
      PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2008 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 
 

Lp. Nazwa szkolenia Termin realizacji 
szkolenia 

Liczba osób 
przewidzianych 
do przeszkolenia 

Wstępnie określone osoby do przeszkolenia 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 
Szkolenia grupowe: 

1. Drwal– pilarz II- III 4 (5) Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie (*) 

2. Operatorzy sprzętu i maszyn drogowych 
II (początek kursu 

19.02.2008) 
5 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 

3. 
Kierowca wózka jezdniowego  
z napędem silnikowym 

III (początek kursu 
3.03.2008) 

40 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 

4. Szkutnik– laminarz III – VI oraz IX-XII 60 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
5. Kurs komputerowy IV-VI 20 Preferowane osoby w wieku 50-64 lata 

6. Kurs przedsiębiorczości 
Cały rok- najbliŜszy 

termin 4.02.2008 
55 Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej 

7. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej III-IX 20 Chętni do przeszkolenia 
8. Opiekun osób starszych z modułem masaŜu IV-X 10 Chętni do przeszkolenia 
9. Język angielski IV-X 30 Chętni do przeszkolenia 
10. Język niemiecki IV-X 10 Chętni do przeszkolenia 

   Szkolenia indywidualne (lub w małych grupach): 
  11. Kursy prawa jazdy kat. C cały rok 15 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
  12. Kursy prawa jazdy kat. C+E cały rok 10 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
13. Kursy prawa jazdy kat. D cały rok 3 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
14. Przewóz rzeczy i osób cały rok 2 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
15. Przewóz osób cały rok 2 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
16. Przewóz rzeczy cały rok 2 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
17. Szkolenie szeregowych Państwowej StraŜy PoŜarnej IV-VII 3 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
18. Instruktor nauki jazdy II-III 5(8) Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 
19. Operator podnośników montaŜowych II-III 2 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 

20. 
Inne kursy i szkolenia indywidualne lub grupowe pod 
konkretne potrzeby pracodawców 

cały rok 20 Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie 

21. Szkolenia finansowane ze środków PFRON IV- X. 2008 10 Chętni do przeszkolenia 
Razem:                                                                                                                                           328 (332) 



Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

1. Glazurnik – Posadzkarz - Malarz I, IV 30 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

2. Murarz - tynkarz II, IV 20 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

3. Ocieplanie budynków II, IV 10 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

4. 
 

Blacharz – cieśla I, IV 10 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

5. Zbrojarz - betoniarz I, IV 10 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

6. Dekarz I, IV 10 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

7. Drwal – operator pilarki I, IV 10 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

8. 
Pracownik magazynu (m. in. obsługa: komputera, kas 
fiskalnych i wózków jezdniowych) 

I, II, III, IV 49 
- wykształcenie min. zawodowe  
- brak przeciwwskazań lekarskich 
 

9. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym I, II, III, IV 60 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

10. 
Kompleksowa obsługa biura (w tym. m.in. 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturach UE) 

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

11. 
Specjalista do spraw kadr i płac 
(m. in. prowadzenie kadr, naliczanie płac, Płatnik) 

II, IV 20 

- wskazane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne bądź 
staŜ pracy w komórkach kadrowo–płacowych, w 
księgowości 

- brak przeciwwskazań lekarskich  

12. 
Księgowość od podstaw (z elementami księgowości 
budŜetowej) 

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

13. Księgowość komputerowa I, III 20 
- wskazane wykształcenie min. średnie  preferowane 

ekonomiczne lub staŜ pracy w księgowości 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

14. 
Kasjer – sprzedawca (m. in. obsługa komputera i kas 
fiskalnych) 

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



15. Specjalista do spraw sprzedaŜy i marketingu II, III 20 
- wykształcenie min. średnie 
- komunikatywność 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

16. 
Telemarketing i sprzedaŜ przez Internet (w tym m.in. 
doradca klienta) 

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

17. Barman - kelner (z nauką języka angielskiego) I, IV 20 
- wskazane wykształcenie min.  zawodowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

18. Kucharz  I, IV 20 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

19. 
Pracownik usług gastronomicznych z językiem 
angielskim (catering) 

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

20. Gorseciarstwo II, III 20 
- wskazane wykształcenie min.  podstawowe 
- podstawowa umiejętność szycia 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

21. 
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych  
(do 1 kV i do 15 kV) 

I, II, III, IV 40 
- wskazane wykształcenie zawodowe elektryczne lub 

mechaniczne lub staŜ pracy jako elektryk 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

22. Spawanie metodą MAG 135 I, II 33 

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

- brak przeciwwskazań lekarskich  

23. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC I, II 20 
- wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, znajomość 

rysunku technicznego 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

24. 
ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych 

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

25. 
Grafika komputerowa z obróbką zdjęć i tworzeniem 
stron www 

II, III 20 

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

26. Projektowanie AutoCad z kosztorysowaniem I, III 20 
- wskazane wykształcenie średnie budowlane lub 

mechaniczne 
- brak przeciwwskazań lekarskich 



27. Specjalista do spraw zamówień publicznych  IV 10 
- wskazane wykształcenie wyŜsze 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

28. 
Pozyskiwanie funduszy unijnych z uwzględnieniem 
prawa zamówień publicznych oraz zarządzanie 
projektem  

III 18 
- wskazane wykształcenie wyŜsze 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

29. 
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  

 

30. Specjalista do spraw logistyki II, III 20 
- wykształcenie min. średnie  
- brak przeciwwskazań lekarskich 

31. Bukieciarz – florysta III 28 

- wskazane wykształcenie min. zawodowe, preferowane: 
rolnicze lub ogrodnicze 

- zdolności manualne 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

32. Kosmetyka ze stylizacją paznokci i wizaŜem  I, II, III, IV 50 
- wykształcenie min. zawodowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

33. Opiekun dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych I, II 23 
- wykształcenie min.  podstawowe 
- predyspozycje psychofizyczne 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

34. Sanitariusz I 20 
- wykształcenie min. zawodowe 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

35. Monter instalacji wodno - kanalizacyjnych II, IV 20 
- wskazane wykształcenie zawodowe mechaniczne 
- brak przeciwwskazań lekarskich 

36. 
Język obcy (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, 
francuski) 

I, II, III, IV 48 
- wskazane wykształcenie min. średnie 
- brak przeciwwskazań lekarskich  

37. Kurs fryzjerski I, 6 
- wykształcenie min. podstawowe 
- zdolności manualne 

38. Prawo jazdy kat. C II, 17 
- wykształcenie min. podstawowe 
- posiadanie prawa jazdy kat. B 

39. Rachunkowość, kadry, płace II, 10 
- wykształcenie min. średnie 
- znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym 

40. Obsługa sekretariatu II, 10 
- wykształcenie min. średnie 
- znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym 

umiejętność kontaktu z ludźmi 
41. Profesjonalne techniki sprzedaŜy II, 8 - wykształcenie min. zawodowe 



 - umiejętność kontaktu z ludźmi 
42. Podstawy obsługi komputera z modułem językowym II, 8 - wykształcenie min. średnie 

43. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy I, II, III, IV 61 
- brak doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub 
utrata motywacji do poszukiwania pracy lub chęć powrotu 
na rynek pracy 

44. Szkolenia indywidualne I, II, III, IV 411 
 -   uprawdopodobnienie  zatrudnienia lub rozpoczęcia  
działalności gospodarczej 

Razem:                                                                                                                                              1 400 
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim    

1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym II-III 9 
2. Spawacz III – IV 10 
3. Stolarz – montaŜ drzwi i okien IV-V 12 
4. Klub Pracy V 10 
5. Kurs wizaŜu ze stylizacją paznokci IV-V 12 
6.  Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych V – VI 10 
7. Obsługa przyjęć okolicznościowych V – VI 10 
8. Księgowość komputerowa VII 10 
9. Komputerowe prowadzenie kadr i płac VIII 10 
10. Klub Pracy IX -X 10 
11. Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej IX 8 
12. Projektowanie AutoCad z kosztorysowaniem X -XI 6 

13. 
Specjalista ds. Pozyskiwania funduszy UE i ds. 
zamówień publicznych 

XI 6 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z 
uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy.  
Oprócz w/w szkoleń grupowych realizowane będą 
szkolenia wynikające z indywidualnych wniosków osób 
bezrobotnych spełniających warunek uprawdopodobnienia 
pracy. 
 

Oprócz w/w szkoleń grupowych realizowane będą szkolenia wynikające z indywidualnych wniosków osób bezrobotnych spełniających warunek uprawdopodobnienia 
pracy. 
Razem:                                                                                                                                               123 

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 
1. Operator maszyn budowlanych, drogowych i ziemnych I - XI 30 Osoby bezrobotne 
2. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne I- XII 10 Osoby bezrobotne 
3. Nauka języka obcego I-XII 30 Osoby bezrobotne 
4. Sprzedawca - kasjer I - XI 10 Osoby bezrobotne 
5. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych I- XII 20 Osoby bezrobotne 
6. Spawacz I- XII 5 Osoby bezrobotne 
7. Kursy dla kierowców I - XII 10 Osoby bezrobotne 



8. Ochrona własności i osób I- VII 5 Osoby bezrobotne 
9. Robotnik budowlany  I-IX 20 Osoby bezrobotne 
10. Inne według potrzeb I-XII 20 Osoby bezrobotne, niepełnosprawne poszukujące pracy 
Razem:              160 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 
1. Malarz, glazurnik, posadzkarz III – V 10 osób 
2. Spawacz III - IV 10 osób 
3. Ciastkarz - cukiernik IV - V 10 osób 

4. 
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z modułem 
planowania kariery zawodowej 

IV 10 osób 

5. 
Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i 
komputera 

V 10 osób 

6. Przedsiębiorczość V 10 osób 
7. Księgowość od A do Z + komputer VI – VII 10 osób 
8. Recepcjonista z modułem języka angielskiego VIII – IX 10 osób 

9. 
Pracownik administracyjno - biurowy z pakietem MS 
Office 

IX - X 10 osób 

10. 
Kierowca wózków  jezdniowych z napędem silnikowym 
wraz z wymianą butli gazowych w wózkach 

X 10 osób 

11. Operator sprzętu komputerowego X 10 osób 
12. Profesjonalna sekretarka X – XI 10 osób 
13. Murarz - tynkarz, ocieplanie budynków IV – VI 10 osób 
14. Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia III – V 10 osób 
15. Tapicer meblowy II – III 10 osób 
16. Palacz IX 10 osób 
17. Kelner z modułem języka angielskiego IV – VI 10 osób 
18. Pracownik działu obsługi klienta IX – X 10 osób 

19. 
Opiekunka osób starszych i chorych z podstawową 
znajomością języka angielskiego 

IX – X 10 osób 

20. Szwacz IV – V 10 osób 
21. Kierowca kat. C VI 5 osób 

 
bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Hajnówce 

Razem:              205 
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie 

1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej III (90 godz.) 15 bezrobotni 



2. 
Metody aktywnego poszukiwania pracy w ramach 
KLUBU PRACY 

IV (40 godz.) 12 długotrwale bezrobotni 

3. 
Opiekunka osób starszych z kursem masaŜu i modułem 
językowym 

V (150 godz.) 15 bezrobotni 

4.  Sprzedawca VI (60 godz.) 15 bezrobotni 

5. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym 
VI –VII (59 godz. dla 

1 słuchacza) 
10 bezrobotni 

6. Pracownik administracyjno - biurowy VII – VIII (60 godz.) 15 bezrobotni posiadający co najmniej średnie wykształcenie 

7. 
Metody aktywnego poszukiwania pracy w ramach 
KLUBU PRACY 

X (40 godz.) 12 długotrwale bezrobotni 

8. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej IX – XII (90 godz.) 15 bezrobotni 
9.  Indywidualne według potrzeb cały rok 40 bezrobotni, którzy mają zapewnienie zatrudnienia 

Razem:                                                                                                                                               149 
Powiatowy Urząd Pracy w ŁomŜy 

Szkolenia grupowe: 

1. 
„Przygotowanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej” – II edycje szkolenia 

III-VI 20 

2. „Magazynier „ IV-VI 10 
3. „Kasjer” VI-VII 14 
4. „Nowoczesny sprzedawca” IV-V 15 
5. „Spawacz spoin pachwinowych blach III-V 12 

6. „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym VI-VII 13 

-  osoby 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 opinię  doradcy 
zawodowego i pośrednika pracy.W przypadku kursów na 
spawanie dodatkowo muszą posiadać – pozytywną 
opinię lekarza medycyny pracy; W przypadku kursów 
na operatora wózków jezdniowych muszą posiadać – 
pozytywną opinię lekarza medycyny pracy oraz  
psychologa. Na badania lekarskie i psychologiczne 
kandydaci na szkolenia są kierowani przez PUP w ŁomŜy. 

Szkolenia w Klubie Pracy: 



7. 

Witaj w klubie pracy 
Metody pracy w klubie; reakcja na utratę pracy; analiza 
niepowodzeń w poszukiwaniu pracy; uczenie się a siła 
twórczego i pozytywnego myślenia; odkrywanie 
własnych umiejętności i moŜliwości; bilans 
umiejętności, moŜliwości i predyspozycji zawodowych; 
rynek pracy; własna firma-czy ja się do tego nadaję; 
twój plan działania; dokumenty aplikacyjne; 
umiejętności interpersonalne; asertywność w 
poszukiwaniu pracy; znajdowanie ofert pracy; 
przygotowanie do rozmowy z pracodawcą; rozmowa 
telefoniczna z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna; 
realizacja planów, nowa praca, podsumowanie i 
zakończenie szkolenia. Pisanie podań, Ŝyciorysów, 
listów motywacyjnych oraz przygotowanie strategii 
poszukiwania pracy. Wykorzystanie wszystkich metod 
poszukiwania pracy. Aktywne szukanie pracy. 
Sprawozdanie z działań. Indywidualne konsultacje. 

 
28.01.08 – 15.02.08 
03.03.08 – 21.03.08 
07.04.08 – 25.04.08 
05.05.08 – 27.05.08 
09.06.08 – 27.06.08 
14.07.08 – 01.08.08 
18.08.08 – 05.09.08 
22.09.08 – 10.10.08 
20.10.08 – 07.11.08 
24.11.08 – 12.12.08 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Osoby spełniające kryteria art. 40 i art. 49 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 
- pozytywna opinia doradcy zawodowego i pośrednika 
pracy 
 
 

Szkolenia indywidualne: 

8. 

Szkolenia indywidualne w zaleŜności od 
zapotrzebowania pracodawców -uprawdopodobnienie 
zatrudnienia /oświadczenie przyszłego pracodawcy o 
zatrudnieniu po odbytym szkoleniu, na okres min. ½ 
roku/ lub oświadczenie o rozpoczęciu działalności 
gospodarczej 

Realizowane w ciągu 
całego roku 

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

Razem:                                                                                                                                                184                         
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 

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

I  – XII 5 
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 ) 

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

3. Kasjer – sprzedawca  I  – XII 20 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 



osoby zainteresowane kursami 

4. Prawo jazdy  kat. C I  – XII 10 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

5. Prawo jazdy kat. E do C I  – XII 10 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

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

7. Drwal – operator pilarki I  – XII 3 
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 

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

9. 
Kelner – barman z modułem językowym (język 
angielski) 

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

10. Glazurnik – posadzkarz  I  – XII 8 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

11. Specjalista ds. finansów i płac I  – XII 12 
młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

12. 
Magazynier z obsługa wózków widłowych i 
fakturowaniem 

I  – XII 12 
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 
(135) 

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

14. MasaŜysta – masaŜ leczniczy I  – XII 
3 
 

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

15. Prawo jazdy kat. D I  – XII 3 młodzieŜ do 25 roku Ŝycia, osoby bez kwalifikacji 



 zawodowych, długotrwale bezrobotne, oraz pozostałe 
osoby zainteresowane kursami 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach przewiduje moŜliwość organizowania szkoleń indywidualnych, pod konkretne potrzeby pracodawców. 
Programy kursów ustalane są z jednostką szkolącą w zaleŜności od umiejętności i potrzeb grupy kierowanej na szkolenie. 
Razem:                                                                                                                                               129 

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach 

1. Kucharz  
1,5 miesiąca 

IV- VI 
8 

- bezrobotne kobiety zarejestrowane w tutejszym urzędzie   

2. Kasjer walutowy  
4 dni 
III-VI 

8 
- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie  
- wykształcenie minimum średnie  

3. 
Palacz kotłów wodnych i parowych 
niskoparametrowych na paliwa stałe, płynne i gazowe  

1 miesiąc 
VI-IX 

8 
- bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w tutejszym 
urzędzie   

4. 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
+ bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w 
wózkach  

1,5 miesiąca 
IV – VIII 

8 
- bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w tutejszym 
urzędzie   

5. Klub Pracy  
3 tygodnie 
V – VIII 

10 
- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie 
do 25 roku Ŝycia  

6. 
Prawo jazdy kat.  
C, C+E  

3-4 m-ce 
II – VIII 

8 
- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie  
-posiadanie prawo jazdy kat. B  
- wyłącznie na umowę trójstronną  

7. ABC Przedsiębiorczości  
7 dni 

II – III 
10 

- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie 
zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą  

8. Podstawy obsługi komputera  
1 miesiąc 

VI-IX 
10 

- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie  

9. Kelner – Barman  
1,5 miesiąca 

VI –IX 
8 

- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie  

10. Sprzedawca z kasą fiskalną  
2 tygodnie 

VIII-IX 
10 

-bezrobotne kobiety zarejestrowane w tutejszym urzędzie 
-wykształcenie minimum zawodowe  

11. ECDL 
1, 5 miesiąca 

VII – XI 
10 

- osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia  
- opanowane podstawy obsługi komputera  
- wykształcenie minimum średnie  

12. WizaŜystka–manicurzystka  
1 miesiąc 
VIII-XI 

10 
- bezrobotne kobiety zarejestrowane w tutejszym urzędzie  

13. 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
+ bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w 

1,5 miesiąca 
VIII-XI 

8 
- bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w tutejszym 
urzędzie  



wózkach 

14. Księgowość komputerowa  
3 tygodnie 

VII-XI 
8 

- bezrobotne kobiety zarejestrowane w tutejszym urzędzie 
- wykształcenie minimum średnie  

15. Glazurnik – posadzkarz  
1,5 miesiąca 

VII –XI 
8 

-bezrobotni męŜczyźni zarejestrowani w tutejszym 
urzędzie   

16. Prawo jazdy kat. C, C+E  
3-4 m-ce 
VII– XI 

8 
- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie  
- posiadanie prawo jazdy kat. B  
- wyłącznie na umowę trójstronną  

17. Podstawy języka angielskiego  
2-3 m-ce 
IX – XI 

10 
- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie  

18. ABC przedsiębiorczości  
7 dni 
IX 

8 
- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie 
zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą 

19. Brukarz  
1,5 miesiąca 

VI – IX 
8 

- osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie  

Razem:                                                                                                                                               166 
Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach 

1. Operator koparkoładowarki kl III IV 10 
Ukończenie 18 lat . Brak przeciwwskazań do 
wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki 
potwierdzony przez lekarza 

2. Prawo jazdy kat C+E VIII 5 

Prawo jazdy kat C. Orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
silnikowymi do których jest wymagane prawo jazdy kat 
C+E wydane przez lekarza uprawnionego do badań 
kierowców 

3. Prawo jazdy kat C 
III - V 

VIII - IX 
10 

Prawo jazdy kat B. Orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
silnikowymi do których jest wymagane prawo jazdy kat C 
wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. 

4. Prawo jazdy kat D V – VI 5 
Wiek 21 lat. Prawo jazdy co najmniej kat B. Stan zdrowia 
poświadczony przez lekarza uprawnionego do badań 
kierowców i kandydatów na kierowców. 

5. 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
+ Bezpieczna obsługa wymiany butli gazowych w 
wózkach 

V 8 
Preferowane wykształcenie min zawodowe. Stan zdrowia 
poświadczony przez lekarza uprawnionego do badań 
kierowców 

6. Handlowiec ( program księgowo - komputerowy, VI - VIII 8 Wykształcenie średnie 



technika sprzedaŜy i zarządzania , kasy fiskalne ) 

7. Glazurnik - posadzkarz IV – VI 5 
Bez szczególnych wymogów. Stan zdrowia poświadczony 
przez lekarza uprawnionego do badań . 

8. 
Opiekunka osób starszych i chorych z podstawową 
znajomością jęz. ang. 

IX 5 
Preferowane wykształcenie średnie. 

9. Profesjonalna sekretarka IX –X 5 Wykształcenie  min średnie .  

10. Spawanie metodą MAG VIII -IX 5 
Bez szczególnych wymogów. Stan zdrowia poświadczony 
przez lekarza uprawnionego do badań.  

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach przewiduje moŜliwość organizowania szkoleń indywidualnych, pod konkretne potrzeby pracodawców.  
Razem:                                                                                                                                                 66 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce 

1. Studium profesjonalnego sprzedawcy - kasjera VI- VIII 30 

- wykształcenie min. zas. zawodowe lub staŜ pracy w 
zawodzie sprzedawcy 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

2. Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputera  V-VII 18 
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

3. 
Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z 
kursem masaŜu 

IX-XI 20 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

4. Operator sprzętu cięŜkiego III-V 14 

- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe 
- prawo jady kat. B 
- brak przeciwwskazań - zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

5. 
Wykwalifikowany pracownik kadr  
(umiejętność  naliczania płac i przekaz elektroniczny 
oraz programy komputerowe księgowo-kadrowe) 

VIII-X 12 

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

6. 
Nowoczesne technologie wykończeniowe w 
budownictwie 

II-V 18 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

7. 
 
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 
 

I-III 16 

- osoby bezrobotne planujące rozpocząć działalność 
gospodarcza 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 
szkoleniu 

8. Spawanie stali w osłonie gazów aktywnych i obojętnych IV-VI 24 - brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w 



metodą MAG szkoleniu 

9. 
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy 
 (Klub Pracy ) 

III-XII 72 
-brak doświadczenia w poszukiwaniu pracy 
-brak motywacji do poszukiwania pracy 
-chęć powrotu na rynek pracy 

10. 
„Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
(ECDL)” 

II-IV 16 

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

11. 
Profesjonalna obsługa biura (obsługa komputera, 
bezwzrokowe pisanie na klawiaturze, obsługa 
sekretariatu) 

VII-IX 16 

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

12. 
Wykwalifikowany pracownik księgowości 
 

VIII-X 8 

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

13. 
Szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb 
pracodawców i osób bezrobotnych   pod zapewnione 
miejsca pracy lub podjęcia działalności gospodarczej 

Cały rok - 

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

Razem:                                                                                                                                                264 
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 

Szkolenia grupowe: 
1. Pomocnik stolarza IV 15 Kobiety , dobry stan zdrowia  
2. 

Dekarz III 15 
brak przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na 
wysokości 

3. 
Kierowca wózków jezdniowych  II - III 15 

1/pozytywny wynik badań  psychologicznych   
2/dobry stan zdrowia   

   
4. 

Przewodnik terenowy V 12 
1/wykształcenie średnie z maturą 
2/ niekaralność 
3/ dobry stan zdrowia 

5. Lakiernik - montaŜysta  
V-VI 

 
20 

1/kobiety chętne do pracy w „MALOW”  sp. z o.o. 
 2/dobry stan zdrowia 

6. Operator maszyn V-VI 20 - wykształcenie zasadnicze zawodowe 



Szkolenia w ramach PO KL 

7. Fakturowanie komputerowe  + kasa fiskalna 
IV- 15os. 
X - 15 os. 

30  wykształcenie średnie, znajomość podstaw obsługi 
komputera 

8. Obsługa komputera - Pakiet Ms Office 
III – IV - 15 os. 
IX – X  - 30 os. 

45 bez szczególnych wymogów                  

9. Magazynier z obsługą komputera + wózki jezd.  VI 15 wykształcenie min. zasadnicze zawodowe 

10. 
Spawacz spoin pachwinowych blach w metodzie MAG 
(135) 

II -III-12os. 
VIII -IX.- 12 os. 

24 dobry stan zdrowia( kandydaci  kierowani będą przed 
kursem do lekarza medycyny pracy ) 

11. 
Operator cięŜkiego sprzętu budowlanego  
i drogowego ( wg potrzeb)  

III – IV 
20 dobry stan zdrowia ( kandydaci kierowani będą przed 

kursem do lekarza medycyny pracy) 
12. ABC przedsiębiorczości IV -30os. ; IX -30os. 60 zamiar podjęcia działalności gospodarczej 
Razem:                                                                                                                                                291 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem 
1. Operator wózków widłowych I kwartał 10 
2. Szkolenie ogólnobudowlane (glazurnik, monter okien) I kwartał 20 
3. Operator sprzętu cięŜkiego  I – II  kwartał 10 
4. ABC przedsiębiorczości I – II kwartał 10 
5. Kierowca kat. C II – III kwartał 5 
6. Kurs kosmetyczny z elementami wizaŜu II  kwartał 5 
7. Rachunkowość i finanse II – III kwartał 10 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z 
uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy.  
 

Razem:                                                                                                                                                 70                           
Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie 

1. 
Finansowo-administracyjna obsługa MŚP z modułem 
profesjonalnej obsługi klienta 

II 20 
Osoby bezrobotne 

2. Operator cięŜkiego sprzętu budowlano - drogowego II -III 30 Osoby bezrobotne 

3. 
Marketing, sprzedaŜ towarów i usług + moduł obsługi 
komputera i obsługa kasy fiskalnej 

III 20 
Osoby bezrobotne 

4. Usługi gastronomiczne z modułem językowym  IV 20 Kobiety bezrobotne powyŜej 50 roku Ŝycia 
5. Lakiernik samochodowy IV-V 7 Osoby bezrobotne 
6. Specjalista ds. kadr i płac  V 10 Osoby bezrobotne 

7. 
Obsługa maszyn i urządzeń do obróbki stolarki PCV i 
aluminium – monter stolarki PCV i aluminium 

V 15 
Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych 

8. Uprawnienia SEP do 1 KW VI 10 Osoby bezrobotne 
9. Pracownik wykończenia wnętrz z modułem VI 15 Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych 



glazurnictwa ozdobnego 
10. Pracownik ochrony osób i mienia VII 10 Osoby bezrobotne 
11. Monter instalacji sanitarnych  VIII 10 Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych 
12. ABC Przedsiębiorczości VIII 15 Osoby bezrobotne 
13. Spawacz  IX 10 Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych 
Razem:                                                                                                                                               192 

Razem województwo podlaskie: 3 727 (3 731)  

 
*- Uprawdopodobnienie zatrudnienia po kursie oznacza najczęściej zawarcie tzw. umowy trójstronnej urzędu pracy z pracodawcą i osobą bezrobotną, 
gwarantującej urzędowi, Ŝe w razie nie nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i bezrobotnym- strona która się od zawarcia umowy uchyla lub ja 
przerywa bez uzasadnienia- zwróci urzędowi koszty związane z organizacją kursu. 


