
'Krok po kroku siegamy po eurpejskie kwalifikacje 
zawodowe'

Organizacja wysyłająca:

Zespół Szkół Zawodowych 
nr 3 w Starachowicach

ul. Szkolna 10
27-200 Starachowice

Organizacja 
pośrednicząca:

WE ARE, LDA.

Rua Dom Antonio Costa 231
4490-590 Povoa de Varzim

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów 
realizowane w ramach programu 

POWER VET-2018-1-PL01-KA102-048790  

Portugalia: Povoa de Varzim 14 - 25. 10. 2019.



Staż w zawodzie: operator obrabiarek skrawających

Organizacja przyjmująca:

Craveiro-Mobiliario, Lda.

Zona Industrial de Laundos 
Ar. 18/19 
4570-311 Laundos

Mentor: 
Joseph Sousa

Uczniowie:

Ernest Gorczyk
Igor Grudnicki
Igor Wolski



Czynności wykonywane podczas praktyk:

Firma Craveiro to zakład zajmujący się 
obróbką materiałów drewnianych i 
drewnopochodnych,  z których 
produkowane są meble.
Podczas praktyk uczyliśmy się obługiwać 
i pracowaliśmy wykorzystując maszyny 
skrawające takie jak np. przycinarka Holz 
Her Cut 70 służąca do przycinania płyt 
drewnianych. 
Po ustawieniu parametrów maszyny, 
płyty drewnanie były cięte, po czym 
wykonywano pomiar elementów za 
pomocą suwmiarki, metrówki i 
kątomierza. Gotowe sztuki układano na 
paletach, stamąd transportowano 
wózkiem ręcznym do magazynu. 
Pozostałości po cięciu płyt były 
segregowane i poddawane utylizacji 
zgodnie z wymogami zakładu.



Czynności wykonywane podczas praktyk:

Podczas pracy przy przycinarce asystowaliśmy pracownikom 
w wymianie ostrzy maszyny. Po wymianie wprowadzano korekty do 
ustawień obrabiarki.

Oklejarka była używana do oklejania płyt o różnych gabarytach. 
Po oklejeniu płyt kolejną czynnością była praca na stanowisku 
wykończeniowym, gdzie za pomocą gąbki ściernej usuwano 
zabrudzena z kleju. Krawędzie wygładzano papierem ściernym.

Kolejną maszyną, na której pracowaliśmy była frezarka. Płyty 
przygotowane do obróbki mocowano na stole frezarki, na której 
ustawiano wymagane parametry do wykonania frezu. Gotowe 
elementy układano na paletach i transportowano do magazynu.

Po przeszkoleniu, meble montowaliśmy zgodnie z instrukcją 
z wykorzystaniem kleju, wkrętow, kołków. Dokonywaliśmy kontroli 
kątów i wymiarów złączonych elementów. Części mebli 
zabezpieczaliśmy za pomocą streczu czy mat piankowych. 

Elementy gotowe do wysyłki, po oznakowanu zgodnie z kartą zlecenia, 
były ładowane do samochodów dostawczych.









Staż w zawodzie: operator obrabiarek skrawających

Organizacja przyjmująca:

Frigocon-Cold and 
Freezing Industry, S. A.

Rua das Calcadas 568
4480-492 Touguinha

Mentor:
D. Isabel Coutinho

Uczniowie:

Marek Kasperkiewicz
Przemysław Kiełek



Firma Frigocon zajmuje się 
produkcją elementów 
składowych do maszyn 
chłodniczych, tj. lodówek, 
zamrażarek, chłodziarek.
Podczas praktyk obserowaliśmy, 
a po przyuczeniu wykonywaliśmy 
prace na maszynach taki jak 
prasa hydrauliczna - wybijanie 
otworów w blaszkach stalowych 
czy listwach plastkowych; 
giętarka służąca do zaginania 
blach - elementów chłodziarek 
oraz do wyginania prętów 
stalowych. Obserwowaliśmy 
również prace podczas spawania 
elementów obudowy chłodziarki. 

Czynności wykonywane 
podczas praktyk:









Staż w zawodzie: kierowca - mechanik

Organizacja przyjmująca:

Auto S.M.V. Furtado – 
Comercio e Repracao de 
Automoveis, Lda.

Rua Manuel Dias 616
4495-129 Amorim, Povoa 
de Varzim

Mentor:
Sergio Furtado

Uczniowie:

Kamil Jasztal
Mateusz Zwoliński



Staż w zawodzie: kierowca-mechanik

Organizacja przyjmująca:

Jorge Cunha Reparacao de 
Automoveis, Lda.

Rua Do Juiz, Zona 
Industrial de Gandra,
4740 Esposende

Mentor:
Maria Joao Cunha

Uczniowie:

Piotr Pocheć
Mateusz Jeśko



Staż w zawodzie: kierowca-mechanik

Organizacja przyjmująca:

Pedro Miguel Lopes Soarez 
Gomes - Auto Gomes

Zona Industrial do Bouro, 
Fracao D-Gandra 
4740-010 Esposende

Mentor:

Pedro Gomes

Uczniowie:

Łukasz Kwiecień



Czynności wykonywane podczas praktyk:

Odkręcanie i czyszczenie kół z użyciem klucza 
pneumatycznego i papieru ściernego
Odkręcanie karoserii samochodu (drzwi)
Montaż uszczelek, listw, tapicerki, lamp, zderzaków
Renowacja progów
Ustawienie świateł w samochodzie
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
Czynności blacharsko-lakiernicze: oczyszczanie karoserii, 
przygotowanie do lakierowania (oklejanie taśmą i folią), 
lakierowanie karoserii, felg. Polerowanie
Symulacja wyznaczania optymanej trasy przejazdu do 
transportu ładunku z wykorzystaniem tradycyjnej mapy 
drogowej oraz elektronicznej nawigacji samochodowej
Szkolenie w zakresie obsługi wózka widłowego z 
obciążeniem i bez obciążenia













Staż w zawodzie: elektromechanik pojazdów 
samochodowych

Organizacja przyjmująca:

Rui M Fernandes Ribeiro-
Oficina

Rua Cardosas 420 – F 
Zona Industrial de Amorim 
4495-125 Povoa de Varzim

Mentor: Rui Ribeiro

Uczniowie:

Wojciech Krakowiak
Dawid Olszewski



Staż w zawodzie: elektromechanik pojazdów 
samochodowych

Organizacja przyjmująca:

Auto Electro Ruicar

N13 Nr 34, 4740-575 
Marinhas, Esposende

Mentor:

Rui Cardoso

Uczniowie:

Miłosz Sikora
Kacper Zieliński



Czynności wykonywane podczas praktyk:

Sprawdzenie stanu oraz wymiana płynów eksploatacyjnych 
w samochodach 
Wymiana zawieszenia pneumatycznego, silnika do 
zasuwania szyby, zamka centralnego, klocków i tarcz 
hamulcowych, chłodnicy, wycieraczek i silnika od 
wycieraczek
Podpięcie przewodu masowego, przykręcanie wachaczy
Kontrola pracy silnika wysokoprężnego
Czyszczenie i wymiana alternatora, przykręcanie 
rozrusznika, sprawdzenie zdolności rozrusznika do 
poprawnej pracy
Wymiana żarówek w lampach samochodowych i ich 
sprawdzenie, ustawianie reflektorów
Przykręcanie kół
Kasowanie błędów z komputera silnika samochodu



Czynności wykonywane podczas praktyk:

Diagnozowanie przekaźników
Wymiana głośników, demontaż radia, podłączanie kabli do 
kamery cofania 
Montaż nowych filtrów
Wymiana czujnika położenia wału
Wymiana mechanizmu podnoszenia szyby
Naprawa szyberdachu
Naprawa czujników cofania
Wymiana cewki zapłonowej 
Zdjęcie tapicerki z drzwi
Wymiana immobilajzera
Zdjęcie amortyzatorów przednich i wymiana na nowe















WE ARE HOSTEL – miejsce zakwaterowania





Realizacja pogramu kulturowego

Povoa de Varzim to portugalska miescowość położona na 
wybrzeżu Oceanu Atlatyckiego



Podczas zwiedzania malowniczej miejscowości odbyliśmy 
spacer wzdłuż wybrzeża, jedną z atrakcji miasta jest 

zabytkowy fort morski, z którego rozciąga się przepiękny 
widok na port rybacki



Słoneczna pogoda zachęciła do spędzenia czasu na plaży



Po licznych spacerach apetyt dopisywał, a nowe smaki 
kuchni portugalskiej zachęcały do kosztowania różnych 

potraw



Zwiedzanie Porto

Wycieczkę do Porto – miasta leżącego nad rzeką Douro, 
urozmaicił rzęsisty deszcz. Niesprzyjająca pogoda nie 
przeszkodziła jednak w zwiedzaniu zabytków takich jak 

przepiękna stacja kolejowa Sao Bento, główny kościół - Se 
Cathedral czy pełna kolorów dzielnica Ribeira oraz w rejsie 

łodzią po rzece aż do ujścia do Oceanu Atlantyckiego. 



Stacja kolejowa Sao Bento ozdobiona typową dla Portugalii 
techniką malowanych płytek ceramicznych – 'azulejo' – 
przedstawiających sceny z historii i życia codziennego



Na deszczowym tle dzielnicy Ribeira położonej wzdłuż rzeki 
Douro



Wycieczka do Fatimy – miejsca 
objawień religijnych oraz Aveiro 

– malowniczej miejscowości 
zwanej 'portugalską Wenecją' o 
uroczej architekturze i klimacie



Aveiro – most nad przecinającym miasto kanałem z 
wodą morską 



Uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających 
mobilność uczniów

 DZIĘKUJEMY! 
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