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Szanowni Państwo 
 Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia w zakresie: 

  

„Operator kombajnu zbożowego wraz z bezpieczną obsługą 
samobieżnej sieczkarni polowej oraz prasy wysokiego 

stopnia zgniotu” 

 
Zakres i założenia szkolenia 

 Szkolenie przewidziane jest na 2 dni zajęć 

 Dzień zajęć to 8 godzin szkoleniowych. 
 

Cel szkolenia:. 
Zapewnienie uczestnikom wiedzy technicznej oraz umiejętności niezbędnych do sprawnej                       

i bezpiecznej pracy kombajnem zbożowym.  
 

Adresaci szkolenia:  
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają prawo jazdy kat. 

T lub B bądź wyższych kategorii. 
 

Program szkolenia: 

 budowa i obsługa techniczna kombajnu zbożowego, sieczkarni polowej oraz prasy wysokiego 
stopnia zgniotu  

 bhp oraz przepisy przeciwpożarowe 

 wybrane zagadnienia o ruchu kombajnów na drogach publicznych 

 zajęcia praktyczne 
 

Po szkoleniu: 
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień 

do kierowania kombajnów zbożowych. 
 

Termin szkolenia:  21-22 lutego 2020 r. 
 

Miejsce  szkolenia: Legnica; Dom Technika NOT, ul. Złotoryjska 87; 
 

Trenerzy:  
Szkolenie prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia w zakresie 

obsługi, instruktorskie oraz pedagogiczne. 
 
Koszt szkolenia: 600 zł/osobę  
   

 Ośrodek Doskonalenia Kadr Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy  jest niepubliczną 
placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji placówek oświaty MEN nr 198/2011.  
 ODK upoważnione jest do wydawania zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń zgodnie                       
z wymogami określonymi w przepisach. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą wykładowców z wieloletnim 
doświadczeniem.    

      
      Serdecznie zapraszamy 

Ośrodek Doskonalenia Kadr RFSNT NOT „ZM” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 
 

„Operator kombajnu zbożowego wraz z bezpieczną obsługą samobieżnej sieczkarni polowej 

 oraz prasy wysokiego stopnia zgniotu” 

 

 

 Nazwa Firmy/Imię i nazwisko..………………………………………………………………….…………………………. 

 Adres do korespondencji …………………………………….…………………………………………………………….. 

 Telefon kontaktowy …………………………………………………………… e-mail …………………….……………. 

 Liczba skierowanych osób ………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 

 

             ………………………………………… 

   Podpis/pieczęć  osoby kierującej/zainteresowanej    ………………………………………. 

                         Pieczęć firmowa 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE INSTYTUCJI DO POKRYCIA KOSZTÓW UDZIAŁU W SZKOLENIU 
Należność w wysokości 600zł  x ……osób = ………….zł  wpłacimy przelewem na konto RFS NT NOT w Legnicy: Bank PeKaO S.A. 

Nr :  63 1020 3017 0000 2102 0425 0031  do dnia ………………………….2020 r. 

Oświadczamy, że  jesteśmy płatnikiem  podatku VAT  oraz upoważniamy RFSNT NOT w Legnicy do wystawiania faktury VAT bez  naszego podpisu. 
NR  NIP .............................................. 

 
                                                

          …………………………… 
           Pieczęć i podpis 

-Nasz nr fax. 76 862 73 82- 

 


