
      PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2009 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 
 

Lp. Nazwa szkolenia Termin realizacji 
szkolenia 

Liczba osób 
przewidzianych 
do przeszkolenia 

Wstępnie określone osoby do przeszkolenia 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 

1. 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym 

styczeń - marzec                                  
wrzesień - listopad 

2 grupy po 20 osób 
(40) 

mile widziane uprawdopodobnienie zatrudnienia 

2. Ocieplanie budynków marzec - kwiecień 15  
brak przeciwwskazań do pracy na wysokości; dobry stan 
zdrowia; skierowanie na badania lekarskie przed 
szkoleniem 

3. murarz marzec - kwiecień 15  
dobry stan zdrowia, skierowanie na badania lekarskie 
przed szkoleniem 

4. glazurnik marzec - kwiecień 15  
dobry stan zdrowia, skierowanie na badania lekarskie 
przed szkoleniem 

5.  Obsługa komputera czerwiec - sierpień 
2 grupy po 15 osób 

(30) 
1 grupa poziom podstawowy ,1 grupa poziom 
zaawansowany   

6. Kurs języka angielskiego maj - październik 
3 grupy po 10 osób 

(30)  
róŜne poziomy zaawansowania;  
przewidywana kontynuacja szkolenia z 2008r. 

7. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 
kwiecień - 
październik 

20  
szkolenie kierowane do osób, które chcą pracować  
w handlu 

8. Przedsiębiorczość cały rok 
3 grupy po 20 osób 

(60) 
dla osób rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą 

9. Kelner - barman luty - kwiecień 10  osoby zainteresowane pracą w zawodzie 
10. Kucharz małej gastronomii luty - maj 10  osoby zainteresowane pracą w zawodzie 

11. Kucharz w restauracji 
wrzesień - 
październik 

10  osoby zainteresowane pracą w zawodzie 

12. Spawacz MIG/MAG styczeń - marzec 6 - 10  
w pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą 
osoby posiadające uprawdopodobnienie zatrudnienia 

13. 
Manicure, pedicure, depilacja woskiem, zdobienie 
paznokci 

kwiecień - 
październik  

10  

w pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą 
osoby posiadające uprawdopodobnienie zatrudnienia oraz 
osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w danym 
kierunku 

14. Szwaczka cały rok-wg potrzeb 20  
  mile widziane osoby posiadające  
doświadczenie w zawodzie 



15. 
Florysta 
 (bukieciarstwo) 

 kwiecień - 
październik 

10  osoby zainteresowane pracą w zawodzie 

16. 
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy zarejestrowanych w PUP i nie pozostających  
w zatrudnieniu 

cały rok wg potrzeb 
szkolenia realizowane ze środków PFRON; szkolenia 
grupowe zgodnie z planem szkoleń,  szkolenia 
indywidualne pod potrzeby pracodawcy 

Razem:                                                                                                                                                      301 (305) 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

1. 
Robotnik budowlany (glazurnik-posadzkarz-malarz,  
ocieplanie budynków, zbrojarz-betoniarz, dekarz, 
montaŜysta okien) 

I, IV 30 - wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

2. 
Monter instalacji wodno - kanalizacyjnych IV 10 - wskazane wykształcenie zawodowe mechaniczne 

- brak przeciwwskazań lekarskich 

3. 
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC 
(operator tokarek sterowanych  numerycznie. operator 
frezarek sterowanych numerycznie) 

I, III 20 - wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, znajomość   
   rysunku technicznego 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

4. 
 

Specjalista do spraw reklamy 
(w tym. m. in. grafika komputerowa) 
 

II 10 - wykształcenie min. średnie  
- zdolności plastyczne  
- komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

5. 

Grafika komputerowa  
(w tym m. in.: z obróbka zdjęć i tworzenie stron www) 

I, IV 20 - wykształcenie min. średnie  
- zdolności plastyczne  
- komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

6. 
Kucharz  
(w tym m. in. catering) 

I, III 20 - wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

7. 
Barman - kelner  
(w tym m. in. catering, język angielski) 

I 10 - wskazane wykształcenie min.  zawodowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

8. 
ECDL 
Europejski Certyfikat  
Umiejętności Komputerowych 

II, IV 20 - wskazane wykształcenie średnie  
- znajomość podstaw obsługi komputera 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

9. 

Administrator sieci informatycznej 
 

IV 10 - wskazane wykształcenie średnie  
- znajomość obsługi komputera w stopniu  
   zaawansowanym 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

10. Kompleksowa obsługa biura  I, II, III, IV 40 - wykształcenie min. średnie 



(w tym. m.in. obsługa biura, księgowość, kadry, płace) - komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

11. 
Robotnik drogowy  
(w tym m. in. brukarz) 

I, III 20 - wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

12. 
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych  
 

II, III 20 - wskazane wykształcenie zawodowe elektryczne lub   
  mechaniczne lub staŜ pracy jako elektryk 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

13. 
Samodzielny księgowy 
 

IV 10 - wykształcenie min. średnie ekonomiczne i staŜ pracy   
   jako księgowa 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

14. 
Księgowość komputerowa 
 

I 10 - wskazane wykształcenie min. średnie  preferowane  
  ekonomiczne lub staŜ pracy w księgowości 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

15. 
Rachunkowość od podstaw  
(z elementami księgowości budŜetowej) 

II, III 20 - wykształcenie min. średnie 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

16. 
Opiekun osób starszych  
i niepełnosprawnych 
(w tym m.in. masaŜ) 

II 10 - wykształcenie min.  podstawowe 
- predyspozycje psychofizyczne 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

17. 
Opiekun dzieci IV 10 - wykształcenie min.  podstawowe 

- predyspozycje psychofizyczne 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

18. 

Specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi  
(w tym m. in. rekrutacja pracowników, prowadzenie 
kadr,  
szkolenia i rozwój zawodowy) 

I, III 20 - wskazane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne,  
  pedagogiczne, psychologiczne bądź staŜ pracy w  
  komórkach kadrowych  
- brak przeciwwskazań lekarskich 

19. 

Specjalista do spraw płac 
(w tym m. in. Płatnik) 

II, IV 20 - wskazane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne bądź  
  staŜ pracy w komórkach kadrowo – płacowych, w  
  księgowości 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

20. 
Język obcy z umiejętnością poszukiwania pracy  
(angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski) 

II, III 50 - wskazane wykształcenie min. średnie 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

21. 
Pracownik magazynu (m. in. obsługa: komputera,  
kas fiskalnych i wózków jezdniowych) 

II, III 30 - wykształcenie min. zawodowe  
- brak przeciwwskazań lekarskich 

22. 
Kierowca wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym  

I, II, III, IV 68 - wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 



23. 
Doradca do spraw  
funduszy Unii Europejskiej 

II, IV 20 - wskazane wykształcenie wyŜsze 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

24. 
Specjalista do spraw logistyki 
 

IV 10 - wykształcenie min. średnie  
- brak przeciwwskazań lekarskich 

25. 
Kosmetyka ze stylizacją paznokci i wizaŜem  II, III 20 - wykształcenie min. zawodowe 

- brak przeciwwskazań lekarskich  

26. 
ABC przedsiębiorczości (w tym. m.in. funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w strukturach UE, firma w Internecie) 

I, II, III, IV 40 - wykształcenie min. podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

27. 

Konsultant do spraw sprzedaŜy (w tym m. in. obsługa 
komputera i kas fiskalnych, marchendising, 
demonstrator wyrobów, telemarketing, sprzedaŜ 
wysyłkowa) 

I, II, III, IV 40 - wykształcenie min. zawodowe  
- komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

28. 
Specjalista do spraw  
sprzedaŜy i marketingu 
 

I, III 20 - wykształcenie min. średnie 
- komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

29. 

Spawanie 
(spawanie metodą MAG 135,  
spawanie metodą TIG 141) 
 

I, II, III, IV 54 - wskazane wykształcenie min. zawodowe mechaniczne 
   lub staŜ pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik,        
   tokarz 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

30. 

Bukieciarz – florysta 
 

II, IV 20 - wskazane wykształcenie min. zawodowe,preferowane:  
  rolnicze lub ogrodnicze 
- zdolności manualne 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

31. 
Projektowanie AutoCad  
z kosztorysowaniem 

I, IV 20 - wskazane wykształcenie średnie budowlane lub   
   mechaniczne 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

32. 
Profesjonalna opiekunka I 8 - wskazane wykształcenie min. zawodowe 

- predyspozycje psychofizyczne 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

33. 
Magazynier  
z obsługą wózków jezdniowych 

II 8 - wskazane wykształcenie min. zawodowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

34. 
Prawo jazdy kat. C II 18 - wskazane wykształcenie min. podstawowe 

- posiadanie prawa jazdy kat. B 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

35. Rachunkowość, kadry, płace II 7 - wskazane wykształcenie min. średnie 



- znajomość obsługi komputera w stopniu  podstawowym 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

36. 

Pracownik administracyjno-biurowy  
z modułem językowym 

II 8 - wskazane wykształcenie min. średnie 
- znajomość obsługi komputera w stopniu  podstawowym 
- komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

37. 
Profesjonalne techniki sprzedaŜy II 8 - wskazane wykształcenie min. zawodowe 

- komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

38. 
Bukieciarz – florysta  
z okolicznościową dekoracją wnętrz 

III 8 - wskazane wykształcenie min. podstawowe 
- predyspozycje 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

39. 
WizaŜ ze stylizacją paznokci III 7 - wskazane wykształcenie min. podstawowe 

- predyspozycje 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

40. 
Kucharz z modułem zdobienia potraw III 7 - wskazane wykształcenie min. podstawowe 

- brak przeciwwskazań lekarskich 

41. 
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie III 8 - wskazane wykształcenie min. podstawowe 

- brak przeciwwskazań lekarskich 

42. 
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy I, II, III, IV 121 - brak doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub utrata  

   motywacji do poszukiwania pracy lub chęć powrotu na   
   rynek pracy 

43. 
Szkolenia indywidualne 
 

I, II, III, IV 
     206 - uprawdopodobnienie zatrudnienia lub rozpoczęcia  

   działalności gospodarczej 
Razem:                                                                                                                                              1 136 

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim    

1. 
Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej 

 

Marzec 
 

(około 75 godz.) 
10 

- osoby, które planują rozpoczęcie działalności   
   gospodarczej,  
- podstawowa umiejętność obsługi komputera 

2. 
Magazynier (z obsługą wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym i obsługą komputera)  

 
Luty/marzec 

(około 112 godz.) 
12 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych 
- podstawowa umiejętność obsługi komputera 

3. Obsługa stacji paliw, napełnianie zbiorników LPG  
   Marzec/kwiecień 
(około 40 godz.) 

8 - brak przeciwwskazań zdrowotnych 

4. Klub Pracy           Marzec 10 - osoby zainteresowane nabyciem i doskonaleniem   



        (55 godz.) - umiejętności z zakresu poszukiwania pracy 

5. 
Handlowiec (z obsługą komputera i kasy fiskalnej)  
 

       Kwiecień/maj 
     (około 106 godz.) 

12 
- preferowane wykształcenie min.średnie 
- podstawowa umiejętność obsługi komputera 

6. 
Organizacja imprez z obsługą gastronomiczną i 
elementami obsługi hotelowej  

             Maj 
   (około112 godz.) 

10 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 
 

7. 
Audytor energetyczny 

 
Maj/czerwiec 

(około 50 godz.) 
6 

- wykształcenie wyŜsze  
- podstawowa umiejętność obsługi komputera 

8. 
Pracownik administracyjny z elementami zagadnień 
kadrowych  

Czerwiec/lipiec 
     (około 100 godz.) 

12 
- wykształcenie min. średnie 
- podstawy obsługi komputera 

9. 
AutoCAD z kosztorysowaniem 

 

           Sierpień 
        (104 godz.) 9 

- wykształcenie min. średnie (preferowane techniczne) 
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w    zakresie   
   MS Office 

10. 
Kurs makijaŜu ze stylizacją paznokci 

 

Wrzesień 
(132 godz.) 10 

- wykształcenie min. średnie 
- zdolności manualne, zmysł estetyczny 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 

11. 
Techniki informatyczne w reklamie (grafika 
komputerowa, tworzenie stron www, Public Relations)  

Wrzesień/październik 
(około 100 godz.) 

9 
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w   
- zakresie MS Office 

12. 
Klub Pracy  
 

Wrzesień/październik 
(55 godz.) 

10 
- osoby zainteresowane nabyciem i doskonaleniem   
- umiejętności z zakresu poszukiwania pracy 

13. 
Pozyskiwanie funduszy UE 

 
          Październik 

(180 godz.) 
10 

- wykształcenie minimum średnie 
- podstawowa umiejętność obsługi komputera 

14. 
Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej 

 

Listopad 
(75 godz.) 10 

- osoby, które planują rozpoczęcie działalności   
  gospodarczej,  
- podstawowa umiejętność obsługi komputera 

Razem:                                                                                                                                               138 
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 

1. „Nowoczesny sprzedawca” II kwartał 10 

2. 
Prawo jazdy kat. C i C+E I kwartał C=10 

C+E= 10 
3. Spawacz  III kwartał 10 
4. Operator koparko ładowarki II kwartał 15 
5. Pracownik budowlany: glazurnik, betoniarz II kwartał 10 
6. WizaŜysta-stylista I kwartał 5 
7. Księgowość wspomagana komputerem III kwartał 10 

O skierowanie na szkolenie grupowe mogą ubiegać się 
osoby bezrobotne spełniające warunki określone w art. 40 
i art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby, które 
otrzymają pozytywną opinie doradcy zawodowego oraz 
pośrednika pracy.  
W przypadku kursów specjalistycznych uczestnicy muszą 

posiadać pozytywna opinię lekarza medycyny pracy 



8. Sekretarka, asystentka szefa I kwartał 10 oraz psychologa.  

9. 

 
Szkolenia  z zakresu umiejętności poszukiwania pracy  
realizowane w Klubie Pracy 

Marzec-grudzień 
2009 

80 Kierowane są do osób spełniających kryteria z art. 40 i art. 
49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudniania i instytucjach rynku pracy;  
- pozytywna opinia doradcy zawodowego oraz    

pośrednika pracy.  

10. 
Szkolenia indywidualne 

 
Cały rok wg potrzeb 

Kierowane są do osób spełniających kryteria z art. 40 i art. 
49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudniania i instytucjach rynku pracy;  

- pozytywna opinia doradcy zawodowego oraz pośrednika 
pracy.  

Razem:              170 
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 

1. Murarz - tynkarz, ocieplanie budynków       z 
ustawianiem rusztowań 

marzec - czerwiec 10  

2. Spawacz marzec – maj 
i wrzesień – listopad 

20  

3. Obsługa komputera         z programami uŜytkowymi, 
Internet, projektowanie stron www, elementy grafiki 
komputerowej. 

kwiecień – czerwiec 10  

4. MasaŜ sportowo              - leczniczy kwiecień - maj 10  

5. 
Opiekunka osób starszych i chorych z podstawową 
znajomością                 j. angielskiego 

październik - 
grudzień 

10  

6. Handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej maj – lipiec 10  

7. 
ABC działalności gospodarczej. kwiecień - maj 

i sierpień -wrzesień 
20  
 

8. 
Pracownik ochrony fizycznej  
z licencją I stopnia 

marzec – lipiec 10 

9. Malarz - tapeciarz, posadzkarz. maj – sierpień 10  
10. Kelner- barman               z modułem języka angielskiego kwiecień – sierpień 10 

11. 
Bukieciarz - florysta 
z obsługą kasy fiskalnej. 

maj – lipiec 5 

12. WizaŜ oraz stylizacja paznokci czerwiec - lipiec 5 

13. 
Pracownik kadrowo  wrzesień – 10 

 
bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce 



- księgowy z obsługą komputera październik 

14. 
Kierowca operator wózków  jezdniowych      z wymianą 
butli gazowych w tych wózkach z modułem 
magazynowania 

sierpień –październik 10 

15. Organizator usług gastronomicznych sierpień - listopad 10 

16. 
Szkolenia w Klubie Pracy z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy 

raz na kwartał 40 

17. 
Szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb 
bezrobotnych, posz. pracy i pracodawców 

2009 rok wg potrzeb 

Razem:              200 
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie 

1. 
Drwal operator pilarki luty 

137 godz. 
 

15 
Osoby bezrobotne  

2. 
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej marzec 

90 godz. 
 

15 
Osoby bezrobotne, które planują rozpocząć działalność 
gospodarczą  

3. 
Kurs podstawowy w zakresie przewozu rzeczy marzec 

34 godz. 
12 Osoby bezrobotne posiadające prawo jazdy kat. C 

4. 
Monter instalacji sanitarnej z modułem spawania 
gazowego 

marzec 
264 godz. 

12 Osoby bezrobotne 

5. 
Szkolenie w zakresie umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy w ramach KLUBU PRACY 

kwiecień 
40 godz. 

 
12 

Osoby bezrobotne 

6. 
Kompleksowa kosmetyka i wizaŜ kwiecień 

130 godz. 
 

10 
Osoby bezrobotne 

7. 
Stylizacja fryzur kwiecień 

136 godz. 
10 Osoby bezrobotne 

8. 
Księgowy małych i średnich firm maj 

123 godz. 
15 Osoby bezrobotne posiadające wykształcenie min. średnie 

9. 
Podstawy obsługi komputera czerwiec 

60 godz. 
15 Osoby bezrobotne 

posiadające wykształcenie min. średnie 

10. 
 Stylizacja paznokci czerwiec 

50 godz. 
12 Osoby bezrobotne 

11. 
Szkolenie w zakresie umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy w ramach KLUBU PRACY 

lipiec 
40 godz. 

             12 Osoby bezrobotne 

12. 
Specjalista do spraw kadr  sierpień 

90 godz. 
15 Osoby bezrobotne posiadające wykształcenie min. średnie 



13. 
Magazynier - kierowca wózka jezdniowego Wrzesień 

90 godz. 
10 Osoby bezrobotne 

14. 
Szkolenie w zakresie umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy w ramach KLUBU PRACY 

październik 
40 godz. 

 
12 

Osoby bezrobotne 

15. 
Sprzedawca – fakturzysta z modułem profesjonalnej 
obsługi klienta 

Październik 
-90 godz. 

15 Osoby bezrobotne 

16. 
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej           listopad  

         -90 godz. 
 

15 
Osoby bezrobotne, które planują rozpocząć działalność 
gospodarczą 

17. 
 Szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb 
pracodawców i osób bezrobotnych 

 
cały rok 

 
 

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

Razem:                                                                                                                                               207 
Powiatowy Urząd Pracy w ŁomŜy 

1. 
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 
 

marzec-ok. 245 godz 8 

-ukończone 21 lat; 
-min. wykształcenie podstawowe /8 klas/ lub gimnazjum 
-dobry stan zdrowia -skier.na badania lekarskie z PUP 
-osoby nie karane 

2. Pracownik ochrony fizycznej II stopnia marzec-ok. 335 godz 8 

-dobry stan zdrowia -skier. na badania lekarskie z PUP 
-ukończone 21 lat; 
-min. wykształcenie średnie 
-osoby nie karane 

3. Operator koparki kl. III, Operator ładowarki kl.III marzec-ok. 182 godz 10 
4. Operator ładowarki kl.III  marzec-ok. 182 godz 8 
5. Operator koparko-ładowarki kl.III  marzec-ok. 182 godz 8 

-min. Wykształcenie gimn.lub podstawowe /8 klas/;  
-dobry stan zdrowia 
-skier.na bad. lekar. z PUP. 

6. Glazurnik marzec-ok. 90 godz 10 - min. wykszt. podstawowe 
7. Tynkarz - glazurnik marzec-ok. 200 godz 10 -min.wykszt. podstawowe 

8. Spawacz stali metodą MAG i TIG kwiecień-ok.230godz 10 
-min.wykszt podstawowe/8 klas lub gimnazjalne; 
-bad.lekarskie /skier. z PUP 

9. Robotnik budowlany robót wykończeniowych kwiecień-ok.300godz 8 -min.wykszt.  podstaw 

10. 
Przygotowanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej /obsługa kas fiskalnych, szkolenie 
okresowe bhp dla pracodawców, szkolenie HACCP/ 

kwiecień-ok.90godz 10 
-wyksz. min. podst.; 
-osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej 

11. Fakturzystka /z obsługą komputera i kasy maj- ok.130godz 10 -preferowan.min. wykształc. zawodowe 

12. Pomoc kuchenna maj- ok.100godz 10 
-min.wykszt.podstawowe 
-bad.lekarsk. ksiąŜeczka zdrowia /finansowane.z PUP 

13. Kierowca operator wózków jezdniowych czerwiec-ok. 67 godz 10 -wyksz. min. podstawowe/8 klas/ lub gimnazjalne; 



-świadectw. lekarsk i orzecz. psycholog. /skier. z PUP/. 

14. 
Sprzedawca na stacji paliw /uprawnienia LPG, obsługa 
komputera i kasy fiskalnej/ 

czerwiec-ok.130 godz 8 
-preferowane min.wykszt. zawodowe; 
-bad lekarskie /finansowan. Z PUP 

15. 
Sprzedawca /z obsługą komputera i kas fiskalnych, 
HACCP/ 

wrzesień-ok.130godz 12 
- preferowan.wykształc. zawodowe; 

16. 
Magazynier /z obsługą komputera, kierowca operator 
wózków jezdniowych/. 

wrzesień-ok.160godz 10 
-min.wyksz. podstawowe /8 klas/ lub gimnazjalne; 
preferowane średnie zawodowe; 
-świad.lekarsk. iorzecz. psycholog. /skier. z PUP/ 

17. 
Szkolenia w Klubie pracy /FP/ : 
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

marzec-październik 50 
-pozytywna opinia pośrednika pracy i doradcy 
zawodowego 

18. 

Szkolenia indywidualne /FP/: realizowane na  
uprawdopodobnienie zatrudnienia lub oświadczenie 
osoby bezrobotnej o rozpoczęciu działalności 
gospodarczej 

cały rok 0koło 28 

Osoby spełniające kryteria art.40 ust.3 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, pozytywna opinia pośrednika pracy i doradcy 
zawodowego. 

Razem:                                                                                                                                                228                        
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 

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

styczeń  – grudzień  10 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

2. 
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (do 1kV i 
do 15kV ) 

styczeń – grudzień 6 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

3. Kasjer – sprzedawca  styczeń – grudzień  12 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

4. 
Kelner – barman z modułem językowym (język 
angielski) 

styczeń – grudzień  10 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

5. Glazurnik – posadzkarz styczeń – grudzień 8 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

6. Kierowca wózków jezdniowych styczeń– grudzień  12 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

7. Bukieciarz - florysta  styczeń – grudzień  8 młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 



zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

8. Specjalista ds. finansów i płac styczeń – grudzień 10 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

9. 
Magazynier z obsługa wózków widłowych i 
fakturowaniem 

styczeń – grudzień 12 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

10. 
Spawanie elektryczne i gazowe oraz w osłonie CO2 
(135) 

styczeń – grudzień 11 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

11. MontaŜysta rusztowań styczeń – grudzień 12 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

12. ABC przedsiębiorczości styczeń – grudzień 12 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

13. Ocieplanie i docieplanie budynków styczeń – grudzień 8 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

14. 
 
Stolarz 
 

styczeń – grudzień 8 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

15. 
 

Opiekun dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych styczeń – grudzień 6 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwal. zawodowych, 
dług. Bezrob.oraz pozostałe osoby zaint. kursami 

16. Monter instalacji sanitarnych styczeń - grudzień 6 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

17. 
Szkolenia indywidualne  pod konkretne potrzeby 
pracodawców 

styczeń - grudzień wg potrzeb 
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach 

Razem:                                                                                                                                               151 
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach 

1. 
Operator sprzętu cięŜkiego (kopiarki, 
kopiarkoładowarki, itp.) 

1 i pół miesiąca 
Marzec - Kwiecień 

8 - bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do   



  zawodu operatora w poszczególnych specjalnościach 
- praktyka jako pomocnik operatora 

2. 
Kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych – 
terenowych po województwie podlaskim 

2 miesiące Marzec – 
Maj 

5 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
- wykształcenie minimum średnie 
- ukończone 18 lat 

3. 

Kadry i płace 2 miesiące Kwiecień 
- Czerwiec 

8 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
- opanowane podstawy obsługi komputera 
- wykształcenie minimum średnie 
- ukończone 18 lat 

4. 

Drwal - pilarz 3 tygodnie Luty - 
Kwiecień 

8 - bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do   
  zawodu 

5. 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
+ bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w 
wózkach 

1 miesiąc 
Maj - Lipiec 

10 - bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do   
  zawodu 

6. 

ABC przedsiębiorczości 1 tydzień Marzec - 
Kwiecień 

10 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zamierzające   
  rozpocząć własną działalność   
  gospodarczą 
- ukończone 18 lat 

7. 
 
Prawo jazdy kat. C, C+E 

 
3 miesiące Luty - 

Czerwiec 

 
6 

- bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lek. stwierdzające przydatność do zawodu 

8. 

Spawacz – spawanie łukiem elektrycznym metodą 
MAG 

2 miesiące Maj - 
Lipiec 

8 - bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do  
  zawodu 

9. 

Kelner - barman 1 miesiąc Kwiecień - 
Maj 

8 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do   
  zawodu 

10. 
Podstawy obsługi komputera 2 tygodnie Sierpień - 

Wrzesień 
8 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

- ukończone 18 lat 
11. WizaŜystka - manicurzystka 1 miesiąc Sierpień – 10 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP  



Wrzesień - ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do  
  zawodu 

12. 

Opiekunka domowa z masaŜem (certyfikat europejski) 2 i pół miesiąca 
Sierpień - 

Październik 

10 - bezrobotne kobiety zarejestrowane w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do   
  zawodu 

13. 

Grafika komputerowa z projektowania stron www 1 miesiąc Sierpień - 
Październik 

8 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
- opanowane podstawy obsługi komputera 
- wykształcenie minimum średnie 
- ukończone 18 lat 

14. 
Magazynier – Sprzedawca z fakturowaniem i 
wykorzystaniem komputera 

2 miesiące Lipiec - 
Wrzesień 

10 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
- opanowane podstawy obsługi komputera 
- ukończone 18 lat 

15. 

Prawo jazdy kat. C, C+E 3 miesiące Lipiec - 
Listopad 

6 - bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w PUP 
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do  
  zawodu 

16. 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
(ECDL) 

2 miesiące Lipiec - 
Wrzesień 

8 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
- opanowane podstawy obsługi komputera 
- wykształcenie minimum średnie 

17. 
ABC Przedsiębiorczości 1 tydzień Wrzesień 10 - osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zamierzające   

  rozpocząć własną działalność gospodarczą 
- ukończone 18 lat 

18. 

Palacz kotłów wodnych i parowych 
niskoparametrowych 

1 i pół miesiąca 
Lipiec - Sierpień 

5 - bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w PUP  
- ukończone 18 lat 
- świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do   
  zawodu 

Razem:                                                                                                                                               146 
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 

1. 
Technolog robót wykończeniowych                          w 
budownictwie 

Luty-marzec 7 Osoby bezrobotne. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w szkoleniu. 

2. 
Kucharz małej gastronomii, obsługa kateringowa Kwiecień- maj 10 Osoby bezrobotne. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w szkoleniu.  
3. Kelner /Barman   Osoby bezrobotne. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 



z podstawową znajomością języka angielskiego Maj-czerwiec 8 uczestnictwa w szkoleniu. 

4. 

Pomoc księgowej z obsługą programu Płatnik Maj -czerwiec 10 Osoby bezrobotne. Wykształcenie min. średnie. Brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

5. 
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych  

 

Czerwiec 8 

 

Osoby bezrobotne. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w szkoleniu. 

6. 
Handlowiec ( program księgowo - komputerowy, 
technika sprzedaŜy                          i zarządzania, kasy 
fiskalne)  

Czerwiec - sierpień 8 Wykształcenie średnie. Osoby bezrobotne. Brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

7. 
Grafika komputerowa ( + tworzenie stron WWW 
(webmaster)) 

Wrzesień-październik 7 Wykształcenie średnie. Znajomość obsługi komputera, 
skanera, drukarki. 

8. 
Operator sprzętu drobnego (zagęszczarki i ubijarki 
wibracyjne, narzędzia udarowe ręczne, piły 
mechaniczne, przecinarki do nawierzchni) 

Październik-listopad 10 Osoby bezrobotne. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w szkoleniu. 

9. Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnych cały rok wg potrzeb Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
10. Szkolenia w Klubie Pracy marzec-październik 34 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
Razem:                                                                                                                                                 102 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 

1. Działalność gospodarcza od podstaw  
Raz na kwartał 

 
 

30 

- osoby bezrobotne, które planują rozpocząć   
  działalność gospodarczą;   
- brak przeciwwskazań  zdrowotnych do uczestnictwa w  
   szkoleniu.  

2. 
ABC przedsiębiorczości z modułem księgowości dla 
małych firm  

Grupa I - Luty 
Grupa II -Lipiec 

16 

- osoby bezrobotne, które planują rozpocząć     
   działalność gospodarczą,  
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
   w szkoleniu.  

3. Operator sprzętu cięŜkiego  Luty -Kwiecień 12 
- prawo jazdy kat. B;  
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  
   w szkoleniu.  

4. 
Robotnik drogowy z elementami układania kostki 
brukowej  

Marzec -Maj 24 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
   w szkoleniu.  

5. Tynkarz elewacji zewnętrznych - docieplanie budynków  Marzec - Maj 10 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
  w szkoleniu.  



6. Spawanie stali metodą MIG/MAG  Kwiecień - Czerwiec 24 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
  w szkoleniu.  

7. 
Sprzedawca-fakturzysta z modułem profesjonalnej 
obsługi klienta  

Maj - Lipiec 20 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
  w szkoleniu;  
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe lub staŜ  
   pracy w zawodzie sprzedawcy;  
- podstawowa znajomość obsługi komputera.  

8. Kucharz z modułem zdobienia potraw i carvingu  
Kwiecień - 
Czerwiec 

10 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
  w szkoleniu.  

9. Cukiernik-ciastkarz  
Kwiecień - 
Czerwiec 

12 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
   w szkoleniu.  

10. ECDL Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy  
Czerwiec - 
Sierpień 

10 

- wykształcenie minimum średnie;  
- podstawy komputera;  
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa   
   w szkoleniu.  

11. Profesjonalny magazynier-kierowca wózka jezdniowego  
Czerwiec - 

Lipiec 
12 

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;  
- prawo jazdy kat. B;  
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  
   w szkoleniu.  

12. 
Specjalista do spraw kadr i płac z obsługą programów 
Płatnik i Symfonia  

Lipiec - 
Wrzesień 

10 

- wykształcenie minimum średnie;  
- podstawy komputera;  
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  
   w szkoleniu.  

13. Pilarz-drwal  
Sierpień - 

Październik 
14 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  
  w szkoleniu.  

14. 
Księgowość komputerowa od podstaw z obsługą 
programu Płatnik  

Wrzesień - 
Październik 

10 
- wykształcenie minimum średnie;  
- podstawy komputera.  

15. 
Pracownik administracyjno-biurowy z elementami 
zagadnień kadrowych  

Wrzesień 
- Listopad 

20 
- wykształcenie minimum średnie;  
- podstawy komputera.  

16. 
Uprawnienia elektroenerge-tyczne SEP  
do 1 kV  

Wrzesień 
- 

Listopad 
10 

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;  
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  
   w szkoleniu.  

17. 
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy  

Styczeń 
- Grudzień 

108 
- brak doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub brak  
   motywacji do poszukiwania pracy lub chęć powrotu na  
   rynek pracy.  



18. 

Szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb 
pracodawców i osób bezrobotnych pod zapewnione 
miejsca pracy lub podjęcia działalności gospodarczej, w 
tym: prawo jazdy kat. C, C+E, D, kurs dokształcający 
kierowców - przewóz rzeczy.  

cały rok  

- wg zapotrzebowania na uprawdopodobnione miejsce 
zatrudnienia lub deklaracja rozpoczęcia działalności 
gospodarczej po ukończeniu kursu;  
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

Razem:                                                                                                                                                352 
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 

Szkolenia z FP: 
1. Technolog  robót wykończeniowych  w budownictwie luty -marzec 

 
12 
 

- wykształcenie  min.podstawowe/gimnazjalne  
- brak przeciwwskazań  zdrowotnych 

2. Dekarz marzec-kwiecień 8 - wykształcenie min.podstawowe/gimnazjalne 
- brak przeciw- wskazań zdro-wotnych do pracy na   
   wys. powyŜej 3 m. 

3. Kierowca wózków jezdniowych 
z wymianą butli gazowych 

kwiecień 12 - wykształcenie  min. podstawowe/ gimnazjalne 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 

   
4. 

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

lipiec 10 - wykształcenie elektryczne lub doświadczenie  
  w pracy w zawodzie elektryka 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 

5. 

Szkolenie  z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy 
- II edycje 

marzec 
 
 
 
czerwiec 

12 
 
 
 

12 

osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które: 
- nie posiadają dośw. w poszuki-waniu pracy 
- utraciły moty-wację do poszuki-wania pracy  w    
   związku z długo-trwałym jej poszukiwaniem 
- chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie   
   braku aktywności zawodowej 

Szkolenia w ramach PO KL 

7. 
ABC przedsiębiorczości 
 
- II edycje szkolenia 

marzec 
 
wrzesień 

30 
 

30 

- wykształcenie   min.podstawowe/gimnazjalne  
- zamiar podjęcia własnej  działalności gospodarczej 
  (pomysł na działalność) 

8. 
Spawanie  blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 
MAG  
- II edycje szkolenia 

luty – marzec 
 
sierpień – wrzesień 

12 
 

12 

- wykształcenie min. podstawowe/gimnazjalne 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 

9. Handlowiec – doradca klienta 
 
 
- II edycje szkolenia 

kwiecień- maj 
 
 
wrzesień - 

12 
 
 

12 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych  
- wykształcenie co najmniej średnie  
- znajomość języka obcego min.w stopniu   
   podstawowym 



październik - znajomość podstaw obsługi komputera 
- prawo jazdy  kat.B 
-  posiadanie n/w cech  psychofizycznych: 
        - zdolność  nawiązywania kontaktów,  
        - łatwość wypowiadania się   
        - duŜa  kultura osobista  
        - uczciwość 
        - operatywność , skuteczność 

10. 
Pomocnik stolarza 
 

maj - czerwiec 12 - wykształcenie min.  podstawowe/gimnazjalne 
- kobiety  
- brak przeciwwskazań  zdrowotnych. 

11. 
Tapicer  meblowy 
 

czerwiec –  lipiec 
 

10 - wykształcenie   min.podstawowe/gimnazjalne 
- brak przeciwwskazań  zdrowotnych 

12. Podstawowy kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej 
 

wrzesień -październik 12 - wykształcenie   min. podstawowe/gimnazjalne 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych 
- posiadanie n/w cech psychofizycznych : 
 - sprawność manualna, 
 - uzdolnienia artystyczne,  
 - wraŜliwość estetyczna i kreatywność 

13. Masarz – wędliniarz 
  

październik- listopad 10 - wykształcenie min. podstawowe/ gimnazjalne 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych   

14. 

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy 

październik 14 

Osoby bezrobotne , które: 
- ukończyły 50 lat 
- nie posiadają  doświadczenia w   poszukiwaniu  pracy 
- utraciły  motywację  do poszukiwania pracy  w   
   związku z długotrwałym jej poszukiwaniem 
- chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie   
   braku aktywności  zawodowej 

Razem:                                                                                                                                                232 
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 

1. ABC przedsiębiorczości II – IV kwartał 10 
Osoby bezrobotne, które planują rozpocząć własną 
działalność gospodarczą 

2. 
Kierowca wózka widłowego z modułem wymiany butli 
gazowej 

II kwartał 10 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

3. Obsługa komputera i Internetu: poziom   podstawowy i III – IV kwartał 20 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 



średniozawansowany szkoleniu 

4. Operator sprzętu cięŜkiego II kwartał 10 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

5. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej IV kwartał 10 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

6. Prawo jazdy kat. C II – III kwartał 20 
Wymagane prawo jazdy kat. B 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

7. 
Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport 
drogowy w zakresie przewozu rzeczy  

II kwartał  10 
Prawo jazdy kat. C 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

8. Organizacja przyjęć okolicznościowych  IV kwartał 10 
Zdolności manualne. 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

9. Kurs kosmetyczny, ewentualnie fryzjerski III kwartał 5 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

10. Podstawy księgowości III – IV kwartał 10 
Wykształcenie minimum średnie. 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

11. 
Szkolenie z zakresu rzemiosła artystycznego ( w 
zaleŜności od zainteresowania) miedzy innymi 
koronkarstwo, hafty, metaloplastyka, renowacja mebli 

III – IV kwartał 10 
Zdolności manualne. 
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu. 

12. Klub pracy – nauka aktywnego poszukiwania pracy I – IV kwartał 40 
Brak doświadczenia w poszukiwaniu pracy, brak 
motywacji do poszukiwania pracy lub chęć powrotu. 

Razem:                                                                                                                                                165                           
Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

1. 
Operator sprzętu budowlano-drogowego  I kwartał 20 Wykształcenie bez ograniczeń, zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

2. 

Prawo jazdy kategorii B I kwartał 
II kwartał 

15 Osoby bezrobotne z terenów wiejskich z utrudnionym 
dostępem do komunikacji publicznej, wykształcenie bez 
ograniczeń, zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

3. 
Świadectwo kwalifikacji dla kierowców – zdobycie 
uprawnień do przewozu rzeczy  

I –III kwartał 
 

10 Prawo jazdy kategorii C, zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

4. Świadectwo kwalifikacji dla kierowców – odnowienie I –III kwartał 10 Prawo jazdy kategorii C, zaświadczenie lekarskie o braku 



uprawnień do przewozu rzeczy  przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

5. 
Księgowość od podstaw (szkolenie z programem 
Symfonia i płatnik) 

II kwartał 5 Wykształcenie min średnie, preferowany staŜ pracy w 
księgowości lub wykształcenie ekonomiczne 

6. Sekretarka z obsługa klienta  II kwartał 10 Wykształcenie min średnie 

7. 
Magazynier z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych III kwartał 15 Wykształcenie min. zawodowe, zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

8. 
Magazynier z obsługą wózków widłowych III kwartał 15 Wykształcenie min. zawodowe, zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

9. 
MasaŜ klasyczny stopień I II kwartał 5 Predyspozycje do pracy w zawodzie, wykształcenie min 

średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
do udziału w szkoleniu 

10. 
Bufetowy (barman) II kwartał 10 Predyspozycje do pracy w zawodzie, zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

11. 
Spawacz MAG, TIG III kwartał  10 Wykształcenie min. zawodowe, zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 
12. Monter instalacji sanitarnych  z modułem glazurnik III kwartał 10 Wykształcenie bez ograniczeń, dobry stan zdrowia 

13. 
Opiekun medyczny osób starszych i niepełnoprawnych II kwartał 10 Predyspozycje do pracy w zawodzie, wykształcenie min. 

zawodowe, zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w szkoleniu 

14. Kurs komputerowy podstawowy I – II kwartał 15 Ukończony 45 rok Ŝycia, wykształcenie bez ograniczeń 

15. 
Kurs komputerowy dla zaawansowanych z modułem  
projektowania stron WWW, grafiki komputerowej 

IV kwartał 10 Wykształcenie min średnie, znajomość podstaw obsługi 
komputera 

16. Specjalista ds. logistyki III kwartał 10 Wykształcenie min. średnie,wyŜsze 
17. Dekarz II kwartał 10 Wykształcenie bez ograniczeń, dobry stan zdrowia 
18. Klub pracy – nauka aktywnego poszukiwania pracy I –IV kwartał 100 Bez ograniczeń 
19. Szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną Cały rok wg potrzeb -uprawdopodobnienie zatrudnienia 
Razem:                                                                                                                                               290 

Razem województwo podlaskie: 3 818 
(3 822) 

 

 
 


