
      SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJ ĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE 
URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. 

 

Lp. Nazwa szkolenia Termin realizacji 
szkolenia 

Liczba osób 
przewidzianych 
do przeszkolenia 

Wstępnie określone osoby do przeszkolenia 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 

1. 
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 
(Klub Pracy) 

w trakcie całego roku  
(4 grupy 

szkoleniowe) 
40 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które: - 
nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu 
pracy, - utraciły motywację do poszukiwania 
pracy w związku z długoletnim jej 
poszukiwaniem, - chcą powrócić na rynek pracy 
po długim okresie braku aktywności zawodowej. 
 

2. ABC Przedsiębiorczości luty 20 
szkolenie kierowane do osób 
zainteresowanych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej 

3. Opiekun osób starszych  z językiem niemieckim kwiecień/maj 10 

*Osoby znajdujące  
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
*preferowane osoby powyżej 40 roku życia  
* dobry stan zdrowia  
* osoby zainteresowane pracą poza granicami 
kraju 

4. 
Monter ociepleń budynków z montowaniem 
rusztowań 

marzec/ 
kwiecień 

12 

Osoby znajdujące  
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
* dobry stan zdrowia 
*szkolenie skierowane w szczególności do 
robotników budowlanych 

5. 
Szkolenia indywidualne według potrzeb osób  
zainteresowanych 

Cały rok  

Warunkiem udziału w szkoleniu indywidualnym 
jest posiadanie oświadczenia o możliwości 
zatrudnienia podpisane przez przyszłego 
pracodawcę 
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Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

1. 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym  

II, IV 
kwartał 

 

30 
 

Osoby, które - posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 

2. 
Pracownik magazynu III 

kwartał 
 

15 
 

Osoby bezrobotne, które   posiadają co najmniej 
wykształcenie zawodowe. 

3. 
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych II 

kwartał 
 

10 
 

Osoby bezrobotne, które   posiadają co najmniej 
wykształcenie zawodowe. 
 

4. 
 

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych  II, IV  
kwartał 

 

20 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej  
wykształcenie  zawodowe  elektryczne  
lub mechaniczne  bądź staż pracy jako elektryk.  

 

5. 

Spawanie metodą TIG I, II 
kwartał 

 

22 
 

Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe (preferowane 
wykształcenie  mechaniczne  lub staż pracy 
m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz).. 

6. 

Spawanie metodą MAG 
 

II, III, IV 
kwartał 

 

32 
 

Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe (preferowane 
wykształcenie  mechaniczne  lub staż pracy 
m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz).. 

7. 

Spawanie metodą MIG 
 

IV 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe (preferowane 
wykształcenie  mechaniczne  lub staż pracy 
m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz).. 

8. 

ABC przedsiębiorczości   
II, IV 

kwartał 
 

 
30 
 

 
Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 
 
 

9. Kucharz - garmażer II 10 Osoby, które  posiadają co najmniej 



 kwartał 
 

 wykształcenie podstawowe. 
 

10. 

Kucharz z modułem zdobienia potraw 
 

IV 
kwartał 

 

10 
 

 
Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 
 
 

11. 

Przedstawiciel handlowy 
 

II 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie, 
 są komunikatywne. 
 
 

12. 
Barman – kelner 
 

II 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie zawodowe. 
 

13. 
Bukieciarstwo z elementami florystyki  
 

III 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie zawodowe (preferowane rolnicze 
lub ogrodnicze),  mają zdolności manualne. 

14. 

 
Agroturystyka 
 

III 
kwartał 

 

10 
 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 
 

15. 

Pracownik recepcji IV 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie, są komunikatywne. 
 
 

16. 
Pracownik obsługi hotelowej 
 
 

III 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 

17. 

Profesjonalna pomoc domowa 
 

II 
kwartał 

 
 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe,  predyspozycje 
psychofizyczne. 
 



 

18. 

Opiekun dziecięcy 
 

III 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe,  predyspozycje 
psychofizyczne. 
 
 

19. 

Opiekun osób starszych 
 

IV 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe,  predyspozycje 
psychofizyczne. 
 
 

20. 

Specjalista do spraw kadr i płac 
 

IV 
kwartał 

 

15 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie (preferowane 
ekonomiczne lub wyższe prawnicze, bądź staż 
pracy w komórkach kadrowo –płacowych, w 
księgowości). 

21. 

Księgowość w małej firmie 
 

III 
kwartał 

 
 

15 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie (preferowane 
ekonomiczne). 
 
 
 

22. 

Kompleksowa obsługa biura 
 

II 
kwartał 

 
 

15 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie. 
 

23. 

Profesjonalny pracownik biurowy 
 

III 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie. 
 
 
 

24. 
Kasjer - sprzedawca 
 

III 
kwartał 

  

15 
 
 

Osoby, które -  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie. 
 



 

25. 

Specjalista do spraw logistyki 
 

II 
Kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie. 
 
 
 

26. 
Archiwista IV 

kwartał 
 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 

27. 

Projektowanie AutoCad   
z  kosztorysowaniem  
 

II, IV 
kwartał 

 

30 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie (preferowane 
wykształcenie budowlane lub mechaniczne). 
 

28. 

Grafika komputerowa  
z projektowaniem stron internetowych 
 

II, IV 
kwartał 

 

30 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie, 
mają zdolności plastyczne. 
 

29. 
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
 

II  
kwartał 

. 

10 
 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie zawodowe mechaniczne. 
 

30. 
Zakładanie przydomowych oczyszczalni 
 

III 
kwartał 

. 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 

31. 
Technolog robót wykończeniowych 
 
 

I, II, III 
kwartał 

. 

120 
 

Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 

32. 
Stolarz  
 

III 
kwartał 

 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 

33. 

Monter instalacji energetyki odnawialnej 
 

II 
kwartał 

 
 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie zawodowe (preferowane 
mechaniczne). 
 



34. 

Zdun – budowa i montaż kominków 
 

II  
kwartał 

 
 

10 
 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 
 

35. 

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 
CNC  
 

III 
kwartał 

 
 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie zawodowe techniczne. 
 
 

36. 

Operator maszyn do robót ziemnych kl. III 
(operator koparko-ładowarki, operator koparki, 
operator ładowarki) 

II, III, IV  
kwartał 

 
 

30 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 
 

37. 

Brukarz 
 

III 
kwartał 

 
 

10 
 

Osoby, które  posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe. 
 

38. 

Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia 
 

IV 
kwartał 

 
 

15 Osoby, które posiadają co najmniej 
wykształcenie podstawowe 
  
 
 
 

39. 

Szkolenie z zakresu  
umiejętności poszukiwania pracy 

I, II, III, IV 
kwartał 

 
   

132 Osoby, które nie mają doświadczenia w 
poszukiwaniu pracy lub utraciły motywację do 
poszukiwania  pracy, lub chcą powrócić na 
rynek pracy 
 

40. 

Szkolenia indywidualne 
 

I, II, III, IV kwartał 
 
 

277 Osoby, które uzasadnią celowość szkolenia 
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Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 

1. 

Szukam Pracy 
 
Szkolenia z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy 

4 edycje  
po 80 godzin: 
 
• I kwartał 
• II kwartał 
• III kwartał 
• IV kwartał 

40 

Osoby zarejestrowane w PUP, które: 
• nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu 
pracy 
• utraciły motywację do poszukiwania pracy w 
związku z długotrwałym niepowodzeniem w 
poszukiwaniu 
• chcą powrócić na rynek pracy po długim 
okresie braku aktywności zawodowej 
otrzymają pozytywną opinię o celowości 
uczestnictwa w szkoleniu wydaną przez doradcę 
zawodowego powiatowego urzędu pracy 

Razem:                                                                                                                                               40 
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 

1. 

I. 
Szkolenia grupowe 
 
Kurs Przedsiębiorczości 
 

 
(II oraz III kwartał) 

 
 

20 
(2 grupy) 

 
 

wykształcenie min. podstawowe 
 

Szkolenie przeznaczone dla osób 
planujących rozpocząć własną działalność 

gospodarczą 

2. 

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz 
drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej dla kat. C, C1, C+E, C1+E 

 
(IV kwartał) 

5 wykształcenie min. podstawowe, ukończone 
21 r. ż., 

posiadanie prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C 
lub C1+E wydanego po 10.09.2009 r.  

3. 
Szkolenia  z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy realizowane w Klubie Pracy 

Raz na kwartał 40 - osoby, które w sposób szczególny nie 
radzą sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu 

zatrudnienia  

4. 

Szkolenia indywidualne 
dla osób, które uprawdopodobnią uzyskanie 
zatrudnienia (oświadczenie/ deklaracja przyszłego 
pracodawcy o zatrudnieniu po odbytym szkoleniu 
lub o podjęciu własnej działalności gospodarczej po 
ukończeniu szkolenia). 

Cały rok   W zależności od rodzaju kursu. 
- szkolenia skierowane do osób, które 

uprawdopodobnią uzyskanie zatrudnienia 
lub podjęcie działalności gospodarczej po 

ukończeniu szkolenia, 
- brak przeciwwskazań lekarskich, 
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Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 
1. Spawacz luty-lipiec/255 10  

Bezrobotni i poszukujący pracy 
 zarejestrowani  w Powiatowym  
Urzędzie Pracy w Hajnówce 

2. ABC działalności gospodarczej luty-czerwiec/70 10  
3. 

Brukarz 
kwiecień-

sierpień/200 
10  

4. 
Kierowca operator wózków  jezdniowych z 
wymianą butli gazowych w tych wózkach 
z modułem magazynowania 

maj-lipiec/100 10  

5. Rachunkowość i kadry 
czerwiec- 

sierpień/100 
5  

6. Kelner – barman  z elementami małej gastronomii 
czerwiec-

wrzesień/150 
5  

7. 
Szkolenia w Klubie Pracy 
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 

raz na 
kwartał/ok.80 

40  

Razem:              90 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie 

1. 
 
Podstawy prowadzenia działalności 

marzec 
maj 

 

20 
 

20 

Osoby bezrobotne, które planują rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

2. 
Operator koparko - ładowarki marzec 

. 
7 Osoby bezrobotne, pozyskaniu pozytywnej 

opinii pośrednika pracy 

3. 
Spawacz metodą MAG maj 

 
10 Osoby bezrobotne, pozyskaniu pozytywnej 

opinii pośrednika pracy 

4. 
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy w ramach Klubu Pracy 

maj 
październik 

 

10 
 

10 

Osoby bezrobotne, pozyskaniu pozytywnej 
opinii doradcy zawodowego  

5. 
 Szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb 
pracodawców i osób bezrobotnych 
 

cały rok  
 

 Osoby bezrobotne, które mają zapewnienie 
zatrudnienia lub deklarują podjęcie działalności 
gospodarczej 
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Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 

1. 

Przygotowanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej 

I – II kwartał  
I - II kwartał  

20  
20  

- wykształcenie min. podstawowe lub 
gimnazjalne 
- osoby oczekujące na dotacje z PUP w 
Łomży, które planują rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

2. 

Klub Pracy I kwartał . 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał. 

10  
 

10  
 

10  
 

10  

- pozytywna opinia pośrednika pracy i 
doradcy zawodowego 
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Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 

1. 
Szkolenia indywidualne według potrzeb osób  
zainteresowanych  

Cały rok  wg potrzeb 
Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
przeznaczone dla osób bezrobotnych, które po 
ukończeniu szkolenia podejmą zatrudnienie, 

              
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach 

1. 
Drwal – pilarz drzew (efs) I kwartał 

 
10 Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  

min. wykształcenie  podstawowe, dobry stan 
zdrowia 

2. 

Abc przedsiębiorczości 

 

I kwartał 
 

10 Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
min. wykształcenie  podstawowe,    osoby 
zainteresowane otwarciem i prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej 

3. 

Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem 
komputerowym  

 

II kwartał 
 

10 Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
wykształcenie min. podstawowe, osoby 
zainteresowane pracą w placówkach 
handlowych, łatwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych 



4. 

Abc przedsiębiorczości 

 

III kwartał 
 

10 Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
min. wykształcenie  podstawowe,    osoby 
zainteresowane otwarciem i prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej 

5. 

Opiekunka środowiskowa (efs) 
 

III kwartał 
 

10 Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
min. wykształcenie podstawowe,  predyspozycje 
fizyczne  i psychiczne do opieki nad osobami 
starszymi, dobry stan zdrowia 

6. 

Sprzedawca branży spożywczej (efs) 

 

IV kwartał 
 

10 Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione 
wykształcenie min. podstawowe, osoby 
zainteresowane pracą w placówkach 
handlowych, łatwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych 

7. 

Szkolenia grupowe organizowane pod potrzeby 
pracodawców 

I, II, III, IV kwartał 
W zależności od 
rodzaju szkoleń i 

potrzeb pracodawcy 

W zależności od 
potrzeb   

Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
przeznaczone dla osób,  które po ukończeniu 
szkolenia uzyskają zatrudnienie u pracodawcy 
zgłaszającego zapotrzebowanie na wskazane 
szkolenie 

8. 

Szkolenia indywidualne  I, II, III, IV kwartał 
W zależności od 
rodzaju szkolenia 

W zależności od 
potrzeb   

Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
przeznaczone dla osób bezrobotnych, które po 
ukończeniu szkolenia podejmą zatrudnienie, 
 

Razem:                                                                                                                                                 60 
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 

1. 
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania 
pracy. Zakres szkolenia  wg programu „Szukam 
Pracy 

I kwartał 2013 
II kwartał 2013 
IV kwartał 2013 

10 
10 
10 

osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Siemiatyczach 

2. 

Spawacz metodą MAG-135 I kwartał 2013 
 
 
 

10 - osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Siemiatyczach 
 - ukończone 18 lat, ukończona zasadnicza lub 
średnia szkoła zawodowa, posiada zdolność 
wykonywania zawodu spawacza (potwierdzone 
zaświadczeniem lekarskim) 
 
- wstępne rozmowy z pracodawcami 



zgłaszającymi zapotrzebowania na kandydatów 
w w/w zawodzie 

3. 

Operator sprzętu ciężkiego I kwartał 2013 10 - osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Siemiatyczach 
 
-zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy  
w zawodzie 
 
- wstępne rozmowy z pracodawcami 
zgłaszającymi zapotrzebowania na kandydatów 
w w/w zawodzie 

4. 

Operator wózków widłowych z napędem 
silnikowym 
 
 

II kwartał 2013 10  - osoby zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Siemiatyczach 
 
- zaświadczenie wystawione przez lekarza 
uprawnionego 
 do badań profilaktycznych (lekarza medycyny 
pracy) 
 
- orzeczenie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań do wykonywania zawodu 
 
- wstępne rozmowy z pracodawcami 
zgłaszającymi zapotrzebowania na kandydatów 
w w/w zawodzie 

5. 

Kasy fiskalne z obsługą terminali płatniczych i 
czytników 
 

III kwartał 2013 
 

10 - osoby zarejestrowane  
w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Siemiatyczach 
- podstawowa obsługa komputera 
- wstępne rozmowy z pracodawcami 
zgłaszającymi zapotrzebowania na kandydatów 
w w/w zawodzie 

6. Szkolenia indywidualne Cały rok Wg potrzeb  
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Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 

1. 

Vademecum przedsiębiorczości 
I kwartał 

III kwartał 
 
 

30 

Kandydaci: 
− Osoby bezrobotne, które planują rozpocząć 

działalność gospodarczą. 
Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

2. 

Operator sprzętu ciężkiego 

I kwartał 
II kwartał 

 
 

18 

Kandydaci: 
− Osoby będące w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy (art. 49 Ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu; 
− Prawo jazdy kat. B. 

3. 

Spawacz metodą MAG 

I kwartał 
III kwartał 

 
 

10 

Kandydaci: 
− Osoby będące przede wszystkim w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 
Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy). 

Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

4. 

Robotnik budowlany  
(prace wykończeniowe) 

I kwartał 
III kwartał 

 
 

8 

Kandydaci: 
− Osoby będące przede wszystkim w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 
Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy). 

Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

5. 
Profesjonalny asystent biurowy z obsługą 
zagadnień kadrowych 

II kwartał 
III kwartał 

 
20 

Kandydaci: 
− Osoby będące przede wszystkim w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 



 Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy).  

Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu; 
− Podstawy obsługi komputera. 

6. 

Podstawy obsługi komputera (pakiet MS OFFICE) 

II kwartał 
III kwartał 

 
 

10 

Kandydaci: 
− Osoby będące przede wszystkim w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 
Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy). 

Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

7. 

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 

II kwartał 
III kwartał 

 
 

18 

Kandydaci: 
− Osoby będące przede wszystkim w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 
Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy). 

Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

8. 

Kierowca wózka jezdniowego 

II kwartał 
III kwartał 

 
 

16 

Kandydaci: 
− Osoby będące przede wszystkim w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 
Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy). 

Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

9. 

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy w Klubie Pracy Cały rok 

 
 

100 

Kandydaci: 
− Każda osoba, która nie posiada 

doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub 
motywacji do poszukiwania pracy lub 
posiada chęć powrotu na rynek pracy. 



Wymagania: 
− Brak  

Razem:             230 
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 

1. Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim I kwartał 12 1/ wykszt. min. podstawowe/gimnazjalne, 
2/ brak przeciwwskazań zdrowotnych, 
3/ zamiar podjęcia pracy  w charakterze 
opiekunki osób starszych oraz możliwość 
podjęcia zatrudnienia w Niemczech 

2 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych(przygotowanie do egzaminu 
na świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie 
eksploatacji  

I kwartał 8 1/wykształcenie zasadnicze zawodowe 
elektryczne lub doświadczenie w pracy w 
zawodzie elektryka, 
2/ brak przeciwwskazań zdrowotnych 

3 Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy 
2 edycje 

II, IV kwartał 24 Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, 
które: 
1/ nie posiadają dośw.  w poszukiwaniu 
pracy, 
2/utraciły motywację do poszukiwania pracy 
w związku z długotrwałym jej 
poszukiwaniem, 
3/ chcą powrócić na rynek pracy po długim 
okresie braku aktywności zawodowej 

4 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III kwartał 
 

10 
 

1/ wykszt. min. podstawowe/gimnazjalne, 
2/ brak przeciwwskazań zdrowotnych  

5 Brukarz-monter izolacji budowlanych III kwartał 10 1/ wykszt. min. podstawowe/gimnazjalne, 
2/ brak przeciwwskazań zdrowotnych 

6 ABC przedsiębiorczości 

 

II kwartał 
 

17 1/ zamiar podjęcia własnej  działalności 
gospodarczej, 
Dodatkowo każda  z osób: 
- nie uczestniczyła wcześniej w projekcie 
(w latach 2008-2013) 

7 Obsługa komputera z modułem obsługi Internetu II, IV kwartał 20 1/  wykształcenie  min. podstawowe/ 



- 2 edycje 
gimnazjalne, 
2/ wiek powyżej 50 roku życia, 
Dodatkowo każda  z osób: 
- nie uczestniczyła wcześniej w projekcie 
(w latach 2008-2012) 
 

8 Programowanie i obsługa urządzeń sterowanych 
numerycznie CNC z modułem języka angielskiego 

 

III kwartał 7 1/ Spełnianie co najmniej jednego z nw. 
warunków: 
-wiek do 30 roku życia, 
- wiek powyżej 50 roku życia, 
- posiadanie statusu osoby długotrwale 
bezrobotnej, 
- posiadanie stopnia niepełnosprawności, 
2/ wykształcenie: *wyższe/ średnie   
mechaniczne 
*wyższe /średnie     inne techniczne  
 + doświadczenie   w pracy na  
 obrabiarkach CNC (co najmniej 1 mies.), 
3/brak przeciwwskazań zdrowotnych 
Dodatkowo każda  z osób: 
- nie uczestniczyła wcześniej w projekcie 
(w latach 2008-2012) 

9 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą: MAG (135) i TIG (141) 

IV kwartał 10 1/ Spełnianie co najmniej jednego z nw. 
warunków: 
-wiek do 30 roku życia, 
- wiek powyżej 50 roku życia, 
- posiadanie statusu osoby długotrwale 
bezrobotnej, 
- posiadanie stopnia niepełnosprawności, 
2/ wykształcenie min. podstawowe/ 
gimnazjalne, 
3/ brak przeciwwskazań zdrowotnych, 
Dodatkowo każda  z osób: 
- nie uczestniczyła wcześniej w projekcie 
(w latach 2008-2012) 



10 Profesjonalny kucharz II kwartał 10 1/ Spełnianie co najmniej jednego z nw. 
warunków: 
-wiek do 30 roku życia, 
- wiek powyżej 50 roku życia, 
- posiadanie statusu osoby długotrwale 
bezrobotnej, 
- posiadanie stopnia niepełnosprawności, 
2/ wykszt. min. zasadnicze  zawodowe  
gastronomiczne lub doświadczenie w zawodzie 
kucharza lub pomocnika kucharza, 
3/ brak przeciwwskazań zdrowotnych, 
4/ posiadane umiejętności i chęć do pracy w 
zawodzie kucharza 
Dodatkowo każda z osób: 
- nie uczestniczyła wcześniej w projekcie 
(w latach 2008-2012) 

Razem:             128 
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 

1. 
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy 

II kwartał 10 

Osoby które nie posiadają doświadczenia w 
poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do 
poszukiwania pracy w związku z długotrwałym 
niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, chcą 
powrócić na rynek pracy po długim okresie 
braku aktywności zawodowej 

2. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kategorii C I-III kwartał 10 

Osoby bezrobotne  
i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP 
Wysokie Mazowieckie 

3. 
Operator sprzętu ciężkiego (ładowarka, koparko – 
ładowarka, koparka) 

I-II kwartał 10 

4. 
Szkolenie z zakresu budowy i eksploatacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

II kwartał 5 

5. 
Monter  i konserwator urządzeń energii 
odnawialnej 

III kwartał 5 

6. 
Kierowca wózka widłowego z modułem wymiany 
butli gazowych 

II kwartał 5 

7. Prawo jazdy kat. C, C+E III kwartał 5 



8. Asystent do spraw księgowości IV kwartał 10 
Razem:             60 

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

1. 

ABC Przedsiębiorczości  
 
 
 

I-IV kwartał 
 

60 Osoby bezrobotne, planujące rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  

 

2. 

Klub pracy – nauka aktywnego poszukiwania pracy I kwartał 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 

 

30 Osoby bezrobotne 

Razem:                                                                                                                                                90 

Razem województwo podlaskie: 2145 osób  

 
 
 

Plan szkoleń na 2013 r. może ulec zmianom w zależności od przyznanych środków FP i EFS. 
 


