
PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2011 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 
 

Lp
. Nazwa szkolenia Liczba 

osób: 
Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1. Ocieplanie budynków  
 10 osób  marzec/ kwiecień – 200godz. 

2. 
Techniki sprzedaży  
z obsługą kasy fiskalnej  
i terminalem płatniczym 
 

15 osób  Maj -120 godz. 

3. 
Kierowca wózków 
jezdniowych  
z napędem silnikowym 
 

10 osób Czerwiec -59 godz.  

4. Spawanie metodą TIG 
 5 osób  luty/marze – 145 godz. 

5. 
Kelner - barman  
z językiem angielskim 
 

8 osób luty/marzec – 200 godz. 

6. ABC Przedsiębiorczości 
 30 osób wg potrzeb – 60 godz. 

7. 
Opiekun osób starszych  
z językiem niemieckim 
 

8 osób maj/czerwiec – 200 godz. 

8. 
Szkolenia indywidualne wg 
potrzeb zainteresowanych 
 

35 osób  wg potrzeb 

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:  
 

* bezrobotny do 25 roku życia; 
* bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno 
dziecko do 18 roku życia;  
* bezrobotny długotrwale albo po zakończeniu realizacji 
kontraktu socjalnego, albo kobiet które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 
* bezrobotny powyżej 50 roku życia;  
* bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez 
doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 
średniego;  
*bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności 
nie podjął zatrudnienia;  
* bezrobotny niepełnosprawny. 

                                        Razem:                      121  osób 
 
 
 
 



Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  
 

 
Lp. 

 
Nazwa szkolenia 
 

Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1. Pracownik windykacji  
w Call Center 

 
30 osób 

 
I kwartał/ 

120 godzin 

- wskazane wykształcenie min.  średnie 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

2.  Glazurnik – posadzkarz - 
malarz 
 

 
10 osób 

 
I kwartał/ 

200 godzin 

- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

3. Eksploatacja urządzeń 
elektroenergetycznych  
 

 
10 osób 

 
II kwartał/ 
40 godzin 

 

- wskazane wykształcenie zawodowe elektryczne lub 
mechaniczne lub staż pracy jako elektryk 

- brak przeciwwskazań lekarskich  

4. Spawanie metodą TIG 141 
 

 
12 osób 

 
II kwartał/ 

192 godziny 
 

- wykształcenie min.  podstawowe 
wskazane wykształcenie min. zawodowe 
mechaniczne lub staż pracy m.in. w zawodach 
ślusarz, mechanik, tokarz 

- brak przeciwwskazań lekarskich  
5. Kierowca wózków jezdniowych  

z napędem silnikowym  
 

45 osób 
 

II i III  kwartał/ 
67 godzin 

 

- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

6. Fakturzysta  
z obsługą kas fiskalnych 

 
45 osób 

 
II i III  kwartał/ 

150 godzin 
 

- wskazane wykształcenie min. średnie 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

7. Auto Cad - I i II poziom  
wraz z kosztorysowaniem  
w programie Norma PRO 
 

 
10 osób 

 
II kwartał/ 

150 godzin 
 

- wskazane wykształcenie średnie budowlane lub 
mechaniczne 

- brak przeciwwskazań lekarskich 

8. ABC przedsiębiorczości  
 

 
15 osób 

 
III  kwartał/ 
150 godzin 

 

- wykształcenie min. podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

9. Pracownik     wykształcenie min. średnie 



administracyjno-biurowy 
 

15 osób II  kwartał/ 
200 godzin 

 

 komunikatywność 
 brak przeciwwskazań lekarskich 

10. Przedstawiciel handlowy 
 

 
15 osób 

 
II kwartał/ 

200 godzin 
 

 wykształcenie min. średnie 
 komunikatywność 
 brak przeciwwskazań lekarskich 

11. 
 

Zakładanie i prowadzenie  
sklepu internetowego 
 

 
10 osób  

 
II  kwartał/ 
150 godzin 

 

 wykształcenie min. średnie  
 brak przeciwwskazań lekarskich 

12. Szkolenie z zakresu  
umiejętności poszukiwania 
pracy 

 
96 osób 

 
I, II, III i IV  kwartał/ 

80 godzin 
 

 brak doświadczenia  
w poszukiwaniu pracy 

lub 
 utrata motywacji do poszukiwania pracy 
lub 
 chęć powrotu na rynek pracy 

13. Szkolenia indywidualne 
 

 
187 osób  

 
I, II, III i IV kwartał 

 

 
Osoby, które uzasadnią celowość szkolenia 
 

                                             R A Z E M        500 osób 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 

Lp
. Nazwa szkolenia Liczba 

osób: 
Termin realizacji szkolenia/czas 

trwania 
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1 

Klub Pracy 
 
Szkolenia z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy 
 

40 osób  

4 edycje  
po 80 godzin: 

 
 marzec 
 czerwiec 
 październik 
 listopad 

 

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 osób 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 
Lp
. 

Nazwa szkolenia Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

Szkolenia grupowe realizowane w ramach Projektu współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Priorytet 6 
Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 „Nasza Inwestycja – Twoja Niezależność” 
 
1. 
 

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). 

 Szkolenia indywidualne w zależności od 
potrzeb pracodawców bądź osób 
bezrobotnych zamierzających rozpocząć 
własną działalność gospodarczą 

Realizowane w ciągu całego roku; 
W zależności od rodzaju kursu. 
- szkolenia skierowane do osób, które uprawdopodobnią 
uzyskanie zatrudnienia lub podjęcie działalności 
gospodarczej po ukończeniu szkolenia, 
- brak przeciwwskazań lekarskich, 
 



 
Szkolenia grupowe, z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenia indywidualne  finansowane z Funduszu Pracy  
1.  

 
 

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH 
I DZIECI 

 

5 osób - ok. 1 m-ca 
- 130 godz. 
- maj 

- preferowane wykształcenie min. podstawowe, 
- posiadanie predyspozycji psychofizycznych 
-stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu 
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

2.  
KSIĘGOWOŚĆ 
KOMPUTEROWA 

8 osób - ok.1 -1,5 m-ca 
 
- ok. 150 godz. 
- czerwiec/ lipiec 

  
- preferowane wykształcenie min. średnie ekonomiczne, 

 

3.   
PRZEWÓZ TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH   (ADR)   Z 
CYSTERNĄ 
Program szkolenia realizowany 
jest w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 28 października 2002 roku o 
przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.) 
oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie kursów 
dokształcających dla kierowców 
przewożących towary 
niebezpieczne. Celem kursu jest 
przygotowanie do egzaminu na 
uprawnienia ADR na przewóz 
materiałów niebezpiecznych w 
ruchu krajowym i 
międzynarodowym. 
 

5 osób 
 
 

- 35 godz.  
- wrzesień 
 

- ukończone 21 lat, 
- prawo jazdy kat. C lub E/C, 

 
 



4. 
 

Szkolenia  z zakresu 
umiejętności poszukiwania 
pracy  
realizowane w Klubie Pracy 
 
 
 
 
 
 

10 osób 
 
 
 
 
 

10 osób 
 
 
 
 
 

10 osób 

 - 80 godz. 
 
07.03.2011 
25.03.2011 
 
 
- 80 godz. 
 
09.05.2011 
27.05.2011 
 
 
- 80 godz. 
 
05.09.2011 
23.09.2011  

 
- osoby, które w sposób szczególny nie radzą sobie 

w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia  
- analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, 

- poznanie i zastosowanie różnych metod poszukiwania 
pracy, 

- zdiagnozowanie własnych umiejętności i predyspozycji 
zawodowych, 

- odkrywanie własnych możliwości, 
- poznanie zasad skutecznego prowadzenia rozmów z 

pracodawcą, 
- nauka redagowania dokumentów aplikacyjnych, 

- poznanie sytuacji na lokalnym i europejskim rynku 
pracy (poszukiwanie ofert pracy) 

                                                   Razem:        48  osób 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 

 
Lp.  

 
Nazwa szkolenia 

Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania  

Charakterystyka osób dla których przewidziane jest 
szkolenie 

1.  Szkolenia w Klubie Pracy z 
zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy 
 

40 osób raz na kwartał 

1.  Malarz - tynkarz 
 

15 osób styczeń-maj 

2.  Spawacz 10 osób marzec-czerwiec 

 
bezrobotni 

i poszukujący pracy 
zarejestrowani w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Hajnówce 

 



 
3.  ABC działalności gospodarczej 

 
10 osób marzec-czerwiec 

4.  Frezer, operator obrabiarek 
CNC 

10 osób marzec-czerwiec 

5.  Tokarz, operator obrabiarek 
CNC 

10 osób kwiecień-lipiec 

6.  Pracownik ochrony fizycznej 
przygotowujący do licencji  I 
stopnia 

10 osób maj-sierpień 

7.  Handlowiec z modułem obsługi 
klienta, obsługą komputera i 
kasy fiskalnej 

10 osób czerwiec-lipiec 

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

10 osób czerwiec-lipiec 

9. Posadzkarz-glazurnik 
 

5 osób sierpień-wrzesień 

                                                        Razem: 130 osób 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie 

Lp.   Nazwa szkolenia Liczba 
 osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 

trwania 

Charakterystyka osób dla których przewidziane jest 

szkolenie 

1 
„Szukam pracy” z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy 
w ramach Klubu Pracy 
 

16 osób luty 
80 godz. 

Osoby bezrobotne 

2 
 

„Szukam pracy” z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy 
w ramach Klubu Pracy 
 

16 osób  marzec 
80 godz. 

Osoby bezrobotne  

3 
 

„Szukam pracy” z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy 
w ramach Klubu Pracy 
 

16 osób  maj 
80 godz. 

Osoby bezrobotne 

4 „Szukam pracy” z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy 
w ramach Klubu Pracy 
 

16 osób wrzesień 
80 godz. 

Osoby bezrobotne 

5 „Szukam pracy” z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy 
w ramach Klubu Pracy 
 

16 osób listopad 
80 godz. 

Osoby bezrobotne 

6  Szkolenia indywidualne 
wynikające z potrzeb 
pracodawców i osób 
bezrobotnych 
 

wg potrzeb  
cały rok 

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

                                                         Razem:    80 osób 

 

 

 

 



Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 
Lp. Nazwa szkolenia Liczba 

osób: 
Termin realizacji szkolenia/czas 

trwania 
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1. 
 
 

Przygotowanie do prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 
 2 grupy 
po-10 osób 
 

II – III – IV 
kwartał   100 godz. 

- wykszt. min. podst. lub gimnazjalne, 
- osoby, oczekujące na dotację z PUP w Łomży, które 
planują rozpoczęcie działaln. gospodarczej,  
 

2. 
 

Szkolenie z zakresu 
umiejętności poszukiwania 
pracy /FP/ 

    10 osób 
    10 osób 
    10 osób 
    10 osób  

I gr -I/II kwartał – 80 godz. 
II gr – II/III kwartał – 80 godz. 
III gr – III/IV kwartał – 80 godz. 
IV gr – III/IV kwartał – 80 godz. 

 

- pozytywna opinia pośrednika pracy i doradcy 
zawodowego 

                                                Razem:    60 osób 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 

Lp. Nazwa szkolenia  Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1. 
Obsługa kotłów parowych i 
wodnych na paliwa stałe, ciekłe 
i gazowe 

2 osób Luty – grudzień – 45 godz. 
młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

2. Operator wózków jezdniowych 6 osób Luty – grudzień – 65 godz.  
młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

3. Profesjonalny sprzedawca  6 osób Luty – grudzień -170 godz. 
młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

4. Kelner – barman z modułem 
językowym (język angielski) 6 osób Luty – grudzień -190 godz. 

młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 



5. Glazurnik – posadzkarz 4 osób  Luty – grudzień -220 godz. 
młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

6.  
Podstawy księgowości z 
obsługą komputera oraz 
programu Płatnik 

4 osób  Luty – grudzień -67 godz. 
młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

7. Kompleksowa obsługa biura 3 osób Luty – grudzień -100 godz. 
młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

8. Magazynier z obsługa wózków 
widłowych i fakturowaniem 4 osób  Luty – grudzień – 160 godz. 

młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

9. Spawanie elektryczne i gazowe 
oraz w osłonie CO2 (135) 3 osób Luty – grudzień – 145 godz. 

młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

10. Operator koparko-ładowarki 4 osób Luty – grudzień – 196 godz. 
młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

11. 
Prawo jazdy kat. C, 
E do C 
 

4 osób Luty – grudzień - 45-50 godz. 

młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 
 

12. Opiekun dzieci, osób starszych i 
niepełnosprawnych 2 osób Luty – grudzień – 120 godz. 

młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 
 

13. Stylizacja osoby 2 osób Luty – grudzień – 200 godz. 

młodzież do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 
 

                                                Razem:     50 osób 



 
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach 
Lp. Nazwa szkolenia Liczba 

osób:  
Termin realizacji szkolenia/czas 

trwania 
Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 

przeznaczone 
1. 

Klub Pracy 

24 osób (1 
grupa w 
kwartale 

po 12 osób 
w grupie) 

I i II półrocze 3 tygodnie/80 godz. -osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, 
-pozytywna opinia doradcy zawodowego 

2. Palacz kotłów CO 
 

8 osób I kwartał/85 godz. -osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, 
-pozytywna opinia doradcy zawodowego 

3. Pracownik informacji 
turystycznej (422502) 

8 osób II kwartał/40 godz. -osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, 
-pozytywna opinia doradcy zawodowego 
- wykształcenie m.in. średnie 

4. 
Opiekunka dziecięca (325905) 

8 osób III kwartał/150 godz. -osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, 
-pozytywna opinia doradcy zawodowego 
- wykształcenie m.in. średnie 

5. Kasjer handlowy (523003) 8 osób IV kwartał/80 godz. -osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, 
-pozytywna opinia doradcy zawodowego 

6. Kursy indywidualne 
uzasadniające celowość 
szkolenia 

wg potrzeb I, II, III, IV kwartał wg potrzeb -osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, które 
uzasadnią celowość skierowania na szkolenie, 
-pozytywna opinia doradcy zawodowego 

7. Kursy grupowe zgodnie z 
bieżącym zapotrzebowaniem 
pracodawców 

wg potrzeb I, II, III, IV kwartał wg potrzeb -osoby bezrobotne lub inne osoby uprawnione, 
-pozytywna opinia doradcy zawodowego 

                                                         Razem:   56 osób 
  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 

Lp. Nazwa szkolenia  Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

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

10 osób 
10 osób 

marzec – 80 godzin 
czerwiec- 80 godzin 

Osoby zarejestrowane  w PUP 



2. 
Kierowca wózka jezdniowego      
z  uprawnieniem do wymiany 
butli gazowej 

15 osób Termin realizacji w zależności od 
posiadanych środków: czerwiec/   
październik ( 70 godzin) 

- Osoby zarejestrowane w PUP 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 

3. 
Technolog prac 
wykończeniowych 

10 osób Termin realizacji w zależności od 
posiadanych środków: czerwiec / 
październik (200 godzin) 

- Osoby zarejestrowane w PUP 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 

4. 
Obsługa kas fiskalnych, 
fakturowanie, HACCP 

10 osób Termin realizacji w zależności od 
posiadanych środków :wrzesień/ 
Październik (60 godzin) 

- Osoby zarejestrowane w PUP 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych, 
- wykształcenie . zasadnicze zawodowe 

                                                         Razem:    55  osób 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1. Podstawy prowadzenia 
działalności gospodarczej 30 osób Cały rok 

45 godzin 

Kandydaci: 
 Osoby bezrobotne, które planują rozpocząć 

działalność gospodarczą; 
Wymagania: 
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

szkoleniu. 

2. Operator sprzętu ciężkiego 12 osób 

I kwartał 
- 

II kwartał 
180 godzin 

Kandydaci: 
 Osoby będące przede wszystkim w szczególnej 

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

 Osoby bezrobotne, które planują podjąć zatrudnienie 
w zawodzie operatora; 

Wymagania: 
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

szkoleniu; 
 Prawo jazdy kat. B; 
 
 



3. Magazynier z obsługą wózka 
jezdniowego  12 osób 

II kwartał 
- 

III kwartał 
110 godzin 

Kandydaci: 
 Osoby będące przede wszystkim w szczególnej 

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

 Osoby bezrobotne, które planują podjąć zatrudnienie 
w zawodzie operatora wózka jezdniowego lub 
magazyniera itp.; 

Wymagania: 
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

szkoleniu; 
 Podstawa obsługi komputera; 

4. Spawacz metodą MAG 12 osób 

I kwartał 
- 

III kwartał 
150 godzin 

Kandydaci: 
 Osoby będące przede wszystkim w szczególnej 

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

 Osoby bezrobotne, które planują podjąć zatrudnienie 
w zawodzie spawacza; 

Wymagania: 
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 

szkoleniu; 

5. Asystent biurowy z komputerową 
obsługą zagadnień kadrowych 12 osób 

III kwartał 
- 

IV kwartał 
120 godzin 

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; 
 Wykształcenie minimum średnie; 
 Podstawy komputera. 

6. Sprzedawca - profesjonalna 
obsługa klienta 12 osób 

III kwartał 
- 

IV kwartał 
150 godzin 

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 komputera. 
 



7. 
Szkolenie z zakresu umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy w 
Klubie Pracy 

120 osób Cały rok 
80 godzin 

Kandydaci: 
 Każda osoba, która nie posiada doświadczenia w 

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

- Wymagania: Brak  

8. Szkolenia indywidualne wg potrzeb Cały rok 
W zależności od kierunku szkolenia 

Kandydaci: 
 Osoby, które uzasadnią celowość szkolenia; 
Wymagania: 

 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w szkoleniu. 

                                                           Razem:     210 osób 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

Szkolenia  współfinansowane z EFS w ramach POKL 
 

1. 

ABC przedsiębiorczości 

 

- I edycja szkolenia 

 

- II edycja szkolenia 

 

 

 

15 osób 

 

15 osób 

 

kwiecień 

październik 

120 godz. 

zegarowych 

1/wykształcenie min. podstawowe/gimnazjalne,  

2/ zamiar podjęcia własnej działalności gospodarczej, 

3/ zapisem na szkolenie ABC przedsiębiorczości będzie 
złożenie wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, 

4/ osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie 
co najmniej 3 miesiące licząc od ostatniej rejestracji. 

Ze szkolenia współfinansowanego z EFS w ramach POKL 
nie mogą skorzystać osoby, które były już aktywizowane 
w latach 2008 r.-2010 r. w ramach tego projekt 

2. 

Operator ciężkich maszyn 
budowlanych i drogowych kl. III 

(koparkoładowarka koparka, 

 

13 osób 

marzec  

176 godz. 

zegarowych 

1/ wykształcenie min. podstawowe/gimnazjalne 

2/ brak przeciwwskazań zdrowotnych 



ładowarka, spycharka) 
 3/ osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie 

co najmniej 3 miesiące licząc od ostatniej rejestracji. 

Ze szkolenia współfinansowanego z EFS w ramach POKL 
nie mogą skorzystać osoby, które były już aktywizowane 
w latach 2008 r.-2010 r. w ramach tego projektu. 

3. 

Opiekun osób starszych 
z językiem niemieckim 

15 osób 

 

kwiecień-maj 

200 godz. 

zegarowych 

1/ wykształcenie min. podstawowe/ gimnazjalne 

2/ brak przeciwwskazań zdrowotnych  

3/ zamiar podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób 
starszych oraz możliwość podjęcia zatrudnienia w 
Niemczech 

4/ osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie 
co najmniej 3 miesiące licząc od ostatniej rejestracji. 

Ze szkolenia współfinansowanego z EFS w ramach POKL 
nie mogą skorzystać osoby, które były już aktywizowane 
w latach 2008 r.-2010 r. w ramach tego projektu. 

Szkolenia finansowane z  Funduszu Pracy  
 

11. 
 

Szkolenie z zakresu umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy 

16 osób Wrzesień – 80 godz.  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/ osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie 
co najmniej 3 miesiące licząc od ostatniej rejestracji. 

                                                      Razem:          74 osób 



 
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba 
osób: 

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1. Szkolenie z zakresu umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy 40 osób I-IV kwartał 

80 godz. 

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, 
C+E 

7 osób II kwartał 
140 godz. 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 

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

5 osób II kwartał 
210 godz. 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 

4. 
Magazynier z uprawnieniami 
kierowcy wózków jezdniowych o 
napędzie silnikowym 

10 osób III/IV kwartał  
120 godz. 

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane 
w PUP Wysokie Mazowieckie (po uzyskaniu dodatkowych 
środków) 

5. 
Profesjonalny sprzedawca z 
elementami obsługi kasy 
fiskalnej 

10 osób III/IV kwartał 
90 godz. 

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane 
w PUP Wysokie Mazowieckie  (po uzyskaniu 
dodatkowych środków) 

6. Prawo jazdy kat. C, C+E 8 osób 
I/II kwartał 
50 godz.  

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 

7. Kasjer handlowy z umiejętnością 
fakturowania 10 osób III/IV kwartał 

90 godz. 

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane 
w PUP Wysokie Mazowieckie (po uzyskaniu dodatkowych 
środków) 

8. Cukiernik 10 osób 
III kwartał 
120 godz. 

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 

9. Brukarz  10 osób III kwartał 
150 godz. 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 

10.  Operator betoniarek  10 osób 
II kwartał 
38 godz. 

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 

11. Kurs masażu klasycznego 10 osób III kwartał 
120 godz. 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 



 

12. Kosmetyczka z elementami 
wizażu 10 osób 

III kwartał 
120 godz. 

 

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
PUP Wysokie Mazowieckie 

                                                       Razem:         140  osób 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 
 

Lp. Nazwa szkolenia Liczba 
osób:  

Termin realizacji szkolenia/czas 
trwania 

Charakterystyka osób dla których szkolenie jest 
przeznaczone 

1. 
 

Operator ładowarki kl. III 
 

5 osób I kwartał 
II kwartał 

170 godzin 

Osoby bezrobotne, wykształcenie bez ograniczeń, 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
udziału w szkoleniu (skierowanie z PUP) 

2. 
Operator równiarki kl. III 5 osób I kwartał 

II kwartał 
170 godzin 

Osoby bezrobotne, wykształcenie bez ograniczeń, 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
udziału w szkoleniu (skierowanie z PUP) 

3. Przewóz towarów 
niebezpiecznych - ADR  5 osób II kwartał 

35godzin 

Osoby bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, 
min. prawo jazdy kat. B, 
 

4. 
Pracownik usług 
gastronomicznych i catering – 
organizacja przyjęć 
okolicznościowych 

5 osób IV kwartał 
200 godzin 

 

Osoby bezrobotne, wykształcenie bez ograniczeń,  
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
udziału w szkoleniu  zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w szkoleniu (skierowanie z 
PUP) 

5. 
ABC Przedsiębiorczości z 
modułem księgowości dla 
małych firm i pozyskiwanie 
funduszy z UE 

15 osób I-IV kwartał 
30 godzin 

Osoby bezrobotne, planujące rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, podstawowa umiejętność 
obsługi komputera, wykształcenie bez ograniczeń 

6. Przedstawiciel handlowy 5 osób III kwartał 
90godzin 

Osoby bezrobotne, predyspozycje do pracy w zawodzie, 
wykształcenie bez ograniczeń,  

7. 

Klub pracy – nauka aktywnego 
poszukiwania pracy 

25 osób I kwartał 
II kwartał 
III kwartał 
IV kwartał 
80 godzin 

 

Osoby bezrobotne 

                                                      Razem:         65 osób 



 
Łącznie planowane jest przeszkolenie co najmniej 1629 osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w województwie podlaskim w 2011 roku. 
Plan szkoleń na  2011r. może ulec zmianom w zależności od przyznanych środków FP i EFS. 

 
 


