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Plan szkoleń na 2021r.

Nazwa szkolenia
1.

Operator koparkoładowarek kl. III

Zakres szkolenia

Liczba miejsc
użytkowników

Przewidywany termin
realizacji i
orientacyjny czas
trwania w godzinach (
zegarowych)

Obejmuje m.in.: - bezpieczeństwo i higiena pracy; budowa i użytkowanie maszyn; - technologia robót; zajęcia praktyczne

16 osób
(2 grupy po 8 osób)

luty,
lipiec

Charakterystyka osób,
dla których szkolenie
jest przeznaczone

Rodzaj zaświadczenia lub
innego dokumentu
potwierdzającego
Egzamin
ukończenie szkolenia i
zewnętrzny
uzyskanie kwalifikacji
lub uprawnień

- bez wymagań dotyczących
wykształcenia, które
udokumentują brak
przeciwwskazań zdrowotnych,
mile widziane prawo jazdy

Uprawnienia do obsługi –
zaświadczenie kwalifikacji,
książeczka operatora

Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego

- z wykształceniem minimum
podstawowym, które
udokumentują brak
przeciwwskazań zdrowotnych,

Świadectwo czeladnicze,
zaświadczenie potwierdzające o
ukończeniu szkolenia

Egzamin czeladniczy przed komisja
Izby Rzemieślniczej

- ukończony 21 rok życia, brak
przeciwwskazań zdrowotnych

Uprawnienia SEP, zaświadczenie
potwierdzające o ukończeniu
szkolenia

Egzamin przed komisją
kwalifikacyjną

- mile widziane prawo jazdy kat.
B, bez znajomości obsługi
komputera i wymagań
dotyczących wykształcenia,
udokumentowany brak
przeciwwskazań zdrowotnych
- osoby z motywacją do podjęcia
pracy i opieki z osobami
starszymi niepełnosprawnymi,
osoby chętne na szkolenie muszą
wykazać brak przeciwwskazań
zdrowotnych
Ukończone 21 lat
Zaświadczenie lekarskie
stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania
zawodu kierowcy, prawo jazdy
kat. B

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
do obsługi wózków jezdniowych,
zaświadczenie potwierdzające o
ukończeniu szkolenia

Egzamin przed komisja Urzędu
Dozoru Technicznego

Zaświadczenie potwierdzające o
ukończeniu szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji

NIE

100,5 godzin

2.

3.

4.

5.

6.

Technolog robót
wykończeniowych w
budownictwie

Elektromonter z
uprawnieniami SEP do
1KV
Magazynier z obsługą
wózków jezdniowych
podnośnikowych,
programów
magazynowych i
fakturowaniem
Opiekunowie osoby
starszej lub
niepełnosprawnej

Prawo jazdy kat. C,C+E z
kwalifikacją wstępną
przyspieszoną do kat.
C+E

Obejmuje m.in. : - montaż elementów
kartonowogipsowych oraz z tworzyw sztucznych, wykonywanie gładzi gipsowej, izolacji budowlanych,
malowanie, - wykonywanie posadzek oraz układanie
okładzin ściennych z płytek ceramicznych, - proste
prace murarsko-tynkarskie - przepisy BHP
Obejmuje m.in.: Technika i handel artykułami
technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia,
energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja,
miernictwo, naprawa, i konserwacja pojazdów
Obejmuje obsługę wózków jezdniowych, budowa
wózka, zagadnienia z zakresu gospodarki
magazynowej, przeszkolenie BHP, wymiana butli
gazowej, wystawianie faktur i korygowanie faktur,
obsługa programów magazynowych, fakturowanie i
dokumentowanie sprzedaży
Obejmuje m.in.: - podstawy gerontologii; - aspekty
prawne i formalne opieki nad osobami zależnymi ,
pierwsza pomoc przedlekarska;

Obejmuje m.in.:Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu
działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu
zapewnienia panowania nad pojazdem,
Obsługę i eksploatację samochodu ciężarowego z
przyczepą lub naczepą

20 osób
(2 grupy po 10
osób)

marzec,
lipiec
174 godzin

10 osób
(1 grupa: 10 osób)

marzec,
120 godzin

20 osób
(2 grupy po 10 osób)

maj,
listopad
150 godz.

6 osób
(1 grupa: 6 osób)

sierpień,
72/90 godz.

10 osób
(2 grupy po 5 osób)

maj,
sierpień
140 godzin

Prawo jazdy kat. C, C+E
Tak
Egzamin państwowy WORD

Operator obrabiarek
sterowanych numerycznie
CNC

Obejmuje m.in.: - bezpieczeństwo i higiena pracy; podstawy technologii, maszynoznawstwa i
materiałoznawstwa procesie obróbki skrawaniem; podstawy programowania, - rysunek techniczny; zajęcia praktyczne

5 osób
(1 grupa: 5 osób)

8.

Monter instalacji
urządzeń sanitarnych
(hydraulik) z egzaminem
czeladniczym

Wykonywanie prac przygotowawczych
związanych z budową oraz montażem instalacji
sanitarnych, wykonywanie prac związanych z
budową sieci wodociągowych, gazowych,
kanalizacyjnych, sieci i węzłów, montaż
instalacji kanalizacyjnych

8 osób

październik
250

9.

Szkolenia indywidualne

Zgodnie z potrzebami osób uprawnionych

-

Cały rok pod warunkiem
posiadania środków
finansowych

7.

Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany planu szkoleń w przypadku:
- trudności przy naborze na szkolenie oraz problemów organizacyjnych,
- pozyskania dodatkowych środków finansowych,
- zmian na lokalnym rynku pracy

wrzesień-październik
140 godz.

- osoby powyżej 30 roku życia,
które udokumentują brak
przeciwwskazań zdrowotnych,
wskazana znajomość rysunku
technicznego

Świadectwo czeladnicze,
zaświadczenie potwierdzające o
ukończeniu szkolenia i zdobyte
kwalifikacje

Egzamin przed komisją
wyznaczoną przez Izbę
Rzemieślniczą

Wykształcenie min.
gimnazjalne, udokumentowane
doświadczenie o braku
przeciwwskazań do
wykonywania zawodu montera
instalacji urządzeń sanitarnych

Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia, świadectwo
czeladnicze

Egzamin przed komisją
wyznaczoną przez Izbę
Rzemieślniczą

Osoby, które złożą wniosek i
uzasadnią celowość wskazanego
przez siebie szkolenia
niezbędnego do podjęcia
zatrudnienia bądź działalności
gospodarczej

Zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji bądź wydane na
podstawie przepisów szczególnych

TAK/NIE

