
                 

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE 

NA 2020 ROK 

                                                                                     

Lp. 

 
NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 

LICZBA 

MIEJSC DLA 

UCZESTNIKÓ

W SZKOLENIA 

PRZEWIDYWANY 

TERMIN 

REALIZACJI 

ORIENTA- 

CYJNY CZAS 

TRWANIA 

SZKOLENIA               

W 

GODZINACH 

 

 
CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH 

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE 

INFORMACJA                       

O EGZAMINIE 

ZEWNĘTRZNYM 

RODZAJ  ZAŚWIADCZENIA LUB 

INNEGO DOKUMENTU 

POTWIERDZAJĄCEGO 

UKOŃCZENIE SZKOLENIA                      

I UZYSKANIE KWALIFIKACJI 

LUB UPRAWNIEŃ 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWA-

NIA 

 

1 

 

Kurs obsługi wózków 

jezdniowych                       

z napędem silnikowym + 

bezpieczna obsługa 

/wymiana butli gazowych   

w wózkach zasilanych 

paliwem gazowym 

(propan-butan)                   

z egzaminem przed 

komisją UDT 

Szkolenie w zakresie:  

-obsługi wózków 

jezdniowych z napędem 

silnikowym, w tym 
bezpieczna wymiana butli 

gazowych. 

 

5 

 

kwiecień - maj 

 

67 h 

 

Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie nie ukończyły 30. 
roku życia oraz: 

• nie uczestniczą w kształceniu 

formalnym w trybie stacjonarnym  

• nie szkoliły się w okresie 

ostatnich 4 tygodni ze środków 

publicznych, 

• pozostający bez pracy, gotowi do 

podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujący zatrudnienia, 

• w przypadku osób do 25. roku 

życia - zarejestrowanych w PUP 
jako bezrobotne nie dłużej niż 4 

miesiące,   

• w pierwszej kolejności:  

      - kobiety  

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu kierowcy wózka 

widłowego. 

 

Egzamin 

przeprowadzony 

przez komisję Urzędu 
Dozoru 

Technicznego. 

 

Zaświadczenie                     

o ukończeniu „Kursu 

obsługi wózka jezdniowego             
z napędem silnikowym+ 

bezpieczna obsługa 

/wymiana butli gazowych  

w wózkach zasilanych 

paliwem gazowym” wydane 

na podstawie § 18 ust.2 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 

18 sierpnia 2017r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 
2017r., poz. 1632) oraz  

zaświadczenie 

kwalifikacyjne do obsługi 

urządzeń transportu 

bliskiego. 

 

POWER 

EFS 

 

 

 

 

2 

 

Kurs obsługi wózków 

jezdniowych                       

 

5 

 

kwiecień - maj 

 

67 h 

 

W pierwszej kolejności kierowane będą 

osoby zarejestrowane w PUP jako 

 

Egzamin 

przeprowadzony 

 

Zaświadczenie                     

o ukończeniu „Kursu 

 

RPO 

EFS 

   



z napędem silnikowym + 

bezpieczna obsługa 

/wymiana butli gazowych   

w wózkach zasilanych 

paliwem gazowym 

(propan-butan)                   

z egzaminem przed 

komisją UDT 

Szkolenie w zakresie:  

-obsługi wózków 

jezdniowych z napędem 

silnikowym, w tym 

bezpieczna wymiana butli 

gazowych. 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia, które należą do jednej z poniższych 

grup: 

• kobiet, 

• osób powyżej 50. roku życia, 

• osób z niepełnosprawnościami, 

• osób niskowykwalifikowanych, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu kierowcy wózka 

widłowego. 

przez komisję Urzędu 

Dozoru 

Technicznego. 

obsługi wózka jezdniowego             

z napędem silnikowym+ 

bezpieczna obsługa 

/wymiana butli gazowych  

w wózkach zasilanych 

paliwem gazowym” wydane 
na podstawie § 18 ust.2 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 

18 sierpnia 2017r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2017r., poz. 1632) oraz  

zaświadczenie 

kwalifikacyjne do obsługi 

urządzeń transportu 

bliskiego. 

 

 

 

 

3 

 

Kurs spawania blach i rur 

spoinami pachwinowymi 

metodą MAG (135) + 

rysunek techniczny. 

Zakres szkolenia obejmuje 

zajęcia teoretyczne  

i praktyczne 

przygotowujące słuchaczy 

do państwowego egzaminu 

zgodnie z wytycznymi 

Instytutu Spawalnictwa  
w Gliwicach oraz 

umiejętność czytania 

rysunku technicznego. 

 
5 

 
maj-czerwiec 

 
155 h 

 
Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie nie ukończyły 30. 

roku życia oraz: 

• nie uczestniczą w kształceniu 

formalnym w trybie stacjonarnym  

• nie szkoliły się w okresie 

ostatnich 4 tygodni ze środków 

publicznych, 

• pozostający bez pracy, gotowi do 

podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujący zatrudnienia, 

• w przypadku osób do 25. roku 

życia - zarejestrowanych w PUP 

jako bezrobotne nie dłużej niż 4 

miesiące,   

• w pierwszej kolejności:  

      - kobiety  

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu spawacza. 

 
Egzamin przed 

Komisją Spawalniczą  

z Instytutu 

Spawalnictwa  

w Gliwicach. 

 
Zaświadczenie   

o ukończeniu szkolenia  

z zakresu spawania metodą 

MAG wydane na podstawie   

§ 18 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia18 sierpnia 2017r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2017r., poz. 1632.) oraz 
- certyfikat – Świadectwo 

Egzaminu Kwalifikacyjnego 

Spawacza, 

- książka spawacza wydana 

przez Instytut Spawalnictwa 

w Gliwicach. 

  
POWER  

EFS 



 

4 

 

Kurs operatora koparko-

ładowarki, wszystkie typy, 

klasa trzecia. 

Zakres szkolenia obejmuje 

przede wszystkim 
praktyczną naukę 

eksploatacji maszyn           

w różnych warunkach 

terenowych,  a także 

zdobycie wiedzy 

teoretycznej w zakresie 

dokumentacji technicznej, 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy eksploatacji 

maszyn, technologii 

wykonywania robót 

ziemnych, zasadach 
użytkowania i obsługi 

maszyny. 

 

 

5 

 

maj- czerwiec 

 

134 h 

 

Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie nie ukończyły 30. 

roku życia oraz: 

• nie uczestniczą w kształceniu 
formalnym w trybie stacjonarnym  

• nie szkoliły się w okresie 

ostatnich 4 tygodni ze środków 

publicznych, 

• pozostający bez pracy, gotowi do 

podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujący zatrudnienia, 

• w przypadku osób do 25. roku 

życia - zarejestrowanych w PUP 

jako bezrobotne nie dłużej niż 4 

miesiące,   

• w pierwszej kolejności:  

      - kobiety  

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu operatora koparko-

ładowarki. 

 

Egzamin przed 

Komisją 

Egzaminacyjną 

Instytutu 

Mechanizacji 
Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego. 

 

Świadectwo            

uzyskania pozytywnego 

wyniku sprawdzianu na 

uprawnienia operatora 

koparko-ładowarki – 
wszystkie typy, klasa trzecia 

na podstawie 

rozporządzenia Ministra 

Gospodarki   

z dnia 20 września 2001r.  

w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn  i 

innych urządzeń 

technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych   i 

drogowych (Dz. U. 2018, 
poz. 583)  

oraz książka operatora 

maszyn roboczych. 

 

 

 

POWER 

EFS 

 

 

 

 

5 

 

Kurs operatora koparko-

ładowarki, wszystkie typy, 

klasa trzecia. 

Zakres szkolenia obejmuje 

przede wszystkim 

praktyczną naukę 
eksploatacji maszyn           

w różnych warunkach 

terenowych,  a także 

zdobycie wiedzy 

teoretycznej w zakresie 

dokumentacji technicznej, 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy eksploatacji 

maszyn, technologii 

wykonywania robót 

ziemnych, zasadach 

użytkowania i obsługi 
maszyny. 

 

 

5 

 

maj - czerwiec 

 

134 h 

W pierwszej kolejności kierowane będą 

osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia, które należą do jednej z poniższych 

grup: 

• kobiet, 

• osób powyżej 50. roku życia, 

• osób z niepełnosprawnościami, 

• osób niskowykwalifikowanych, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu operatora koparko-

ładowarki. 

 

Egzamin przed 

Komisją 

Egzaminacyjną 

Instytutu 

Mechanizacji 

Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego. 

 

Świadectwo            

uzyskania pozytywnego 

wyniku sprawdzianu na 

uprawnienia operatora 

koparko-ładowarki – 

wszystkie typy, klasa trzecia 
na podstawie 

rozporządzenia Ministra 

Gospodarki   

z dnia 20 września 2001r.  

w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn  i 

innych urządzeń 

technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych   i 

drogowych (Dz. U. 2018, 

poz. 583)  
oraz książka operatora 

maszyn roboczych. 

 

 

 

RPO 

EFS 

 

 

 



 

6 

 

Kurs montażu rusztowań 

budowlano-montażowych 

metalowych 

Zakres szkolenia obejmuje 

teoretyczne i praktyczne 
przygotowanie uczestników 

kursu do egzaminu 

końcowego  w zakresie 

montażu rusztowań 

budowlanych. 

 

 
5 

 

czerwiec 

 

80 

 

Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie nie ukończyły 30. 

roku życia oraz: 

• nie uczestniczą w kształceniu 
formalnym w trybie stacjonarnym  

• nie szkoliły się w okresie 

ostatnich 4 tygodni ze środków 

publicznych, 

• pozostający bez pracy, gotowi do 

podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujący zatrudnienia,   

• w przypadku osób do 25. roku 

życia - zarejestrowanych w PUP 

jako bezrobotne nie dłużej niż 4 

miesiące, 

• w pierwszej kolejności:  

      - kobiety  

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania czynności związanych         

z montażem rusztowań budowlanych . 

 

Egzamin przed 

Komisją 

Egzaminacyjną 

Instytutu 

Mechanizacji 
Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego 

 

Zaświadczenie                     

o ukończeniu „Kursu 

montażu rusztowań 

budowlano-montażowych 

metalowych” wydane na 
podstawie § 18 ust.2 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 

18 sierpnia 2017r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2017r., poz. 1632) oraz  

świadectwo            

uzyskania pozytywnego 

wyniku sprawdzianu na 

uprawnienia montażysty 
rusztowań budowlano-

montażowych metalowych 

na podstawie 

rozporządzenia Ministra 

Gospodarki   

z dnia 20 września 2001r.  

w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn  i 

innych urządzeń 

technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych   i 

drogowych (Dz. U. 2018, 

poz. 583). 

 

 

POWER 

EFS 

 

7 

 

Kurs montażu rusztowań 

budowlano-montażowych 

metalowych 

Zakres szkolenia obejmuje 

teoretyczne i praktyczne 

przygotowanie uczestników 

kursu do egzaminu 
końcowego  w zakresie 

montażu rusztowań 

budowlanych. 

 

 
5 

 

czerwiec 

 

80 

 

W pierwszej kolejności kierowane będą 

osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia, które należą do jednej z poniższych 

grup: 

• kobiet, 

• osób powyżej 50. roku życia, 

• osób z niepełnosprawnościami, 

• osób niskowykwalifikowanych, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania czynności związanych         

z montażem rusztowań budowlanych . 

 

Egzamin przed 

Komisją 

Egzaminacyjną 

Instytutu 

Mechanizacji 

Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego 

 

Zaświadczenie                     

o ukończeniu „Kursu 

montażu rusztowań 

budowlano-montażowych 

metalowych” wydane na 

podstawie § 18 ust.2 

rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej  z dnia 

18 sierpnia 2017r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2017r., poz. 1632) oraz  

świadectwo            

 

RPO 

EFS 



uzyskania pozytywnego 

wyniku sprawdzianu na 

uprawnienia montażysty 

rusztowań budowlano-

montażowych metalowych 

na podstawie 
rozporządzenia Ministra 

Gospodarki   

z dnia 20 września 2001r.  

w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn  i 

innych urządzeń 

technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych   i 

drogowych (Dz. U. 2018, 

poz. 583). 

 

 

8 

 

Kurs sprzedawcy              

z obsługą klienta, kas 

fiskalnych, czytników kart 

płatniczych i 

fakturowaniem + obsługa 

wózków jezdniowych 

podnośnikowych z 

mechanicznym napędem 

podnoszenia  zakończony 

egzaminem UDT. 

W zakres szkolenia 
wchodzi: 

- obsługa klienta  

- praktyczna obsługa kasy 

fiskalnej oraz czytników 

kart  płatniczych , 

-wykonywanie                     

i dokumentowanie 

podstawowych obliczeń 

sklepowych,  

- wypełnianie dokumentacji 

związanej ze sprzedażą, 
- obsługa wózków 

podnośnikowych. 

 
10 

 
sierpień- 

wrzesień 

 
120 h 

 
Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie nie ukończyły 30. 

roku życia oraz: 

• nie uczestniczą w kształceniu 

formalnym w trybie stacjonarnym  

• nie szkoliły się w okresie 

ostatnich 4 tygodni ze środków 

publicznych, 

• pozostający bez pracy, gotowi do 

podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujący zatrudnienia,   

• w przypadku osób do 25. roku 

życia - zarejestrowanych w PUP 

jako bezrobotne nie dłużej niż 4 

miesiące, 

• w pierwszej kolejności:  

      - kobiety  

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania czynności związanych         

z obsługą wózków podnośnikowych          

z mechanicznym napędem podnoszenia. 

 
Egzamin 

przeprowadzony przez 

komisję Urzędu 

Dozoru Technicznego.  

 
Zaświadczenie   

o ukończeniu szkolenia  

z zakresu sprzedaży                  

z obsługą klienta, kas 

fiskalnych, czytników kart 

płatniczych i fakturowaniem 

+ obsługa wózków 

podnośnikowych wydane na 

podstawie  § 18 ust.2 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia18 
sierpnia 2017r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego     

w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. 2017r., poz. 1632.) 

oraz zaświadczenie 

kwalifikacyjne do obsługi 

urządzeń transportu 

bliskiego. 

 
POWER 

EFS 

 

 

 

 

9 

 

Szkolenia indywidualne 

 

2 

 

Nabór 

wniosków  

do 

wyczerpania 

 

Wg 

specyfiki 

wnioskowa

nego 

 

Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, które w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie nie ukończyły 30. 

roku życia oraz: 

 

Egzamin zewnętrzny 

lub wewnętrzny. 

 

Zaświadczenie lub inny 

dokument potwierdzający 

ukończenie szkolenia           

i uzyskanie kwalifikacji lub 

 

POWER 

EFS 

 



limitu środków szkolenia • nie uczestniczą w kształceniu 

formalnym w trybie stacjonarnym  

• nie szkoliły się w okresie 

ostatnich 4 tygodni ze środków 

publicznych, 

• pozostający bez pracy, gotowi do 
podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujący zatrudnienia,   

• w przypadku osób do 25. roku 

życia - zarejestrowanych w PUP 

jako bezrobotne nie dłużej niż 4 

miesiące, 

• w pierwszej kolejności:  

      - kobiety  

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania określonego zawodu. 

Dodatkowo osoba bezrobotna powinna 
uprawdopodobnić, że ukończenie 

wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie 

odpowiedniego zatrudnienia, podjęcie 

własnej działalności gospodarczej lub      

w inny sposób uzasadni celowość 

wskazanego szkolenia. 

kompetencji. 

 

10 

 

Szkolenia indywidualne 

 

2 

 

Nabór 

wniosków  

do 

wyczerpania 

limitu środków 

 

Wg 

specyfiki 

wnioskowa

nego 

szkolenia 

 

W pierwszej kolejności kierowane będą 

osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia, które należą do jednej z poniższych 

grup: 

• kobiet, 

• osób powyżej 50. roku życia, 

• osób z niepełnosprawnościami, 

• osób niskowykwalifikowanych, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania określonego zawodu. 

Dodatkowo osoba bezrobotna powinna 

uprawdopodobnić, że ukończenie 

wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie 

odpowiedniego zatrudnienia, podjęcie 

własnej działalności gospodarczej lub      
w inny sposób uzasadni celowość 

wskazanego szkolenia. 

 

Egzamin zewnętrzny 

lub wewnętrzny. 

 

Zaświadczenie lub inny 

dokument potwierdzający 

ukończenie szkolenia           

i uzyskanie kwalifikacji lub 

kompetencji. 

 

 

RPO 

EFS 

 

 



 

11 

 

Szkolenia indywidualne 

 

9 

 

Nabór 

wniosków  

do 

wyczerpania 

limitu środków 

 

Wg 

specyfiki 

wnioskowa

nego 

szkolenia 

 

W pierwszej kolejności kierowane będą 

osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, w przypadku: 

• braku kwalifikacji zawodowych, 

• konieczności zmiany lub 
uzupełnienia kwalifikacji, 

• utraty zdolności do wykonywania 

pracy w dotychczas 

wykonywanym zawodzie, 

- braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania określonego zawodu. 

Dodatkowo osoba bezrobotna powinna 

uprawdopodobnić, że ukończenie 

wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie 

odpowiedniego zatrudnienia, podjęcie 

własnej działalności gospodarczej lub      
w inny sposób uzasadni celowość 

wskazanego szkolenia. 

 

Egzamin zewnętrzny 

lub wewnętrzny. 

 

Zaświadczenie lub inny 

dokument potwierdzający 

ukończenie szkolenia           

i uzyskanie kwalifikacji lub 

kompetencji. 

 

 

FP 

 

 

 

 

Proponowane terminy organizacji szkoleń oraz ich zakres mogą ulec zmianie w związku 

z bieżącym monitorowaniem i analizą ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach zatrudnienia. 

 

 

 

  


