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Prezentacja firmy          

Zbyszko Company Sp. z o. o. 
Zbyszko Company jest polską prężnie działającą 

firmą produkującą napoje i wody mineralne. 

Przez 21 lat działalności na rynku wypromowała 

takie produkty jak: 



 

Radomski oddział firmy posiada cztery linie 

technologiczne, których łączna wydajność przy 

produkcji napojów o pojemności 2l wynosi               

90  tyś. but/h. Posiada on możliwość produkcji  

w technologii Ultra Clean i Aseptic. 

 

Zakład dysponuje również w pełni 

zautomatyzowanym magazynem wysokiego 

składowania, który umożliwia w godzinie pracy 

przyjąć 250 palet napojów przy jednoczesnych 

wydaniu na załadunki 320 palet.  

 

 

 



Podpisanie porozumienia 

W lutym 2014 r doszło do podpisania porozumienia 

pomiędzy Zbyszko Company Sp. z o.o. a Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Radomiu. 

Współpraca obejmuje następujące aspekty: 

 

 odbywanie praktyk zawodowych dla 

uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

 możliwość organizacji zajęć pozaszkolnych  

i zwiedzania firmy Zbyszko Company, 

 udziały pracowników Zbyszko Company 

w konferencjach celem propagowania 

współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami. 

 



Wycieczka do Zbyszko 

Company 
W dniu 26 kwietnia  2014 roku odbyła się wycieczka 

do firmy Zbyszko Company z siedzibą w Radomiu, 

w której wzięli udział słuchacze kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego z kwalifikacji E.19. - 

Projektowanie i programowanie urządzeń 

i systemów mechatronicznych. W trakcie wycieczki 

uczestnicy kursu mieli możliwość poznania procesu 

technologicznego oraz najnowszych rozwiązań 

z dziedziny mechatroniki oraz automatyzacji 

procesów technologicznych. 



Zajęcia pozaszkolne 

W dniu 26.03.2015 słuchacze kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego z kwalifikacji  E.19 Projektowanie  

i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych w ramach przedmiotu 

Pneumatyka i hydraulika wzięli udział w zajęciach 

pozaszkolnych zorganizowanych przez Zbyszko 

Company Sp. z o. o. Celem zajęć było zapoznanie 

słuchaczy z układami automatycznego sterowania 

wykorzystywanymi w przemyśle. 



Praktyki 
Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

systematycznie odbywają dwutygodniowe 

praktyki, na których poznają zagadnienia 

związane z mechatroniką.  





Oczekiwania 
Pracodawców 

 



pozyskiwanie nowych pracowników, 

 

 dokształcanie pracowników w oparciu 

 o kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

 

 z punktu widzenia pracodawcy ważne jest,  

aby pracownik rozpoczynający pracę był w pełni 

wykwalifikowany i zdolny do wykonywania 

samodzielnych zadań, 



 możliwość nauczania wybranych przez 

pracodawcę zagadnień, 

 

 posiadanie niezbędnych uprawnień  

do wykonywania zdobytego zawodu. 



Korzyści, jakie wynoszą 

słuchacze  ze  

współpracy Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego z firmą 

Zbyszko Company 



 zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami 

wykorzystywanymi w produkcji napojów, 

 

 możliwość zdobycia zatrudnienia w firmie Zbyszko 

Company, 

 

 poznanie specyfiki pracy w firmie produkcyjnej, 

 

 zapoznanie z nowoczesnymi procesami 

technologicznymi, 

 

 kształcenie umiejętności komunikowania się oraz 

pracy w zespole. 



 uwzględnienie w CV informacji o odbywaniu 

praktyk w ogólnopolskim przedsiębiorstwie 

produkcyjnym, 

 

 umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 

 

 zdobycie doświadczenia zawodowego, 

 

 praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej  

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

 


