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Rozpocznij szkolenie, zdobądź dofinansowanie
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż dysponuje środkami finansowymi
na organizację szkoleń grupowych i indywidualnych uwzględniających potrzeby
pracodawców. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do swojego doradcy
klienta, który pomoże w znalezieniu potencjalnego pracodawcy.
Propozycje szkoleń na rok 2019
♦ Szkolenie organizowane przez PROGRESS Kalińska, Talik Spółka Jawna,
ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin, tel. 502 140 778
Nazwa szkolenia: Szkoła Trenerów PROGRESS
Ilość godzin: 216 godzin
Planowany termin realizacji: 08 maj 2019 – 12 październik 2019
Opłaty: Opłata za udział w Szkole Trenerów PROGRESS wynosi 5000 zł.
Zniżka 10% dla studentów studiów dziennych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny
otrzymają rabat w wysokości 10%.
♦ Szkolenia organizowane przez: CSK ROZPĘD, ul. Mełgiewska 11C , 20-209 Lublin,
tel.81 746-27-77; 663 485 865
•
•
•
•
•
•
•
•

kwalifikacja wstępna do kat C,D :3000 zł (35 dni)
kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C, D: 2500 zł (20 dn)
Prawo jazdy kat. C : 1900 zł (ok. miesiąca)
Prawo jazdy kat. CE : 2000zł (ok. miesiąca)
ADR podstawowy : 500 zł (4 dni)
ADR pełny z cysternami :850 zł ( 6 dni)
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych : 400 zł (czas trwania 5 dni)
wózki widłowe z wymianą butli gazowej : 562 zł (czas trwania kursu to tydzień +
czekanie na egzamin państwowy około miesiąca czasu)

♦ Szkolenia organizowane przez: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Centrum
Szkolenia Młodzieży i Dorosłych, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin, tel. 81 743-69-42
♦ Szkolenia organizowane przez: Niepubliczna Placówka Kształcenia
Ustawicznego –Partnerzy Marlena Wojciechowska, ul. Wapienna 24, 20-502
Lublin, tel. 790 760 343
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Nazwa kursu

Ilość
godz.

Cena za 1 os przy
grupie 10 os

Egzamin
czeladnicy

fryzjer

450

2200,00

671,00

mechanik pojazdów
samochodowych

450

2200,00

671,00

lakiernik samochodowy

450

2200,00

671,00

blacharz samochodowy

450

2200,00

671,00

monter instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody

450

2200,00

671,00

monter zabudowy

450

2200,00

671,00

glazurnik

450

2200,00

671,00

malarz tynkarz

450

2200,00

671,00

cukiernik

450

2200,00

671,00

kucharz

450

2200,00

671,00

piekarz

450

2200,00

671,00

stolarz

450

2200,00

671,00

wizaż ze stylizacją paznokci i rzęs

120

1800,00

egz. wew.

Partnerzy – Marlena Wojciechowska oferuje Państwu bogaty wachlarz kursów, szkoleń
oraz warsztatów z zakresu szeroko rozumianej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kosmetyki, pielęgnacji oraz stylizacji ;
makijażu permanentnego ;
podologii ;
relaksu i rekreacji ;
masażu;
wizażu, mody oraz charakteryzacji ;
ochrony osób i mienia ;
wyszkolenia strzeleckiego (m.in. instruktor strzelectwa) ;
sportu, sztuki walk, samoobrony;
detektywistyki ;
pierwszej pomocy przedmedycznej ;
opieki nad dziećmi - opiekunka dziecięca w żłobku, asystent nauczyciela
przedszkola ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opieki nad osobami starszymi ;
opieki nad osobami niepełnosprawnymi ;
psychologii oraz pedagogiki ;
animacji ;
językoznawstwa ;
księgowości;
fotografii ;
prawa ;
techniki oraz grafiki komputerowej;
gastronomii.

♦ Szkolenie organizowane przez Stowarzyszeniem na Rzecz Kształcenia i
Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych „ NOVUM", z siedzibą w
Lublinie przy ul. Granicznej 4,
tel. 81 749-60-39 lub 693 442 839
Szkolenie w zawodzie sanitariusz szpitalny dla minimum 25 osób (kobiet i
mężczyzn).
Kurs zawiera 240 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin teorii (ok. 10 dni) oraz 160
godz. staży (ok. 20 dni) czas potrzebny na realizację ok. 7 tygodni.
Koszt kursu to ok. 900PLN na osobę przy grupie 25 osób.
♦ Szkolenia organizowane przez: Niepubliczna Szkoła Policealna "Fabryka
Absolwentów",
ul. Staszica 5, 20-081 Lublin, tel. 609 900 423, 693 834 697
Zdrowie i uroda
KURS

ILOŚĆ GODZIN

Kosmetyczny

40 (1 stopień)
549 (1 stopień)
120 (1,2,3 stopień) 1499 (1,2,3 stopień)

Wizażu

30 (1 stopień)
60 (1,2 stopień)

599 (1 stopień)
999 (1,2 stopień)

8

349

Lifting , botox rzęs

8

599

Przedłużanie rzęs
metodą 1:1

10

449

Przedłużanie rzęs

8

Depilacja pastą
cukrową, woskiem
miękkim i twardym

CENA/osoba

https://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=hL8sAmkw&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl... 3/31

07.12.2019

Rozpocznij szkolenie, zdobadz dofinansowanie - Propozycje szkolen na rok 2019

metodą 2:1

599

Stylizacja paznokci

30

559

Manicure hybrydowy

6

299

Manicure

6

299

Masaż bańką chińską

8

249

32

1750

Masaż shantala

16

349

Masaż

30 (1 stopień)
60 (1,2 stopień)

549 (1 stopień)
999 (1,2 stopień)

Drenaż limfatyczny
twarzy

10 (grupowy)
6 (indywidualny)

299 (grupowy)
479 (indywidualny)

Intendent

10

500

Dietetyka i
odchudzanie

30 (1 stopień)
60 (1,2 stopień)

549 (1 stopień)
999 (1,2 stopień)

KURS

ILOŚĆ GODZIN

CENA/osoba

Kancelaryjnoarchiwalny

24

889

Kadry i płace

40

599

Asystencko-

30

Instruktor masażu
shantala
(indywidualny)

Biurowe
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sekretarski

Administracyjnobiurowy

449

20

449

KURS

ILOŚĆ GODZIN

CENA/osoba

Komputerowy
(office+internet)

30

449

Komputerowe

Tworzenie stron www

30 (1 stopień)
549 (1 stopień)
90 (1,2,3 stopień) 1499 (1,2,3 stopień)

Weterynaria
KURS

ILOŚĆ GODZIN

CENA/osoba

Agresja psów i kotów

14

420

Dogoterapia

96

3000-z psem
2600-bez psa

Hodowca psów –
kynolog

30

1200

Opiekun zwierząt –
petsitter

30

580
250-bez
zwierzęcia
300-ze
zwierzęciem

Udzielanie pierwszej
pomocy zwierzętom

16

Zoofizjoterapeuta

180

4450

Zoopsycholog

240

3500
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Ratownik
weterynaryjny

35

950

Przewodnik psa
terapeutycznego

30

1200

Podstawy ratownictwa weterynaryjnego 10

Pierwsza pomoc i
prewencja psów i kotów
(zaawansowany)

249

30

399

♦ Propozycja szkoleń kończących się egzaminami czeladniczymi organizowanymi
przez: Centrum Kształcenia Kadr „Omega", ul. B. Prusa 8, 20-064 Lublin, tel.
81 747-49-04
Miejsce
Czas trwania
Szacowany
Lp. Nazwa szkolenia
realizacji
szkolenia
koszt
1

Cukiernik

Lublin/Leonó
120
w

3400,00 zł

2

Glazurnik

Lublin

120

3400,00 zł

3

Introligator

Lublin

84

do ustalenia

4

Barman

Lublin

80

do ustalenia

5

Cieśla

Lublin

120

3400,00 zł

6

Dekarz

Lublin

120

3400,00 zł

7

Florysta

Lublin

120

3000,00 zł

8

Fryzjer

Lublin

120

3400,00 zł

9

Monter instalacji i urządzeń
sanitarnych

Lublin

120

3400,00 zł

10 Kelner

Lublin

120

3400,00 zł

11 Krawiec

Lublin

150

3400,00 zł

12 Kurs księgowość MSP

Lublin

120

4800,00 zł
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13 Kucharz

Lublin

120

3400,00 zł

Lublin

52

3000,00 zł

15 Piekarz

Lublin

120

3400,00 zł

16 Pracownik sekretariatu

Lublin

80

do ustalenia

17 Kurs serwisanta komputerowego

Lublin

50

do ustalenia

18 Stolarz

Lublin

120

3400,00 zł

Lublin

120

3400,00 zł

20 Malarz

Lublin

120

3200,00 zł

21 Manager gastronomii

Lublin

60

3000,00 zł

22 Mechanika pojazdowa

Lublin

154

3400,00 zł

23 Murarz

Lublin

120

3400,00 zł

24 Profesjonalna sprzedaż

Lublin

92

do ustalenia

25 Rzeźnik wędliniarz

Lublin

120

3400,00 zł

Technolog robót
26 wykończeniowych
w budownictwie

Lublin

120

3400,00 zł

27 Kaletnik

Lublin

80

do ustalenia

28 Drukarz

Lublin

120

do ustalenia

29 Wizaż

Lublin

80

do ustalenia

30 Pracownik rejestracji

Lublin

40

2800,00 zł

14

19

Kurs opieki nad osobą chorą,
starszą i niepełnosprawną

Lakiernik pojazdów
samochodowych

♦ Przykładowa tematyka szkoleń organizowanych przez:
Lubelska Akademia Usług Szkoleniowych Aneta Kozłowska,ul. Związkowa 10
lok.3-4,
20-148 Lublin, tel. 505-728-206
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracownik administracyjno – biurowy;
pracownik kancelaryjny z ECDP;
pracownik ds. płac i kadr;
podstawy księgowości z wykorzystaniem najpopularniejszych programów;
grafika komputerowa (Photoshop);
opiekun osób niepełnosprawnych i chorych, starszych;
opiekunka dziecięca;
pierwsza pomoc przedmedyczna;
masaż spa i aromaterapia;
obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych (również kasy fiskalnej
komputerowej);
intendent w zakładach żywienia zbiorowego;
kucharz –szef kuchni;
kucharz małej gastronomii;
rejestratorka medyczna;
profesjonalna obsługa klienta;
inne.

Powyższe kursy realizujemy w trybie szkoleń grupowych oraz szkoleń indywidualnych
(skierowanych do konkretnej osoby). Cena uzależniona jest od długości kursu i liczby
osób.
♦ Przykładowa tematyka szkoleń organizowanych przez: Instytut Edukacji
Logopedycznej,
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin, tel. 502- 642- 535
• Efektywność osobista i zarządzanie sobą
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt: 1200 brutto (osoba)
• Zarządzanie stresem i emocjami
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
• Kreowanie wizerunku kobiety przedsiębiorczej (w tym analiza sylwetki, analiza
kolorystyczna)
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1500 brutto (osoba)
• Budowanie marki osobistej
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
• Pewność siebie – budowanie wewnętrznej siły
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
• Motywacja. Co zrobić, by się chciało chcieć. Przegląd praktycznych (życiowych)
koncepcji motywacji
liczba godz. szkolenia – 8
Koszt 1600 brutto (osoba)
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• Komunikacja. Jak mówić, żeby nas słuchano. Behawioralno-komunikacyjne
techniki radzenia sobie z niepożądanymi uwagami i komentarzami
liczba godz. szkolenia – 8
Koszt 1600 brutto (osoba)
Termin 30.03.19 sob.; 9.00 -15.00
• Stres dobry i zły. Jak wykorzystać stresujące sytuacje dla własnego rozwoju?
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
Termin 11.05.19 sob.; 9.00 -13.00
• Zmagając się ze światem. Zasoby i kompetencje osobiste oraz społeczne i ich
rola w naszym życiu.
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
Termin 05.04.19 pt.; 14.30 -18.30
• Zespół – kalejdoskop temperamentów. Jak współpracować z kimś, kogo trudno
zrozumieć? Jak zrozumieć kogoś, z kim trudno współpracować?
liczba godz. szkolenia - 8
Koszt 1600 brutto (osoba)
Termin 13.04.19 sob.; 9.00 -15.00
• Ważne i niedoceniane – osobiste i społeczne kompetencje emocjonalne. Rola
inteligencji emocjonalnej.
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
• Kaizen. Małymi krokami do dużego sukcesu.
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
Termin 29.04.19 pn. 15.00 - 19.00
• Jak cię słyszą, tak cię piszą. Co i jak mówić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1500 brutto (osoba)
Termin 18.04.19 czw. 9.00 - 13.00
• Zarządzanie sobą w czasie.
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1200 brutto (osoba)
Termin 13.04.19 pn. 9.00- 13.00
• W jaki sposób odkryć i maksymalnie spożytkować swój potencjał.
liczba godz. szkolenia – 6
Koszt 1500 brutto (osoba)
Termin 23.04.19 pn. 9.00- 13.00
♦ Szkolenia organizowane przez: Niepubliczne Centrum Kształcenia
Ustawicznego MIKO Centrum Ochrony i Zabezpieczeń, ul. Spółdzielczości Pracy
64, 20-147 Lublin , tel. 502-151-327
• Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej, czas trwania 240 godzin,
koszt 1600 zł
• Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego, czas trwania 48 godzin
koszt 1200 zł (Montaże Systemów Alarmowych, P.poż, czy Telewizji
Przemysłowej)
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Kurs techniczny jest bardzo atrakcyjny z powodu dużych braków wykwalifikowanej
kadry posiadających odpowiednie uprawnienia i wpisu na listę "Kwalifikowanego
Pracownika Zabezpieczenia Technicznego" prowadzoną przez Komendę Wojewódzką
Policji.
Jednocześnie prowadzimy kursy doszkalające pracowników ochrony i zabezpieczenia
technicznego
- wyszkolenie strzeleckie
- technik interwencji
- nowości zmiany w dziedzinie zabezpieczeń
- przepisów prawa
Od miesiąca kwietnia przewidywane są szkolenia dla Przewodnika psa służbowego K-9
oraz kurs na licencję Detektywa
♦ Szkolenia organizowane przez: Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych, ul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublin, tel. 81 532-77-79,
506-506-459
1. Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC) - kurs dla ubiegających się o uzyskanie
licencji w transporcie drogowym osób lub rzeczy;
- czas trwania: 50 godzin;
- cena szkolenia (kursu): 1400 zł brutto.
2. Szkolenie okresowe dla rozpoczynających pracę na stanowisku kierowcy w
przewozie drogowym osób lub rzeczy;
- czas trwania: 35 godzin;
- cena szkolenia (kursu): 500 zł brutto.
3. Przewozy nienormatywne w transporcie drogowy - ważenie pojazdów w ruchu
drogowym.
- czas trwania: 7 godzin;
- cena szkolenia (kursu): 400 zł brutto.
4. Czas pracy kierowców - stosowanie przepisów w przewozach drogowych.
- czas trwania: 6 godzin;
- cena szkolenia (kursu): 400 zł brutto.
5. Dobra reputacja przewoźnika w transporcie drogowym.
- czas trwania: 5 godzin;
- cena szkolenia (kursu): 400 zł brutto
♦ Szkolenia organizowane przez: Fundacja Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych,
ul. Wojciechowska 5a/23, 20-704 Lublin, tel. 605-834-478
1. Pracownik biurowy, zielone biuro, standardy obsługi klienta
2. Obsługa komputera oraz programów excel i power point
3. Pracownik socjalany - interwencja i profilaktyka w uzależnieniach
Posiadamy salę szkoleniową z 10 stanowiskami komputerowymi.
Czas trwania szkolenia 10 dni / 8 h lekcyjnych - 80 h
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Koszt szkolenia - 9600,00 zł
sala + trener + materiały szkoleniowe + catering
♦ Propozycje szkoleń realizowanych przez: GRANDSON Firma
Handlowo-Usługowa Jarosław Wnuk, ul. Zemborzycka 116 C, 20-445 Lublin, tel.
081 442-79-60
• KURS ADR PODSTAWOWY
25 godzin lekcyjnych (45 minutowych), realizowanych w 4 dni + egzamin
Cena 600,00 zł wraz z opłatą za wydanie karty ADR

• KURS ADR PODSTAWOWY + CYSTERNY
41 godzin lekcyjnych (45 minutowych), realizowanych w 6 dni + egzamin
Cena 950,00 zł wraz z opłatą za wydanie karty ADR

• KURS OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
TRANSPORTOWYCH TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI KLASY 2 i 3 WG ADR
16 godzin lekcyjnych (45 minutowych), realizowanych w 2 dni + egzamin
przeprowadzany przez Transportowy Dozór Techniczny
Cena 770,00 zł wraz z opłatą za egzamin
W przypadku skierowania grupy ceny są do negocjacji. Kursy ADR organizujemy
cyklicznie, co około 2 tygodnie.
♦ Szkolenia organizowane przez Szkoły Dla Dorosłych Etat w Lublinie,
ul. Aleje Racławickie 7, 20-059 Lublin tel. 81 44-11-414, 501-631-484
Szkoła organizuje Kwalifikacyjne kursy zawodowe, które kończą się egzaminem przed
Okręgową Komisja Egzaminacyjną w Krakowie i uzyskaniem Dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Liczba godzin na Kwalifikacyjnym
Kursie Zawodowym wynosi 650, zajęcia w systemie zaocznym.
Cena za 1
osobę
Liczba
LP Tematyka szkoleń
Termin
przy
godzin
grupie 10
osobowej

1

2

10 -15
dni,
terminy
dowolne

Kucharz: sporządzanie
potraw i napojów

80 do
120

Cukiernik: produkcja
wyrobów piekarskich

80-120 10 -15
dni,
terminy

2400zł do
3600zł

2400zł do
3600zł
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dowolne

3

Piekarz: produkcja
wyrobów piekarskich

10 -15
dni,
80-120
terminy
dowolne

2400zł do
3600zł

4

Wędliniarz: produkcja
przetworów mięsnych i
tłuszczowych

10 -15
dni,
80-120
terminy
dowolne

2400zł do
3600zł

5

Kelner: wykonywanie
usług kelnerskich

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

6

Catering: organizacja
usług gastronomicznych

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

7

Hotelarz: planowanie i
realizacja usług w
recepcji,
obsługa gości w obiekcie
hotelarskim

10 -15
dni,
80-120
terminy
dowolne

4800zł
7200zł

8

Agroturystyka:
10 -15
prowadzenie działalności
dni,
80-120
turystycznej na obszarach
terminy
wiejskich
dowolne

4800zł
7200zł

9

Pracownik porządkowy

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

11 HACCP

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

BHP; zarządzanie
12 bezpieczeństwem w
środowisku pracy

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

13 Asystent osoby
niepełnosprawnej:

80-120 10 -15
dni,

10 Dietetyk

2400zł do
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udzielanie pomocy i
organizowanie wsparcia
osobie niepełnosprawnej

terminy
dowolne

3600zł

10 -15
Opiekunka środowiskowa:
dni,
14 świadczenie usług
80-120
terminy
opiekuńczych
dowolne

2400zł do
3600zł

Opiekun w domu pomocy
10 -15
społecznej: świadczenie
dni,
15 usług
80-120
terminy
opiekuńczo-wspierających
dowolne
osobę podopieczną

2400zł do
3600zł

Opiekun medyczny:
świadczenie usług
16
opiekuńczych osobie
chorej i niesamodzielnej

10 -15
dni,
80-120
terminy
dowolne

2400zł do
3600zł

Kosmetyczka;
wykonywanie zabiegów
17
kosmetycznych twarzy,
ciała, dłoni, stóp

10 -15
dni,
80-120
terminy
dowolne

2400zł do
3600zł

Florysta: wykonywanie
18
40
kompozycji florystycznych

5 dni, w
terminie 3200zł
dowolnym

Architektura krajobrazu:
10 -15
projektowanie, urządzanie
dni,
19 i pielęgnacja roślinnych
80-120
terminy
obiektów architektury
dowolne
krajobrazu

2400zł do
3600zł

Obsługa sekretariatu:
20 wykonywanie prac
biurowych

1680zł

56

7 dni,
terminy
dowolne

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

22 Grafik komputerowy

64

8 dni, w
terminie 1920zł
dowolnym

23 Obsługa komputera i
urządzeń biurowych

40

Archiwista: organizacja i
21
prowadzenie archiwum

8 dni, w
terminie

1200zł
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dowolnym

24

Szkolenie z likwidacji
szkód komunikacyjnych

40

5 dni, w
terminie 1200zł
dowolnym

Powyższe kursy realizujemy w trybie szkoleń grupowych oraz szkoleń indywidualnych.
Ceny uzależnione są od liczby godzin kursu oraz liczy osób.
♦ Szkolenia organizowane przez: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Droga
Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin, tel. 603-571-603
Koszt
szkolenia/
kwota
brutto/oso
ba

Liczba
godzin
Miejsce
(1
realizacji
godz.=4 usługi
5minut)

Finanse dla
niefinansistów

700 zł

7

Lublin

Profesjonalny
sprzedawca

1400 zł

12

Lublin

Asertywność

700 zł

7

Lublin

Efektywność osobista
i skuteczne
700 zł
zarządzanie własnym
potencjałem

7

Lublin

Pewność siebie i
poczucie własnej
wartości

700 zł

7

Lublin

Jak radzić sobie ze
stresem i emocjami

700 zł

7

Lublin

Kształtowanie
kompetencji i
umiejętności
liderskich

1600 zł

7

Lublin

18

Lublin

18

Lublin

Lp. Tytuł szkolenia

Techniki sprzedażowe
1600 zł
i negocjacyjne
Wordpress bez
1600 zł
tajemnic – skuteczne
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zarządzanie stronami
Fotografia
produktowa

1600 zł

18

Lublin

Kreowanie wizerunku 900 zł

7

Lublin

Autoprezentacja i
wystąpienia
publiczne

800 zł

7

Lublin

Socjal media ninja

1600 zł

18

Lublin

♦ Przykładowe szkolenia organizowane przez: Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny,
ul. Emilii Plater 2 , 20-814 Lublin, tel. 690-224-464
Mamy do zaoferowania Państwu możliwość przeprowadzenia:
- szkoleń zawodowych i kursów przygotowawczych,
- egzaminów Mistrzowskich,
- egzaminów Czeladniczych,
- testów sprawdzających kwalifikacje zawodowe, - międzynarodowej certyfikacji
Vocational Competence Certificate.
Lista niektórych realizowanych przez nas kursów i egzaminów zawodowych:
• Betoniarz
• Bioenergoterapeuta
• Blacharz
• Brukarz
• Cieśla
• Cukiernik
• Dekarz
• Drukarz
• Elektromechanik
• Elektryk
• Fajkarz
• Florysta
• Fotograf
• Fryzjer
• Glazurnik
• Grawer
• Introligator
• Kaletnik
• Kamieniarz
• Kominiarz
• Kosmetyczka
• Kowal
• Krawiec
• Kucharz
• Lakiernik samochodowy
https://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=hL8sAmkw&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl... 15/31

07.12.2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpocznij szkolenie, zdobadz dofinansowanie - Propozycje szkolen na rok 2019

Mechanik pojazdów samochodowych
Murarz
Operator obrabiarek skrawających
Parkieciarz
Piekarz
Stolarz
Ślusarz
Tapicer
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Wędliniarz
Wizażystka/stylistka
Wulkanizator
Zegarmistrz

I wiele innych.
Czas trwania : Szkolenia trwają średnio 120-150 h dydaktycznych
Szacunkowy koszt: Szacunkowa wartość szkoleń indywidualnych waha się w kwocie
1950 – 2700 zł
♦ Szkolenia realizowane przez: Fundacja Tup Tusie, ul. Ułanów 16/73, 20-554
Lublin,
tel. 500-121-181
NAZWA
ILOSC
ZAKRES
TRYB NAUKI CENA
SZKOLENIA
GODZIN
ABC
działalności
gospodarczej

• Akty prawne
• Rozliczenia
• Możliwości dofinansowań

Podstawy
obsługi
komputera w
zakresie
pakietu office

• Word, Excel, Outlook PowerPoint 30

Dzienny/wee
3300
kendowy

Pomoc w żłobku
(możliwość
praktyk)

• Procedury w placówce
• Zapoznanie z wymaganiami
sanitarno-epidemiologicznymi
dot. rozdzielania posiłków
• Rozwój dziecka 1-3 lata
• Zabawy edukacyjne

20

Dzienny/wee
2500zł
kendowy

Podnoszenie
kompetencji
interpesonalnyc
h

• Motywacja wewnętrzna
• Przełamywanie barier
nieśmiałości
• Trening komunikacyjny

15

Dzienny/wee
2000zł
kendowy

20

Dzienny/wee
2400zł
kendowy
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♦ Szkolenia realizowane przez: Innowacyjne Centrum Szkoleniowe Karolina
Bryda,
ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, tel. 669-848-456
1. Instruktor Rekreacji Ruchowej- Jazda Konna
Czas trwania kursu: e-learning- 60 godzin udostępniany tydzień przed rozpoczęciem
zajęć stacjonarnych, stacjonarnie – 30 godzin (4 dni).
Cena: 949 zł
2. Instruktor Sportu- Jazda Konna
Czas trwania kursu: e-learning- 60 godzin udostępniany tydzień przed rozpoczęciem
zajęć stacjonarnych, stacjonarnie – 30 godzin (4 dni).
Cena: 999 zł
3. Instruktor Rekreacji Ruchowej- Hipoterapia
Czas trwania kursu: e-learning- 60 godzin udostępniany tydzień przed rozpoczęciem
zajęć stacjonarnych, stacjonarnie – 30 godzin (4 dni).
Cena: 1199 zł
4. Kurs łączony: Instruktor Rekreacji Ruchowej (lub Sportu) – Jazda Konna
oraz Instruktor Rekreacji Ruchowej- Hipoterapia
Czas trwania kursu: e-learning- 60 godzin udostępniany tydzień przed rozpoczęciem
zajęć stacjonarnych, stacjonarnie – 30 godzin (4 dni).
Cena: 2000 zł
5. Kurs: Alpakoterapia
Czas trwania kursu: e-learning- 35 godzin udostępniany tydzień przed rozpoczęciem
zajęć stacjonarnych, stacjonarnie – 25 godzin (3 dni).
Cena: 1499 zł
6. Poziom podstawowy wypełniania kwasem hialuronowym
Czas trwania kursu: e-learning- 5 godzin udostępniany tydzień przed rozpoczęciem
zajęć stacjonarnych, stacjonarnie – 10 godzin.
Cena: 2000 zł
7. Poziom zaawansowany wypełniania kwasem hialuronowym
Czas trwania kursu: e-learning- 5 godzin udostępniany dzień przed rozpoczęciem zajęć
stacjonarnych, stacjonarnie – 10 godzin.
Cena: 2200 zł
8. Kurs łączony: Poziom podstawowy i zaawansowany wypełniania
kwasem hialuronowym
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Czas trwania kursu: e-learning- 5 godzin udostępniany dzień przed rozpoczęciem zajęć
stacjonarnych, stacjonarnie – 20 godzin.
Cena: 3800 zł
♦ Szkolenia organizowane przez: Wyższa Szkoła Trenerska - Krzysztof
Stolarczyk,
ul. Koryznowej 2b/160, 20-137 Lublin, tel. 510-945-147
Czas Trwania Szkolenia:
1. Kurs Trenera Personalnego Kulturystyki (kursant uczy się pracy jako trener
personalny do klubu sportowego) – 8 dni, w sumie około 50- 60 godzin w zależności od
ilości uczestników - koszt 1190 zł
2. Układanie Planów Treningowych w Sportach Sylwetkowych(kursant uczy się jak
układać plany treningowe dla ludzi początkujących jak i zaawansowanych) - 1 dzień 6
godzin – koszt 179 zł
3. Anatomia mięśni sylwetkowych: 1 dzień 6 godzin – koszt 179 zł
4. Expandery – gumy oporowe: 1 dzień 6 godzin – koszt 279 zł
♦ Szkolenia organizowane przez: Fundacja Art of Science, Grzegorz Adamczuk,
ul. Peowiaków 11, 20-007 Lublin, tel. 723-902-229
Miejsce prowadzenia szkoleń: ul. Probostwo 34, 20-400 Lublin
• Tytuł szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK/ICT)
Czas trwania: 56 godzin dydaktycznych
Koszt: 3300,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Programowanie i kodowanie w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych
Koszt: 610, 00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Kompetencje Cyfrowe DigComp
Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych
Koszt: 1300,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D, Animacja 3D
Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych
Koszt: 5000,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
Czas trwania: 90 godzin dydaktycznych
Koszt: 3450,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Grafika komputerowa wektorowa i rastrowa
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Czas trwania: 90 godzin dydaktycznych
Koszt: 2700,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
(CNC)
Czas trwania: 50 godzin dydaktycznych
Koszt: 2300,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Drukowanie i skanowanie w technologii 3D (FDM, MJP, CJP, SLS,
DMLS,Binder Jetting itd.)
Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
Koszt: 2400,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami(E.13)
Czas trwania: 372 godzin dydaktycznych
Koszt: 4200,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami (E.14)
Czas trwania: 450 godzin dydaktycznych
Koszt: 4800,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3) - monter
mechatronik
Czas trwania: 606 godzin dydaktycznych
Koszt: 4000,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Odnawialne źródła energii (systemy fotowoltaiczne; geotermia;
energia wodna; energia prądów morskich, pływów i falowania; energia wiatru;
energia cieplna oceanu)
Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
Koszt: 2600,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Kurs na pracownika administracyjno-biurowego z podstawami
kadr i płac
Czas trwania: 80 godzin dydaktycznych
Koszt: 1500,00 zł/osoba
• Tytuł szkolenia: Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie
zagospodarowania surowców wtórnych w biurze
Czas trwania: 80 godzin dydaktycznych
Koszt: 1700,00 zł/osoba
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♦ Szkolenia organizowane przez: Iskra - Edukacja Animacja Szkolenia Sp. z o.o.,
ul. Młodej Polski 32/83, Lublin 20-863, tel. 504-399-116
• Instruktor Rytmiki
Cena: 640 zł
Ilość: 40 godz.
• Kurs na Wodzireja
Cena: 680 zł
Ilość: 40 godz.
•
•
•
•

Arteterapia – kurs terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą
Arteterapia w przedszkolu
Arteterapia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Analiza rysunku dziecka
Cena: 400 zł
Ilość: 30 godz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choreoterapia – terapia tańcem w pracy z grupą
Taniec, zabawa, terapia dla każdego
Ruch, dźwięk, komunikacja – w edukacji, terapii i profilaktyce
Taniec jako aktywna forma organizacji czasu wolnego
Polskie tańce dla dzieci w edukacji przedszkolnej i szkolnej
Zabawy z muzyką – forma odreagowania napięć psychoruchowych
Tańce i układy taneczne na różne okoliczności
Tańce w kręgu
Tańce integracyjne i zabawy taneczne w pracy z dziećmi
Praktyka i metodyka prowadzenia dziecięcych zespołów tanecznych
Tańce animacyjne
Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika C. Orffa w pracy z dziećmi w przedszkolu
Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss
Cena: 250 zł
Ilość: 20 godz.

• Logorytmika dla nauczyciela, wychowawcy w edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej
• Grafomotorka – gotowość dziecka do rysowania i pisania
• Metoda porannego kręgu – stymulacja polisensoryczna wg pór roku
• Zmysłoterapia – stymulacja polisensoryczna dziecka z trudnościami rozwojowymi
• Metoda sensoterapii – ekologiczne masy plastyczne
• Animacja czasu wolnego
• Animacja osób starszych i niepełnosprawnych
• Animator dzieci i młodzieży
• Animator zabaw dziecięcych
• Modelowanie i malowanie twarzy
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retroanimacja – stare i nowe zabawy podwórkowe
Papieroplastyka
Trening kreatywności i twórczego myślenia
Bajkoterapia w pracy z dziećmi przedszkolnymi
Śmiechoterapia – terapia śmiechu jako główny czynnik rozwoju osobistego
Terapeutyczna funkcja śmiechu w pracy nauczyciela
Pedagogika śmiechu w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna
Techniki relaksujące z wykorzystaniem relaksacji, tańca, muzyki i sztuki
Techniki wyciszające
Profilaktyka stresu z elementami muzykoterapii
Warsztaty muzykoterapii w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Teatroterapia w teorii i praktyce
Warsztaty teatroterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą lub osobami
niepełnosprawnymi
Praca z dzieckiem autystycznym – szkolenie/warsztaty
Pedagogika zabawy – ćwiczenia i zabawy wspierające budowanie grupy
Zabawy integracyjne, ruchowe i interakcyjne w pracy z grupą
Zabawy i ćwiczenia wspierające twórczą kreatywność i potencjał dziecka
Zabawy i ćwiczenia wspierające przeciwdziałanie agresji u dzieci
Zabawy ruchowe, rozwijające, plastyczne w pracy z dziećmi od 1 do 3 lat
Drama, zabawy i improwizacja teatralna w pracy z dziećmi i młodzieżą
Cena: 250 zł
Ilość: 20 godz.

♦ Propozycje kursów organizowanych przez: NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.,
ul. Krakowskie Przedmieście 68/4 , 20-076 Lublin, tel. 794-400-852
Kosmetyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warsztaty manicure
Masaż (I stopień)
Przedłużanie rzęs 1:1
Przedłużanie rzęs 2:1
Stylizacja paznokci
Wizaż
Fryzjerski 90% praktyki
Kosmetyczny 50h-1000zł
Depilacja pasta cukrową,
woskiem miękkim I twardym

6h - 249zł
30h - 599zł
10h - 399zł
6h - 299zł
30h - 599zł
30h - 599zł
80h – 1799zł
50h- 1000zł
15h – 379zł

Zawodowe:
•
•
•
•
•

Asystentka- sekretarka
Bukieciarz- florysta
Dietetyka i odchudzanie
Kadry i płace
Kurs komputerowy

30h – 699zł
40h – 1000zł
30h – 749zł
40h – 800zł
30h – 699zł
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•
•
•
•

Kurs tworzenia stron www
Kurs administracyjno- biurowy
Intendent
Kurs grafiki komputerowej 3D

30h – 699zł
20h – 499zł
10h – 460zł
30h – 879zł

Medyczne:
• Rejestratorka medyczna
• Pomoc stomatologiczna

30h – 749zł
30h – 749zł

♦ Szkolenia organizowane przez: Salon&Biznes Paulina Złotko – Mazuś,
ul. Platanowa 10, 20- 826 Lublin, tel. 662-005-759
Kosmetyczne:
Kosmetyka
upiększająca

Kosmetyka
aparaturowa i
pielęgnacyjna

W programie m.in. demakijaż, henna, regulacja
brwi, manicure, pedicure, stylizacja paznokci,
elementy wizażu itd.

Min. Od
40h 2500zł

W programie między innymi: demakijaż, maski
kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i
ciało, mezoterapia mikroigłowa, radiofrekwencja, Min. Od
endermomasaż, peeling kawitacyjny, zabieg RF 40 h 2500zł
Jamela na okolice oczu, mikrodermabrazja,
zabieg antycellulitowy

Estetyka i wizażpoziom podstawowy

40h 2000zł

Estetyka i wizażpoziom zaawansowany

40h 2000zł

Specjalista ds.
manicure i pedicure

Różne rodzaje manicure biologiczny klasyczny,
french, hybrydowy, pedicure biologiczny,
16h 1800zł
cążkowy i frezarkowy, usuwanie nagniotków itp.

W programie m. in. różne techniki depilacji za
Specjalista ds. depilacji pomocą wosku, pasty cukrowej i aparatury
laserowej

20h 3400zł

Specjalista ds.
W programie m. in. henna tradycyjna, pudrowa,
20h 3000zł
upiększania okolicy oka przedłużanie rzęs.
Recepcjonista salonu
urody

W programie m. in. podstawy pracy na recepcji
salonu fryzjerskiego/ kosmetycznego/ spa
-zaawansowane techniki obsługi klienta

Sprzedaż detaliczna w

W programie m.in. jak zwiększyć sprzedaż usług 8h

16h 2000zł

1000zł
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salonie urody

i produktów w salonie urody, sprawdzone
techniki i tajniki zwiększania przychodu.

Manager salonu urody

Program obejmuje zagadnienia związane z
kompleksowym zarządzanie salonem spa/
salonem fryzjerskim- obsługą klientów,
zwiększaniem sprzedaży, rekrutacją właściwego 40h 3500zł
personelu, zarządzaniem pracownikami,
grafikiem, nowoczesne techniki marketingowe w
salonie urody itd.

Program obejmuje zagadnienia związane z
Profesjonalna obsługa
obsługą klienta w trakcie wizyty w salonie.
klienta w salonie urody
Warsztaty praktyczne.

Chemia kosmetycznajak czytać składy
kosmetyków

Program obejmuje m.in. omówienie
najważniejszych substancji kosmetycznych,
podstawowych pojęć w recepturze
kosmetycznej, omówienie INCI kosmetyków,
nauka wyboru dobrych preparatów.

W programie:
Specjalista ds. stylizacji -makijaż ślubny
ślubnej
-stylizacja włosów
-doradztwo w zakresie wyboru sukni ślubnej
Makijaż ślubny

Omówiono zgodne z trendami na nowy sezon
techniki wykonania makijażu ślubnego

16h 2300zł

8h

800zł

24h 2400

4h

300 zł

Kurs praktyczny- warsztaty prowadzenia konta
firmowego- w salonie kosmetycznym/spa/
Social media w salonie
fryzjerskim na facebooku i instagramie. Nauka
20 h 2700 zł
urody
przygotowania contentu, dobierania hasztagów,
zdobywania nowych fanów czy followersów.
Henna i regulacja brwi

Nauka/ Doszkolenie z techniki wykonywania
zabiegu

4h

300zł

Mikrodermabrazja
diamentowa

Nauka/ Doszkolenie z techniki wykonywania
zabiegu

4h

400zł

Mezoterapia
mikroigłowa

Nauka/ Doszkolenie z techniki wykonywania
zabiegu

4h

600 zł

Fale radiowe- zabiegi
anti aging z
wykorzystaniem
radiofrekwencji

Nauka/ Doszkolenie z techniki wykonywania
zabiegu

4h

400zł
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Peeling kawitacyjny i
sonoforeza

Nauka/ Doszkolenie z techniki wykonywania
zabiegu

4h

300zł

Manicure hybrydowy

Nauka/ Doszkolenie z techniki wykonywania
zabiegu

8h

300zł

Pozostałe
Specjalista ds.
bankowości VIP

Kurs obsługi klientów zamożnych m. in w banku,
16
sprzedaż.

2500zł

Specjalista ds. social
media

24

3000zł

Specjalista ds.
sprzedaży i marketingu

20

2500

♦ Szkolenie organizowane przez: Sii sp. z o.o., al. Niepodległości 69, 02-626
Warszawa,
tel. 539-971-866, 22 463-89-87
Zostań testerem, wraz z egzaminem certyfikującym ISTQB Foundation,
realizowane w Lublinie.
1. Szkolenie Zostań Testerem + egzamin ISTQB Foundation
2. Tadeusza Szeligowskiego 6b, 20-883 Lublin
3. Czas trwania szkolenia: 48 h = 6 dni + 1 dzień egzamin (2h)
4. Cena:
Szkolenie: 1849 zł brutto (1503,56 zł netto, koszt przy 12 uczestnikach)
Egzamin ISTQB: 861 zł brutto (700 zł netto) – opcja dobrowolna dodatkowo
płatna
Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie www:
https://kariera.sii.pl/rozwoj-i-szkolenia/szkolenie-zostan-testerem/
♦ Szkolenie organizowane przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców "Piotr" - Amelia
Jabłońska, ul. Droga Męczenników Majdanka 57/2, 20-325 Lublin, tel. 81 744-11-14,
500-112-919
Cena
Cena
Czas
Cena szkolenia
Nazwa szkolenia
egzaminu łączna
trwania
[zł]
[zł]
[zł]
kursu
Prawo jazdy kat. C

1990,00

230,00

2200,00

około 1,5
miesiąca

Prawo jazdy kat. C+E

2100,00

245,00

2345,00

około 1
miesiąca
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Prawo jazdy kat. C oraz
kwalifikacja wstępna
przyśpieszona do kat. C

4100,00

230,00

4330,00

około 2
miesiące

Prawo jazdy kat.C, C+E oraz
kwalifikacja wstępna
przyśpieszona do kat. C, C+E

5600,00

475,00

6075,00

około 3
miesiące

Prawo jazdy kat. D oraz
kwalifikacja wstępna
przyśpieszona uzupełniona do
kat. D (przy posiadaniu kat. C)

3500,00

230,00

3730,00

około 2
miesiące

Prawo jazdy kat. D oraz
kwalifikacja wstępna
przyśpieszona do kat. D (przy
posiadaniu kat. B)

5900,00

230,00

6130,00

około 2-2,5
miesiąca

Prawo jazdy kat. B+E

890,00

200,00

1090,00

około 3
tygodnie

Wózki widłowe

380,00

360,00

740,00

około 2
tygodnie

Kurs HDS (Hydrauliczny dźwig
samochodowy)

750,00 (cena jest
podana z kosztem
egzaminu)

750,00

około 2
tygodnie

500,50
850,50

3 dni
5 dni

450,00 -kurs
Kurs ADR (przewóz materiałów podstawowy,
niebezpiecznych)
800,00 – kurs z
cysternami

50,50

♦ Szkolenie organizowane przez: Innowacyjne Centrum Rozwoju,
Al. Piłsudskiego 13, 20 – 011 Lublin, tel. 533-311-235
Nazwa szkolenia/ kursu będącego przedmiotem zamówienia : Pracownik biurowy z
obsługą komputera
1. szkolenie zakończone będzie: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
Czas szkolenia:
1. liczba godzin ogółem przypadająca na 1 uczestnika: 96 godzin (45 min)
Długość szkolenia: 12dni roboczych
1. proponowana data rozpoczęcia szkolenia: 06.05.2019r.
2. proponowana data zakończenia: 21.05.2019r.
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Miejsce odbywania szkolenia:
1. zajęcia teoretyczne: ul. Narutowicza 18/3, 20 – 004 Lublin
2. zajęcia praktyczne: ul. Krakowskie Przedmieście 57, 20 – 109 Lublin
Koszt organizacji szkolenia:
1. koszt szkolenia grupy 12 osobowej wynosi 14 400 zł
2. liczba uczestników szkolenia 12 osób
3. koszt w przeliczeniu na 1 uczestnika wynosi 1 200 zł.

♦ Oferta szkoleniowa firmy: Salon Urody Pearls, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.
UH7,
20 – 538 Lublin, tel. 502 472 989
• PERFECT MAGIC SHADOW EYEBROW pigmentacja brwi, metoda manualna 4000
zł, czas trwania 8h
• PERFECT MAGIC SHADOW EYEBROW LIPS pigmentacja ust, metoda manualna
3000 zł, czas trwania 8h
• PERFECT MAGIC SHADOW EYEBROW LIPS pigmentacja ust, metoda maszynowa
3500 zł, czas trwania 8h
• PERFECT MAGIC SHADOW EYEBROW LIPS pigmentacja ust, metoda manualna i
maszynowa, 5000 zł, czas trwania 8h
• PERFECT MAGIC SHADOW EYEBROW i PERFECT MAGIC SHADOW EYEBROW LIPS
pigmentacja brwi i ust, metoda manualna i maszynowa, 5500 zł, czas trwania
16h
• AUTOPREZENTACJA 1000 zł, czas trwania 8h
• MIX ZDOBIEŃ - ARTYSTYCZNE ZDOBIENIE PAZNOKCI 350 zł, czas trwania 5h

• PRZEDŁUŻANIE, MODELOWANIE I WZMACNIANIE PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ METODĄ
AKRYLOWĄ/ ŻELOWĄ, 700 zł, czas trwania 7h
• PRZEDŁUŻANIE, WZMACNIANIE, MODELOWANIE, UZUPEŁNIANIE I NAPRAWA
PAZNKOCIA METODA AKRYLOWĄ/ ŻELOWĄ 1400 zł, czas trwania 16h
• RYSUNEK I GEOMETRIA BRWI 600 zł, czas trwania 6h
• STYLIZACJA RZĘS METODĄ 1:1 800 zł, czas trwania 6h
• UZUPEŁNIANIE, NAPRAWA I WZMACNIANIE PŁYTKI PAZNKOCIOWEJ METODĄ
AKRYLOWĄ/ ŻELOWĄ 700 zł, czas trwania 7h

Warsztaty z wizażu i stylizacji:
• WARSZTATY MAKIJAŻU DZIENNEGO I BIZNESOWEGO 350 zł, czas trwania 5h
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•
•
•
•

WARSZTATY
WARSZTATY
WARSZTATY
WARSZTATY

MAKIJAŻU DZIENNEGO I WIECZOROWEGO 500 zł, czas trwania 7h
MAKIJAŻU KOBIETY DOJRZAŁEJ 350 zł, czas trwania 5h
MAKIJAŻU WIECZOROWEGO 400 zł, czas trwania 5h
STYLIZACJI SYLWETKI 450 zł, czas trwania 5h

♦ Szkolenia organizowane przez: O.S.K. EFEKT – Mariusz Popko,
ul. Leszczyńskiego 15/2, 20-069 Lublin, ul. Narutowicza 14/16, 20-004 Lublin, tel.
81 743-61-71, 81 743-61-72
KATEGORIA

CEN
A

Czas trwania
szkolenia

badani Egzamin państwowy
a
(teoria+praktyka)

BE

900

2 – 3 tyg.

200 zł

200 zł/os

C

2000 1 – 1,5 mc

350 zł

30+200 zł/os

D

3400 Ok. 2 mc

350 zł

30+200 zł/os

C+E

2100 1 – 1,5 mc

350 zł

245 zł/os

T

1500 Ok. 1 mc

200 zł

30+170 zł/os

Pakiet
kat C, CE, KWP

6000 Ok. 3 mc

350 zł

30+200+245+100 zł/os

Pakiet
Kat D + KWP

5400 2 – 3 mc

350 zł

30+200+100 zł/os

Kwalifikacja wstępna
Przyspieszona

2500 1 mc

350 zł

100 zł/os

Kwalifikacja wstępna

3200 2 mc

350 zł

100 zł/os

Szkolenie Okresowe

400

5 dni

350 zł

-

ADR podstawowe

450

3 dni

-

50 z/os

ADR rozszerzone

800

5 dni

-

50 zł/os

HDS

750

3 dni

-

172 zł/os

Wózki jezdniowe

700

Ok. 2 tyg

350 zł

152 zł/os

♦ Szkolenia organizowane przez: Fundacja VCC, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18, lok.
16,
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20-538 Lublin, tel. 81 527-01-00
Wybrane kursy i szkolenia które wprowadzone są do Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji. Proponowane kwalifikacje stanowią odpowiedź na potrzeby pracodawców
na terenie całego kraju.
Koszt
Ilość
Temat
Informacje o szkoleniu
szkolenia/os
godzin
oba
Montowanie stolarki
budowlanej

60

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/fro
ntend/index.php?r=kwalifikacja
5 710,00 zł
%2Fview&id=12464

Programowanie i
obsługiwanie procesu druku 120
3D

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/fro
ntend/index.php?r=kwalifikacja
6 400,00 zł
%2Fview&id=12644

Tworzenie witryn
internetowych

150

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/fro
ntend/index.php?r=kwalifikacja
7 700,00 zł
%2Fview&id=12642

Projektowanie grafiki
komputerowej

145

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/fro
ntend/index.php?r=kwalifikacja
6 940,00 zł
%2Fview&id=12643

Planowanie, tworzeni i
dystrybuowanie treści
marketingowych (content
marketing)

128

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/fro
ntend/index.php?r=kwalifikacja
6 396,00 zł
%2Fview&id=12629

160

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/fro
ntend/index.php?r=kwalifikacja
8 720,00 zł
%2Fview&id=12631

Przygotowywanie potraw
zgodnie z trendami
rynkowymi i zasadami
zdrowego żywienia

Przygotowane wyceny zakładają:
1. Trenera
2. Materiały edukacyjne
3. Salę
4. Walidację oraz wydanie certyfikatów z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Minimalna liczebność grupy 5 os
♦ Szkolenia proponowane przez: Smart Care Sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 39A,
20-634 Lublin, tel. 730-280-001
• Podstawy przedsiębiorczości - szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Lublin –dokładny adres do ustalenia, ilość godzin: 3 dni, cena: 950
zł osobę przy zgłoszeniu minimum 12 osób, termin do ustalenia
• Skuteczny biznesplan, Lublin –dokładny adres do ustalenia, ilość godzin: 2 dni,
https://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=hL8sAmkw&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl... 28/31
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cena: 620 zł osobę przy zgłoszeniu minimum 12 osób, termin –do ustalenia
♦ Szkolenia proponowane przez: Studio Urody La Belle Katarzyna Czarnacka,
ul. Obywatelska 10, 20-092 Lublin, tel. 660-941-700
I stopień-60h I-999zł
II stopień-60h II-999zł
Kurs kosmetyczny I I II stopnia
Ii
I i II
IIstopnia-120hstopień-1799zł
Kurs kosmetyczny I I II stopnia -tryb
przyspieszony

I - 549zł
I stopień-30h
II -549zł
II stopień-30h
I i II-1049zł

Peelingi chemiczne w kosmetyce

3h

Kurs stylizacji paznokci I I II stopnia

I stopień- 60h
I-899zł
II stopień-60h
II-899zł
Ii
I i II-1749zł
IIstopień-120h

Kurs stylizacji paznokci I I II stopnia –
tryb przyspieszony

I stopień -30h
I-599zł
II stopień-30h
II-599zł
Ii
I i II-1049zł
IIstopień-60h

Kurs manicure hybrydowy

8h

299zł

Kurs zdobienia paznokci

6h

299zł

Kurs stylizacji rzęs

8h

699zł

Kurs wizażu I i II stopnia

I stopień-899zł
I stopień-50h
II
II stopień-50h
stopień-899zł
I i II
I i II
stopień-100h
stopnia-1699zł

Kurs stylizacji brwi I rzęs

8h

399zł

Szkolenie lifting I botoks rzęs

8h

699zł

499zł

♦ Szkolenia proponowane przez: Business City Sp. Z o.o.,
Juranda 1/101, 20-629 Lublin,, tel. 783-558-668
Nazwa szkolenia
czas trwania
koszt szkolenia certyfikacja
(godziny dydaktyczne) (cena brutto
zewnętrzna
za jedną osobę)
Pracownik biurowy
z obsługą komputera

60

2 800,00 zł

TAK
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Logistyk z obsługą
wózka widłowego

60

3 200,00 zł

TAK

Sprzedawca z obsługą
kasy fiskalnej

60

2 950,00 zł

TAK

Sprzedawca z e-marketingiem

60

2 950,00 zł

TAK

Administrator baz danych z RODO

60

2 800,00 zł

TAK

Pracownik obsługi klienta z ECDL

60

2 800,00 zł

TAK

Koordynator projektów

80

3 000,00 zł

TAK

Przedstawiciel handlowy

80

3 000,00 zł

TAK

Pracownik gospodarczy
z uprawnieniami G1 i G2

80

3 500,00 zł

TAK

W przypadku grup szkoleniowych cena szkolenia odpowiada iloczynowi liczby
uczestników oraz ceny jednostkowej szkolenia.
Grupy szkoleniowe liczą każdorazowo maksymalnie 10-ciu Uczestników.
W ramach szkolenia Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz
ciepły posiłek każdego dnia. Dodatkowo szkolenie kończy się certyfikacją zewnętrzną
(przez właściwą instytucję certyfikującą).
Wszystkie szkolenia organizowane będą w Lublinie na ul. Juranda 1/101.
Odniesienie do naszej strony internetowej: www.bcity.pl
♦ Propozycje szkoleń organizowanych przez: Ośrodek Kształcenia Efektywnego
Artur Ostrowski, ul. Trześniowska 16, 20-139 Lublin, tel. 500-061-240
• Sprzedawca w sklepie internetowym z obsługą kasy fiskalnej, czas trwania ok. 80
godzin, koszt 2500 zł/osoba
• Pracownik obsługi biurowej czas trwania ok. 80 godzin, koszt 2500/osoba
• Marketing internetowy z ECDL - czas trwania ok. 120 godzin, koszt 2800 zł/osoba
• Pracownik administracyjno- biurowy z modułem Kadry i Płace - czas trwania ok.
110 godzin, koszt. 2600 zł/osoba
Adres przeprowadzanych szkoleń:
- Lublin ul. Gliniana
- Lublin ul. Krochmalna
Jednorazowo możliwość przeprowadzenia szkoleń dla 10 osób, sale wyposażone w
laptopy i urządzenia multimedialne. Istnieje możliwość przeprowadzenia również
innych szkoleń w zależności od zapotrzebowania.
♦ Propozycje szkoleń organizowanych przez: ALGIRTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Samsonowicza 15/17, 20-485 Lublin,
biuro@algirtas.pl
https://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=hL8sAmkw&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl... 30/31
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mechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych,
fryzjer,
stylista paznokci wizażem,
cukiernik
piekarz,
kucharz

Planowane kursy będą obejmowały zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne
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