
                                                                Załącznik Nr 2 
PLANY SZKOLE Ń NA ROK 2007 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.  Szkutnik – laminarz III – VI 60 wszystkie chętne osoby bezrobotne, równieŜ kobiety powyŜej 

30 roku Ŝycia, osoby zainteresowane podjęciem pracy w stoczni 
produkującej łodzie  

2.  Drwal – pilarz III 4 osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem, 
zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług leśnych  

3.  Meliorant V 10 osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem, chętne 
do podjęcia pracy w zawodzie melioranta 

4.  Ślusarz V 12 Osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem, osoby 
bez kwalifikacji zawodowych, (równieŜ kobiety), osoby 
zainteresowane pracą przy produkcji maszyn rolniczych 

5.  Kierowca wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 

VI 15 osoby z co najmniej zawodowym i średnim wykształceniem 

6.  Spawacz VII 6 osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem 
7.  Kurs przedsiębiorczości IV – V 20 osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności 

gospodarczej 
8.  Operatorzy maszyn drogowych  IV – V 10 osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem 
9.  Obsługa kasy fiskalnej IX 20 osoby z zawodowym i średnim wykształceniem, 

zainteresowane pracą w handlu 
    10. Język angielski IX – XII 30 osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą 
    11. Kursy prawa jazdy ka. C, C+E, D cały rok 10 osoby posiadające prawo jazdy kat. B, deklarujące chęć 

podjęcia pracy w transporcie 
    12. Inne kursy i szkolenia indywidualne lub 

grupowe pod konkretne potrzeby 
pracodawców 

cały rok 20  

    13. Szkolenia finansowane ze środków 
PFRON 

II poł. 2007 10 osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy i nie pozostające w 
zatrudnieniu 

Razem:                                                                                                                       227 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

1. Technolog robót wykończeniowych    osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne  



(glazurnik – posadzkarz) I, IV 30 
2. Murarz – tynkarz 

 
 

I, IV 
 

20 
 
osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

3. Blacharz – cieśla 
 

 
I, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

4. 
 

Dekarz 
 

 
I, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

5. Zbrojarz – betoniarz 
 

 
I 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

6. Drwal – operator pilarki 
 

 
I, IV 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

7. Barman – kelner  
z nauką języka angielskiego 

 
II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

8. Kucharz 
 

 
II, III 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

9. Mała gastronomia z obsługą bufetu, baru  
II 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

10. Gorseciarstwo 
 

 
II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

11. Spawanie metodą 111 
 

 
I, II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

12. Spawanie metodą MAG 135 
 

 
I, II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

13. Magazynier z obsługą komputera  
i wózków jezdniowych 

 
II, III, IV 

 
45 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

14. Język angielski 
 

 
I, II, III, IV 

 
100 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

15. Język niemiecki 
 

 
I, III 

 
40 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

16. Język włoski 
 

 
I, III 

 
40 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

17. Język hiszpański 
 

 
I, III 

 
40 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

18. Język francuski 
 

 
I, III 

 
40 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

19. Kompleksowa obsługa biura 
 

 
I, II 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

20. Asystent menadŜera   osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 



 III, IV 20 
21. Księgowość komputerowa 

 
 

I, II, III, IV 
 

40 
osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

22. Grafika komputerowa  
z projektowaniem stron WWW 

 
II, III 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

23. Specjalista ds. zamówień publicznych  
II 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

24. Projektowanie AutoCad wraz z 
kosztorysowaniem 

 
III 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

25. Pracownik obsługi hotelowej - - 
pokojowa  
z językiem angielskim 

 
II 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

26. Obsługa kadr z umiejętnością naliczania 
płac i przekazem elektronicznym Płatnik 

 
I, II 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

27. Dokształcający kierowców 
wykonujących transport drogowy w 
zakresie przewozu osób (podstawowy i 
dodatkowy) 

 
I, II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

28. Dokształcający kierowców 
wykonujących transport drogowy w 
zakresie przewozu rzeczy (podstawowy i 
dodatkowy) 

 
I, II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

29. Podstawy księgowości z elementami  
księgowości budŜetowej 

 
I, II, III, IV 

 
40 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

30. Specjalista ds. promocji i sprzedaŜy 
produktu 

 
I, III 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

31. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy 
unijnych i zarządzanie projektem 

 
III 

 
15 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

32. Zarządzanie zasobami ludzkimi  
III, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

33. Opiekun dzieci, osób starszych  
i niepełnosprawnych 

 
II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

34. Sanitariusz 
 

 
III 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

35. Profesjonalnetechniki sprzedaŜy  
II, IV 

 
30 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

36. ABC biznesu 
 

 
II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 



37. Bukieciarz – florysta 
 

 
II, IV 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

38. Kosmetyka ze stylizacją paznokci i 
wizaŜem 
 

 
II, III 

 
20 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

39. Obsługa wózków jezdniowych  
z uprawnieniami na wymianę butli 
gazowej 

 
I, II, III 

 
30 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

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

 
I, II, III, IV 

 
40 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

Razem:                                                                                                                     1 000 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach 

1. Profesjonalna opiekunka  
I 

 
8 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

2. Kierowca wózków widłowych 
 

 
I 

 
11 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

3. Glazurnik - 
- posadzkarz - 
- malarz 

 
I 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

4. Rachunkowość, kadry, płace 
 

 
II 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

5. Kasjer – sprzedawca z modułem 
językowym 

 
II 

 
6 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

6. Zdobienie paznokci 
 

 
II 

 
8 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

7. Język angielski w gastronomii i handlu  
II 

 
10 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

8. Kucharz z kasą fiskalną 
 

 
II 

 
7 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

9. Asystentka dyrektora z modułem 
językowym 

 
II 

 
6 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

10. Prawo jazdy kat. C 
 

 
II 

 
6 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

11. Tworzenie stron WWW z grafiką 
komputerową 

 
III 

 
8 

osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

Razem:                                                                                                                        90 



Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 

1. Operator walców drogowych Kl. III 
15.01.- 

14.02.07 
4 

Osoby powyŜej 25 r.Ŝ., zarejestrowane w PUP, bezrobotne 
przez okres do 24 m-cy z wyłączeniem absolwentów szkół 

2. Operator koparko-ładowarki Kl. III 
05.02 – 
07.03.07 

8 
Osoby powyŜej 25 r.Ŝ., zarejestrowane w PUP, bezrobotne 
przez okres do 24 m-cy z wyłączeniem absolwentów szkół 

3. 
Kierowca wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym 

13.02 – 
13.03.07 

8 
Osoby powyŜej 25 r.Ŝ., zarejestrowane w PUP, bezrobotne 
przez okres do 24 m-cy z wyłączeniem absolwentów szkół 

4. MAGAZYNIER 
13.02 – 
27.03.07 

9 
Osoby powyŜej 25 r.Ŝ., zarejestrowane w PUP, bezrobotne 
przez okres do 24 m-cy z wyłączeniem absolwentów szkół 

5. SPAWACZ (metoda  MAG 135) 
23.04 – 
30.05.07 

12 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

6. Bukieciarstwo – własna działalność Maj/czerwiec 7 
Bezrobotne kobiety, zarejestrowane w PUP, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet do 25 r.Ŝ., kobiet o niskich 
kwalifikacjach oraz pozostających bez pracy powyŜej 24 m-cy 

7. 
Komputer w biurze z modułem jęz. 
angielskiego 

Maj/czerwiec 9 
Bezrobotne kobiety, zarejestrowane w PUP, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet do 25 r.Ŝ., kobiet o niskich 
kwalifikacjach oraz pozostających bez pracy powyŜej 24 m-cy 

8. Profesjonalna obsługa klienta Maj/czerwiec 12 
Bezrobotne kobiety, zarejestrowane w PUP, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet do 25 r.Ŝ., kobiet o niskich 
kwalifikacjach oraz pozostających bez pracy powyŜej 24 m-cy 

9. Kurs masaŜu klasycznego Maj/czerwiec 12 
Bezrobotne kobiety, zarejestrowane w PUP, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet do 25 r.Ŝ., kobiet o niskich 
kwalifikacjach oraz pozostających bez pracy powyŜej 24 m-cy 

10. 
Operator obrabiarek sterowanych 
numerycznie 

Czerwiec/lipiec 8 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

11. 
Rusztowania budowlano-montaŜowe 
metalowe 

Sierpień 6 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

12. Usługi gastronomiczne  - cattering 
Wrzesień/ 

październik 
6 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

Razem:                                                                                                                      101 
Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 

1. 
 

Operator maszyn budowlanych i 
drogowych 

II - XII 15 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

2. 
 

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne III- XII 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

3. 
 

Nauka języka angielskiego III-XII 30 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 



4. 
 

Sprzedawca - kasjer IV - XI 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

5. 
 

Rachunkowość, księgowość V - XI 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

6. 
 

Magazynier z obsługą wózków 
jezdniowych 

VI - XII 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

7. 
 

Spawacz VI - XII 2 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

8. 
 

Kursy dla kierowców I - XII 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

9. 
 

Kelner – barman z modułem języka 
angielskiego 

V - VII 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

10. 
 

Robotnik budowlany robót 
wykończeniowych 

IV-IX 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

11. 
 

Ochrona własności i osób VI - X 10 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

Razem:          127 
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 

1. Robotnik budowlany o specjalności 
malarz – szpachlarz, posadzkarz – 
glazurnik, wykonywanie sufitów 
podwieszanych 

I – II kwartał 15 Osoby bezrobotne powyŜej 25 roku Ŝycia, w tym długotrwale 
bezrobotni przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem 
bezrobotnych absolwentów 

2. Ogrodnik terenów zielonych I – II kwartał 20 Osoby bezrobotne powyŜej 25 roku Ŝycia, w tym długotrwale 
bezrobotni przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem 
bezrobotnych absolwentów 

3. Ocieplanie budynków z ustawianiem 
rusztowań 

I – II kwartał 15 Osoby bezrobotne 

4. Spawacz 
 

II – III kwartał 20 Osoby bezrobotne 

5. Organizator usług turystycznych 
 

II – III kwartał 15 Osoby bezrobotne 

6. Podstawy księgowości z elementami 
obsługi komputera (EFS 1.3) 

II kwartał 15 Osoby bezrobotne powyŜej 25 roku Ŝycia, w tym długotrwale 
bezrobotni przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem 
bezrobotnych absolwentów 

7. Brukarz 
 

II – III kwartał 10 Osoby bezrobotne 

8. Drwal – operator pilarki (z 
uprawnieniami – egzamin państwowy) 

II – III kwartał 10 Osoby bezrobotne 



9. Blacharz – dekarz 
 

II – III kwartał 10 Osoby bezrobotne 

10. Szwacz meblowy 
 

I – II kwartał 10 Osoby bezrobotne 

11. Tapicer meblowy 
 

I – II kwartał 20 Osoby bezrobotne 

Razem:      160 
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie 

1. Operator cięŜkich maszyn budowlanych i 
drogowych (róŜne specjalności) 

luty – marzec 
2007r. 

8 
 

bezrobotni 

2. Robotnik ogólnobudowlany     maj 2007  
7 

bezrobotni 

 
3. 

 
Kierowca wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym 

 
maj – czerwiec 

2007 

 
10 

 
bezrobotni 

4. Metody aktywnego poszukiwania pracy 
w ramach KLUBU PRACY 

    czerwiec 
2007r. 

 
12 

długotrwale bezrobotni 

5. Przygotowujący do egzaminu w zakresie 
eksploatacji urządzeń do 1 kV 

  czerwiec 2007  
6 

bezrobotni, którzy posiadają zawód  
tech. elektryk 

6. Opiekunka osób starszych z kursem 
masaŜu 

  wrzesień 2007  
12 

 
bezrobotni 

7. Metody aktywnego poszukiwania pracy 
w ramach KLUBU PRACY 

październik 
2007r. 

12 długotrwale bezrobotni 

8.  Indywidualne według potrzeb 
 

  cały rok 2007  
30 

Bezrobotni, którzy mają zapewnienie zatrudnienia 

Razem:                                                                                                                        97 
Powiatowy Urząd Pracy w ŁomŜy 

1. Magazynier z umiejętnością obsługi 
komputera i wózków jezdniowych 

 

 

II kwartał 12 szkolenia będą realizowane w ramach programu 
współfinansowa-nego z funduszu EFS "Światełko w tunelu 
Działanie 1.3, dla osób: -powyŜej 25 roku Ŝycia 

- zarejestrowanych w PUP w ŁomŜy nie dłuŜej niŜ 24 miesiące 

-osoby chętne, kwalifikowane przez doradcę zawodowego  

2. Spawanie stali niestopowej w osłonie 
CO2 - MAG  

II kwartał 10 jw.  

3. Organizacja kadr z obsługą programu II – III  kwartał 12 jw. 



Płatnik 

4. Bukieciarz - florysta 

 

II – III  kwartał 11 jw. 

5. Opiekun osób starszych 

 

II – III  kwartał 11 jw. 

6. Szkolenia indywidualne na 
uprawdopodobnienie zatrudnienia 

Cały rok 50 osoby wskazane przez pracodawców 

Razem:                                                                                                                    106 
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 

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

styczeń – 
grudzień 

styczeń – grudzień 
4 

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

2. Kasjer – sprzedawca luty – grudzień 10 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe osoby 
zainteresowane kursami 

3. Dekarz  luty – grudzień 8 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe osoby 
zainteresowane kursami 

4. Kierowca kat. C luty – grudzień 3 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe osoby 
zainteresowane kursami 

5. Kierowca kat. E do C luty – grudzień 10 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe osoby 
zainteresowane kursami 

6. Kierowca wózków jezdniowych 
marzec – 
grudzień 

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

7. Drwal – operator pilarki luty – marzec 2 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe osoby 
zainteresowane kursami 

8. 

Kurs dokształcający kierowców 
wykonujących transport drogowy w 
zakresie części ogólnej i dodatkowej w 
zakresie przewozu osób/ rzeczy 

styczeń – 
grudzień 

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

9. 
Kelner – organizacja i obsługa 
gastronomiczna imprez 

marzec – 
grudzień 

8 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe osoby 



okolicznościowych zainteresowane kursami 

10. 
Murarz – tynkarz z modułem językowym  
(jęz. angielski)  

kwiecień – 
grudzień 

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

11. Specjalista ds. finansów i płac 
kwiecień – 
grudzień 

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

12. 
Magazynier z obsługa wózków 
widłowych i fakturowaniem 

kwiecień – 
grudzień 

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

13. 
Spawanie elektryczne i gazowe oraz w 
osłonie co2 

kwiecień – 
grudzień 

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

14. Operator CNC (tokarki i frezarki) 
kwiecień – 
grudzień 

5 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe osoby 
zainteresowane kursami 

 
15. 

 
Kierowca kat. D 

styczeń – 
grudzień 

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

16. Szkolenia indywidualne cały rok 
w zaleŜności od 

potrzeb 
osoby wskazane przez pracodawców 

Razem:                                                                                                                        112 
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach 

1. Kurs kwalifikacyjny szeregowych 
straŜaków  

Styczeń - 
kwiecień 

2 MęŜczyźni do 25 roku Ŝycia 

2. Kierowca wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym  

Styczeń, 
kwiecień, 
czerwiec 

25 MęŜczyźni, zróŜnicowani zarówno wiekowo jak i ze względu 
na wykształcenie i czas pozostawania w ewidencji urzędu  

3. Prawo jazdy kat. C, C+E Luty, marzec, 
kwiecień, 

5 j. w.  

4. Prawo jazdy kat. C+E 
 

Marzec 2 MęŜczyźni chcący uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe 

5. Prawo jazdy kat. D 
 

Luty, kwiecień 2 MęŜczyźni do 25 roku Ŝycia 

6. Operatorzy sprzętu cięŜkiego (koparki, 
koparko – ładowarki itp.) 

Luty, kwiecień 6 MęŜczyźni, zróŜnicowani zarówno wiekowo jak i ze względu 
na wykształcenie i czas pozostawania w ewidencji urzędu 

7. Kasjer walutowy 
 

Luty 2 Kobiety długotrwale bezrobotne 



8. Kurs dla kandydatów na instruktorów 
nauki jazdy kat. B 

Marzec – maj 1 Kobieta długotrwale bezrobotna 

9. Kurs kwalifikacyjny na przewóz rzeczy  
 

Marzec 1 MęŜczyzna powyŜej 50 roku Ŝycia 

10. Kadry – płace – ZUS - księgowość Marzec - 
kwiecień 

3 Kobiety powyŜej 25 roku Ŝycia 

11. Podstawy obsługi komputera Marzec – 
kwiecień 

23 15 kobiet bezrobotnych  zróŜnicowanych zarówno wiekowo jak 
i ze względu na wykształcenie i czas pozostawania w ewidencji 
urzędu oraz 8 osób poszukujących pracy, niepełnosprawnych 

12. Kurs kosmetyczny 
 

Czerwiec 10 Kobiety do 25 roku Ŝycia 

13. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej 

Czerwiec 10 MłodzieŜ do 25 roku Ŝycia 

14. Palacz CO Sierpień – 
wrzesień 

5 MęŜczyźni, zróŜnicowani zarówno wiekowo jak i ze względu 
na wykształcenie i czas pozostawania w ewidencji urzędu 

15. Język angielski 
 

Czerwiec 10 Grupa mieszana, osoby planujące wyjazd do pracy za granicą 

16. Język niemiecki 
 

Lipiec 10 Grupa mieszana, osoby planujące wyjazd do pracy za granicą 

17. ABC przedsiębiorczości  
 

Wrzesień 10 Osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 

Razem:                                                                                                                        127 
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 

1. Szkolenia indywidualne w ramach umów 
trójstronnych pod uprawdopodobnienie 
zatrudnienia 

cały rok 50 osoby wskazane przez pracodawców 

Razem:                                                                                                                         50 
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 

1. Spawacz /spawanie stali w osłonie gazów 
aktywnych i obojętnych metodą MAG 

Luty-marzec 30 wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub staŜ pracy w 
zawodzie spawacza, brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
pracy w zawodzie spawacza 

2. Język angielski dla osób poszukujących  
pracy za granicą 

Luty-czerwiec 20 zainteresowanie wyjazdem do pracy  za granicę, brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa  w szkoleniu, 
pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem w handlu lub 
gastronomii 

3. Organizacja i prowadzenie małego 
biznesu /jak zorganizować i zarządzać 
działalnością gospodarczą; zastosowanie 

luty 14 kurs skierowany do osób, które chcą rozpocząć własną 
działalność gospodarczą, brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w szkoleniu 



komputera do obsługi firmy/ 
4. Szkolenie w  KLUBIE  PRACY 

 
Kwiecień-maj 20 brak umiejętności poszukiwania pracy 

5. Techniki profesjonalnej sprzedaŜy 
/+kasjer walutowy/ 

Maj-czerwiec 40 wiek pow. 25 r. Ŝ., wykształceni lub staŜ pracy w zawodzie 
sprzedawcy, brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w szkoleniu 

6. Operator sprzętu cięŜkiego (koparki, 
ładowarki + rozszerzenie o typ CAT) 

Maj-czerwiec 16 brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

7. Asystent personalno – księgowy 
/Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami 
strukturalnymi UE, Prawo zamówień 
publicznych;  moduł finansowo-
księgowy/ 

Lipiec-sierpień 14 wykształcenie wyŜsze lub średnie, staŜ pracy lub wykształcenie 
w zawodzie pracownika biurowego i pokrewnym, znajomość 
podstaw obsługi komputera, brak przeciwwskazań zdrowotnych 
do uczestnictwa w szkoleniu 

8. Kierowca autobusu /prawo jazdy kat. D + 
Kurs dokształcający kierowców 
wykonujących transport drogowy w 
zakresie części dodatkowej dla przewozu  
osób/ 

Marzec-sierpień 8 wiek pow. 21 r. Ŝ., prawo jazdy kat. B z praktyką, brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniu 

9. Komputerowe wspomaganie prac 
biurowych /obsługa komputera +  
bezwzrokowe pisanie na klawiaturze 
komputerowej/ 

Wrzesień 14 wykształcenie wyŜsze lub średnie, staŜ pracy lub wykształcenie 
w zawodzie pracownika biurowego i pokrewnym,  brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniu 

10. Drwal - operator pilarki Wrzesień-
listopad 

14 doświadczenie przy pracach leśnych, brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do pracy w tym zawodzie 

11. planowane jest przeszkolenie osób 
bezrobotnych dodatkowo pod 
zapewnione miejsce pracy przez 
pracodawców 

cały rok 2007 60 zapewnione miejsce pracy 

Razem:                                                                                                                       250 
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 

1. Spawanie w osłonie gazów (MAG) 
III dekada maja 

– czerwiec 
14 

wskazana znajomość branŜy metalowej 

2. Uprawnienia SEPdo 1 kV 
 

         maj 
10 

wykształcenie elektryczne lub staŜ pracy  w zawodzie elektryka 

3. Uprawnienia SEP  do 15 kV 
 

maj 
10 

wykształcenie elektryczne lub staŜ pracy w zawodzie elektryka 

4. Pomocnik stolarza 
III dekada maja 

- czerwiec 
14 
 

kobiety- zainteresowane podjęciem pracy po szkoleniu 



5. Rzeźnik- wędliniarz 
czerwiec-lipiec 14 

 
brak szczególnych 
wymogów 

6. Tapicer 
sierpień-
wrzesień 

14 
 

brak  szczególnych wymogów 

7. Ocieplanie budynków 
wrzesień - 
październik 

15 
 

brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości  
powyŜej 3 m 

8. 
 

Szkolenia indywidualne  
 

cały rok 
 

100 
 

zgodnie z zapotrzebowaniem osób bezrobotnych. 
 

9. Podstawy zarządzania małą i średnią 
firmą 
(przygotowanie pod dotację na podjęcie 
działalności) – Dz. 1.3 SPO RZL 

III-IV/2007r 60 długotrwale bezrobotni 

10. ABC przedsiębiorczości z modułem 
biznes planu (przygotowanie pod dotację 
na podjęcie działalności)   – Dz. 1.3 SPO 
RZL  

VIII-IX/2007r. 59 długotrwale bezrobotni 

Razem:                                                                                                                      310 
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 

     1. 
Wózki widłowe 
 

   I – II kwartał 15 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

     2. 
Projektowanie i zagospodarowanie 
ogrodów z zasadami prowadzenia 
działalności gospodarczej  

II – III  kwartał 10 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

     3. 
Szkolenie ogólnobudowlane 
 

II – III kwartał 20 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

4. 
Operator sprzętu cięŜkiego 
 

II – III kwartał 5 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

5. 
Rachunkowość rolna z elementami 
przedsiębiorczości 

II – IV kwartał 10 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

6. 
Usługi gastronomiczne (catering)  
z elementami przedsiębiorczości 

III – IV kwartał 10 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

     7. 
Kurs kosmetyczny z elementami 
przedsiębiorczości 

III – IV kwartał              5 
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 

Razem:                                                                                                                         75 
Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

1. Spawacz elektryczno-gazowy 
 

III - IV 12 Osoby bezrobotne spełniające kryteria doboru 



2. Pracownik ogólnobudowlany z modułem 
murarz, tynkarz, glazurnik 

IV-V 25 Osoby bezrobotne nie posiadające kwalifikacji 

3. Operator wózka widłowego  
V-VI 

10 Osoby bezrobotne nie posiadające kwalifikacji 

4. Nowoczesny sprzedawca   
VI-VII 

10 Osoby bezrobotne powyŜej 25 roku Ŝycia (w ramach działania 
1.3) 

 
5. 

Specjalista ds. marketingu z podstawami 
grafiki Corel Draw 

VII-IX 10 Osoby bezrobotne spełniające kryteria doboru 

 
6. 

Opiekunka osób starszych z modułem 
językowym 

IX-X 10 Długotrwale bezrobotne kobiety (zwłaszcza bez kwalifikacji 
zawodowych) 

7. 
 

Pracownik małej gastronomii z modułem 
językowym 

X-XI 10 Osoby bezrobotne powyŜej 25 roku Ŝycia (w ramach działania 
1.3) 

8. Pracownik recepcji z modułem 
językowym 

X-XI 
 

10 Osoby bezrobotne spełniające kryteria doboru 

9. Pracownik biurowy małej firmy XI-XII 
 

15 Osoby bezrobotne spełniające kryteria doboru 

Razem:                                                                                                                      112 
 
Razem województwo podlaskie: 

 
2 944 

 

 


