
      SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJ ĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ  
POWIATOWE URZ ĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2014. 

 

Lp. Nazwa szkolenia Termin realizacji 
szkolenia 

Liczba osób 
przewidzianych 
do przeszkolenia 

Wstępnie określone osoby do przeszkolenia 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 

1. ABC Przedsiębiorczości 
wg potrzeb 60 szkolenie kierowane do osób zainteresowanych 

rozpoczęciem działalności gospodarczej 

2. 
Opiekun osób starszych  z modułem języka 
angielskiego 

kwiecień/maj 12 

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

3. 
Opiekun osób starszych  z modułem języka 
niemieckiego 

kwiecień/maj 12 

*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 montażem rusztowań 
marzec/ 
kwiecień 

 

12 
 

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

5. 
 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym i bezpieczną wymianę butli gazowej 

marzec/ 
kwiecień 

 
14 

Osoby znajdujące  
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
* dobry stan zdrowia 
*szkolenie skierowane w szczególności do osób 
zmierzających podjąć prace w zawodzie 



6. 
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą: MAG (135) i TIG (141) 

maj/czerwiec 12 

Osoby znajdujące  
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
* dobry stan zdrowia 
*szkolenie skierowane w szczególności do osób 
zmierzających podjąć prace w zawodzie. 

7. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych Czerwiec/lipiec 12 

Osoby znajdujące  
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy( w tym 
osoby z orzeczeniem stopnia 
niepełnosprawności)  
* dobry stan zdrowia 
*szkolenie skierowane w szczególności do osób 
zmierzających podjąć prace w zawodzie 
 

8. 
Szkolenia indywidualne według potrzeb osób  
zainteresowanych 

Cały rok Wg potrzeb 

Warunkiem udziału w szkoleniu indywidualnym 
jest posiadanie oświadczenia o możliwości 
zatrudnienia podpisane przez przyszłego 
pracodawcę. 
 

Razem:                                                                                                                                                           134 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

1. 

 
Kadry i płace 
 
 

 
I kwartał  

 
150 godz. 

 
15 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 



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

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

2. 

 
Profesjonalna obsługa biura 
 
 

 
I kwartał 

 
200 godz. 

 
15 
 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

−  posiadają co najmniej wykształcenie 
średnie, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

3. 

 
Technika komputerowa w księgowości 
 

 
I kwartał 

 
150 godz. 

 
15 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie średnie 
(preferowane ekonomiczne lub staż pracy w 
komórkach księgowych), 



− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

4. 

 
Kasjer – sprzedawca 
 

 
I kwartał 

 
150 godz. 

 
15 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 - 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów: „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij 
Kluczową decyzję” oraz finansowane z 
Funduszu Pracy, 

− posiadają co najmniej wykształcenie średnie, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich, 
− pierwszeństwo w skierowaniu będą miały 

osoby do 30 roku życia  
i powyżej 50 roku życia. 

 

5. 

 
Kierowca wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym  
 
 

 
I kwartał 

 
67 godz. 

 
15 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

6. 
 
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 

 
I kwartał 

 

 
15 
 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 



250 godz. szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

7. 

 
Brukarz  
 

 
I kwartał 

 
200 godz. 

 
8 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 - 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów: „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij 
Kluczową decyzję” oraz finansowane z 
Funduszu Pracy, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich, 
− pierwszeństwo w skierowaniu będą miały 

osoby do 30 roku życia  
i powyżej 50 roku życia. 

 

8. 

 
Pracownik gospodarczy – konserwator (z 
uprawnieniami SEP do 1 kV) 
 
 

 
II kwartał 

 
200 godz. 

 
10 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 



działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej   wykształcenie  
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań  lekarskich. 
 

9. 

 
Spawanie metodą MAG 
 
 

 
II, III kwartał 

 
120 godz. 

 
24 

 
Osoby bezrobotne, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

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

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

10. 

 
Spawanie metodą TIG 
 
 

 
II kwartał 

 
120 godz. 

 
12 

 
Osoby bezrobotne, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 



KLuczową decyzję”, 
− posiadają co najmniej wykształcenie 

podstawowe (preferowane wykształcenie  
mechaniczne  lub staż pracy m.in. w 
zawodach ślusarz, mechanik, tokarz), 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

11. 

 
Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych 
 
 

 
II kwartał 

 
200 godz. 

 
12 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe mechaniczne, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

12. 

 
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC  
 
 

 
II kwartał 

 
200 godz. 

 
 

 
15 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe techniczne, 



− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 
 

13. 

 
Konserwator terenów zielonych 
 

 

 
II kwartał 

 
150 godz. 

 
8 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe (preferowane wykształcenie 
zawodowe ogrodnicze lub rolnicze) 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

14. 

 
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 
II kwartał 

 
245 godz. 

 
10 

 
Osoby bezrobotne, które: 
− w latach 2013 - 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów: „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij 
Kluczową decyzję” oraz finansowane z 
Funduszu Pracy, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich, 
− pierwszeństwo w skierowaniu będą miały 

osoby do 30 roku życia  
i powyżej 50 roku życia. 

 



15. 

 
ABC własnej firmy 
 
 

 
II kwartał 

 
150 godz. 

 
15 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

16. 

 
AutoCAD z kosztorysowaniem 
 
 

 
II kwartał 

 
150 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie średnie 
(preferowane wykształcenie budowlane lub 
mechaniczne), 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich 
 

17. 

 
Profesjonalny wizerunek firmy  
w Internecie 
 

 
II kwartał 

 
150 godz. 

 
 

10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  



 w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie średnie, 
− mają zdolności plastyczne, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

18. 

 
Pracownik recepcji / rejestracji 
 
 

 
II kwartał 

 
150 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

−  posiadają co najmniej wykształcenie 
średnie, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

19. 

 
Przewodnik turystyczny 
 
 

 
II kwartał 

 
300 godz. 

 
15 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 



− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

−  posiadają wykształcenie wyższe 
(preferowane osoby zwolnione  
z placówek oświaty), 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

20. 

 
Alpinizm przemysłowy 
 

 

 
II kwartał 

 
40 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

21. 

 
Opiekun osób starszych i chorych  
z językiem niemieckim 
 
 

 
II kwartał 

 
200 godz. 

 
15 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 



− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

22. 

 
Bukieciarstwo z technikami decoupage 
 
 

 
II kwartał 

 
120 godz. 

 
10 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe (preferowane rolnicze lub 
ogrodnicze), 

− mają zdolności manualne, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

23. 

 
Barman – kelner 
 
 

 
II kwartał 

 
250 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 
 



24. 

Pomoc kucharza z elementami carvingu 
 
 

II kwartał 
 

200 godz. 

10 Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− mają zdolności manualne, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

25. 

 
Florystyka i dekoracja stołów 
 

 

 
III kwartał 

 
120 godz. 

 

 
10 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe (preferowane rolnicze lub 
ogrodnicze), 

− mają zdolności manualne, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

26. 
 
Opiekun dziecięcy 
 

III kwartał 
 

100 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 



 szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

27. 

 
Profesjonalne sprzątanie (obsługa urządzeń 
sprzątających) 
 
 

 
III kwartał 

 
60 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

28. 

 
Drwal – operator pilarki 
 
 

 
III kwartał 

 
130 godz. 

 

 
8 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 



z Funduszu Pracy, 
− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 

KLuczową decyzję”, 
− posiadają co najmniej wykształcenie 

podstawowe, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

29. 

 
Blacharz – lakiernik samochodowy 
 
 

 
III kwartał 

 
450 godz. 

 
8 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe (preferowane o profilu 
samochodowym bądź staż pracy w zakładzie 
/ warsztacie napraw pojazdów), 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

30. 

 
Przewóz materiałów niebezpiecznych 

 
III kwartał 

 
95 godz. 

 
8 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 - 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów: „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij 
Kluczową decyzję” oraz finansowane z 
Funduszu Pracy, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 



− posiadają prawo jazdy kat. C, C+E, 
świadectwo kwalifikacyjne kierowcy w 
zakresie kat. C, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich, 
−  pierwszeństwo w skierowaniu będą miały 

osoby do 30 roku życia  
i powyżej 50 roku życia. 

 

31. 

 
Gorseciarka 
 

 
III kwartał 

 
200 godz. 

 
8 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 - 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów: „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij 
Kluczową decyzję” oraz finansowane z 
Funduszu Pracy, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe (preferowane zawodowe 
odzieżowe, krawieckie lub staż pracy w 
krawiectwie), 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich, 
− pierwszeństwo w skierowaniu będą miały 

osoby do 30 roku życia  
i powyżej 50 roku życia. 

 

32. 

 
Pracownik kancelaryjny 
 
 
 

 
III kwartał 

 
150 godz. 

 
15 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 



− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

−  posiadają co najmniej wykształcenie 
średnie, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

33. 

 
Handlowiec 
 
 

 
IV kwartał 

 
200 godz. 

 
15 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie średnie, 
− są komunikatywne, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

34. 

 
Pracownik biura rachunkowego 
 
 

 
IV kwartał 

 
200 godz. 

 
15 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie średnie 
(preferowane ekonomiczne), 



− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

35. 

 
Pracownik magazynu 
 

 
IV kwartał 

 
180 godz. 

 
10 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 - 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów: „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja”, „POdejmij 
Kluczową decyzję” oraz finansowane z 
Funduszu Pracy, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich, 
− pierwszeństwo w skierowaniu będą miały 

osoby do 30 roku życia  
i powyżej 50 roku życia. 

 

36. 

 
Barman – barista 
 
 

 
IV kwartał 

 
250 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
zawodowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 
 
 



37. 

 
Menager usług gastronomicznych  
i cateringowych 
 
 

 
IV kwartał 

 
150 godz. 

 
10 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie średnie, 
− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

38. 

 
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 
 
 

 
IV kwartał 

 
40 godz. 

 
10 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej   wykształcenie  
zawodowe elektryczne  
lub mechaniczne - bądź staż pracy jako  
elektryk, 

− nie mają przeciwwskazań  lekarskich. 
 

39. 

 
Elektromonter instalacji – nowoczesny dom 
 
 

 
IV kwartał 

 
150 godz. 

 
10 

 
Osoby bezrobotne, które : 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  



w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej   wykształcenie  
zawodowe elektryczne  lub mechaniczne, 

− nie mają przeciwwskazań  lekarskich. 
 

40. 

 
Stolarz meblowy 
 
 

 
IV kwartał 

 
200 godz. 

 
8 

 
Osoby, które: 
− w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na 

szkolenia realizowane  
w ramach projektów „Aktywność szansą na 
zatrudnienie”, „Aktywność szansą na 
zatrudnienie – II edycja” i „Wspólne 
działanie – jeden projekt” oraz finansowane 
z Funduszu Pracy, 

− nie uczestniczyły w projekcie „POdejmij 
KLuczową decyzję”, 

− posiadają co najmniej wykształcenie 
podstawowe, 

− nie mają przeciwwskazań lekarskich. 
 

41. 

 
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy  
 

 
I, II, III, IV kwartały 

 
80 godz. 

 
40 

 
Osoby, które : 
− nie mają doświadczenia w poszukiwaniu 

pracy, lub 
− utraciły motywację do poszukiwania pracy, 

lub 
− chcą powrócić na rynek pracy. 

 
Razem:                                                                                                                                             509 



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. 

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

140 h 
(I kwartał) 

4 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.  

2. 

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, 

Razem:             4 
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 

1. 
Spawacz 

Kwiecień-
listopad/255 

20  

Bezrobotni i poszukujący pracy 
 zarejestrowani  w Powiatowym  
Urzędzie Pracy w Hajnówce 

2. ABC działalności gospodarczej luty-sierpień/70 10  
3. Sortowacz Luty-wrzesień/100 10  

4. 

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

Luty-wrzesień/90 20  



5. Ślusarz Marzec-sierpień/100 10  

6. Kelner – barman  z elementami małej gastronomii 
czerwiec-

wrzesień/150 
5  

7. Stolarz 
Kwiecień-

wrzesień/100 
10  

8. Robotnik budowlany Maj-wrzesień/150 20 

Razem:              105 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie 

1. 
Podstawy prowadzenia działalności Marzec i kwiecień/40 

 
30 Osoby bezrobotne, które planują rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

2. 
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w 
ramach Klubu Pracy 

 
Październik/80 

 

 
10 
 

Osoby bezrobotne, pozyskaniu pozytywnej 
opinii doradcy zawodowego  

3. 
 Szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb 
pracodawców i osób bezrobotnych 

cały rok  
 

 Osoby bezrobotne, które mają zapewnienie 
zatrudnienia lub deklarują podjęcie działalności 
gospodarczej 

Razem:                                                                                                                                                40 
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 

1. 
Przygotowanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej 

II kwartał  
III kwartał  

20  
20  

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

2. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 

I kwartał . 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał. 
 
 
 

40  - pozytywna opinia pośrednika pracy i doradcy 
zawodowego 
- brak umiejętności aktywnego poszukiwania 
pracy 

Razem:                                                                                                                                                                                   80 



Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 

1. Podstawy obsługi komputera z Internetem Wrzesień/50h 12 

- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mońkach 
- pierwszeństwo mają osoby powyżej 50 roku 
życia 
 

2. Szkolenie w Klubie Pracy „Szukam pracy” 
Czerwiec, 

wrzesień/80h 
 

24 

- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mońkach 
- osoby nie posiadające doświadczenia w 
poszukiwaniu pracy, 
- osoby,  które utraciły motywację do 
poszukiwania pracy, 
- osoby chcące powrócić na rynek pracy po 
długim okresie braku aktywności zawodowej 
 

3. 
Szkolenia indywidualne pod konkretne potrzeby 
pracodawców 

Cały rok  55 

- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mońkach 
- szkolenie skierowane do osób, które wykażą 
celowość skierowania na szkolenie, tzn. 
uprawdopodobnią uzyskanie zatrudnienia lub 
podjęcie działalności gospodarczej po 
ukończeniu szkolenia, 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

             91 
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach 

1. 
Szkolenia indywidualne i grupowe organizowane pod 
potrzeby osób bezrobotnych i pracodawców 

Styczeń-grudzień 
W zależności od 
rodzaju szkolenia 

10   Osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione  
przeznaczone dla osób bezrobotnych, które po 
ukończeniu szkolenia uzyskają zatrudnienie u 
pracodawcy zgłaszającego zapotrzebowanie na 
wskazane szkolenie. Wymagania dla 
kandydatów na szkolenie ustalane indywidualnie 
w zależności od kierunku szkolenia. 
 

Razem:                                                                                                                                                      10 



Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 

1. 
Sortowacz surowców wtórnych z modułem wózka 
widłowego 

III kwartał /120h 
 

10 - osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Siemiatyczach 
 
-zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy do wykonywania 
danego zawodu 
 
- wstępne rozmowy z pracodawcami 
zgłaszającymi zapotrzebowania na kandydatów 
w w/w zawodzie (przedwstępna umowa o pracę) 

2 
Szkolenia indywidualne pod konkretne potrzeby 
pracodawców 

Cały rok Wg potrzeb Zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 
pracodawców. 

Razem:                                                                                                                                                              10 
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 

1. Vademecum przedsiębiorczości 

I kwartał 
III kwartał 

 
70 godzin 

 

Zgodnie ze 
zgłoszonym 

zapotrzebowaniem 
max  osób 40 

Kandydaci: 
− Osoby bezrobotne, które planują rozpocząć 

działalność gospodarczą. 
Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

2. Prawo jazdy kat. C 

I kwartał 
- 

III kwartał 
 

50 godzin 

Zgodnie ze 
zgłoszonym 

zapotrzebowaniem 
max 10 osób 

Kandydaci: 
− Osoby bezrobotne, które uzasadnią celowość 

szkolenia. 
Wymagania: 
− Prawo jazdy kat. B. 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 
−  



3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy 

I kwartał 
- 

III kwartał 
 

140 godzin 

Zgodnie ze 
zgłoszonym 

zapotrzebowaniem 
max 10 osób 

Kandydaci: 
− Osoby bezrobotne, które uzasadnią celowość 

szkolenia. 
Wymagania: 
− Ukończone 21 lat. 
− Prawo jazdy kat. C  po 10.09.2009r. lub C+E 

lub C1 lub C1+E. 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 

4. Operator sprzętu ciężkiego 

I kwartał 
- 

II kwartał 
 

180 godzin 

Zgodnie ze 
zgłoszonym 

zapotrzebowaniem 
max 20 osób 

Kandydaci: 
− Osoby bezrobotne, które uzasadnią celowość 

szkolenia. 
Wymagania: 
− Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu. 
− Prawo jazdy kat. B. 

5. 
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy w Klubie Pracy 

Cały rok 
 
 

80 

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:             160 
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 

1. 
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy 
 

Październik/80h 12 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 

2. 
ABC przedsiębiorczości 

 

Maj/120h 
 

30 1/ zamiar podjęcia własnej  działalności 
gospodarczej, 
2/wykształcenie  min. podstawowe/ gimnazjalne, 



3. Język niemiecki dla seniorów (50+) – 2 edycje 

Kwiecień-maj/120 h 
 

Wrzesień- 
październik/120h 

12 
 

12 

- osoby bezrobotne w wieku 50 + 
zainteresowane wyjazdem do Niemiec 
 
 
 
  

Razem:             66 
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 

1. 
Kierowca samochodu ciężarowego (Prawo jazdy kat. C 
+ Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy 
kat. C) 

II-III kwartał 15 

Osoby bezrobotne  
do 30 roku życia zarejestrowane w PUP 
Wysokie Mazowieckie, które ukończyły 21 rok 
życia 
 
 

2. 
Kasjer handlowy 
 

II-III kwartał 20 
 

Osoby bezrobotne  
do 30 roku życia zarejestrowane w PUP 
Wysokie Mazowieckie 
 
 

3. Kierowca operator wózków jezdniowych 
II-III kwartał 15 

 

4. Pracownik obsługi biurowej 
II-III kwartał 20 

 

5. Asystent do spraw księgowości 
II-III kwartał 15 

 

6. 
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona prawa jazdy do kat. 
C 

II-III kwartał 

10 

Osoby bezrobotne  
i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP 
Wysokie Mazowieckie, które ukończył 21 rok 
życia 
 

7. Operator sprzętu ciężkiego 
II-III kwartał 10 

 
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
zarejestrowane w PUP Wysokie Mazowieckie 
 
 
 
 
 

8. Spawanie metodą MAG IV Kwartał 10 

9. Prawo jazdy kat. C+E IV kwartał 5 

Razem:             120 



Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

1. Klub pracy – nauka aktywnego poszukiwania pracy 

I kwartał 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 

80 h 
 

30 Osoby bezrobotne 

Razem:                                                                                                                                                30 

Razem województwo podlaskie: 1 399 osób  

 
 
 

Plan szkoleń na 2014 r. może ulec zmianom w zależności od przyznanych środków FP i EFS. 
 


