprawa górniczych pomp wirowych 

28. Obsługa i naprawa górniczych pomp tłokowych 

29. Ślusarz w zakresie konserwacji i naprawy napędów hydraulicznych typu HNK 

30. Obsługa urządzeń do pneumatycznego podawania materiałów wiążących i wypełniających 
 

 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szeroką i bardzo zróżnicowaną ofertą Zakładu Doskonalenia 

Kadr KOMAG. Niezależnie od tego, czy interesuje Państwa kurs spawania, kurs operatora wózka 

widłowego, czy jakiekolwiek inne szkolenia zawodowe - z pewnością znajdziecie tu to, czego szukacie. 


