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NAZWA I ZAKRES 

SZKOLENIA 

LICZBA MIEJSC 

DLA 
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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 podestów 

ruchomych  w kat. I P. 

Uzyskanie wiedzy 

teoretycznej oraz 

praktycznej z zakresu 

zasad obsługi podestów 

ruchomych oraz 

przygotowanie do 

egzaminu i uzyskania 

zaświadczenia 

kwalifikacyjnego zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z 

dnia 18 lipca 2001 roku w 

sprawie trybu sprawdzania 

kwalifikacji wymaganych 

przy obsłudze i 

konserwacji urządzeń 

technicznych (Dz. U. Nr 

79, poz. 849 ze zm. Dz. U. 

Nr 50 poz 426). 

10 kwiecień 50 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  

             - osoby długotrwale bezrobotne:  

              w przypadku osób do 25. roku        

              życia – osoby bezrobotne                       

              nieprzerwanie przez okres     

              ponad 6 miesięcy,                            

              a w przypadku osób powyżej 25.  

Egzamin 

przeprowadzony przez 

komisję Urzędu 

Dozoru Technicznego. 

Zaświadczenie  o 

ukończeniu „Kursu  obsługi 

podestów ruchomych w kat. 

I P” wydane na podstawie § 

18 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego   

w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. 2014r., poz. 622.) 

oraz zaświadczenie 

kwalifikacyjne do obsługi 

urządzeń transportu 

bliskiego. 
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              roku życia – osoby bezrobotne     

              nieprzerwanie przez okres 

              ponad 12 miesięcy, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu operatora podestu 

ruchomego. 

2 Magazynier z obsługą 

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 

poznawania:  

- wyposażenia magazynu, 

- budowy magazynu, 

- zapasów magazynowych, 

-technologii prac 

magazynowych oraz 

organizacji pracy              

w magazynie, 

-obiegu i rodzaju 

dokumentacji 

magazynowej 

(fakturowanie, dokumenty 

kasowe), 

- rodzaju opakowań (ich 

właściwości                        

i zastosowanie),  

- przepisów bhp, ochrony 

ppoż. oraz zasad 

bezpieczeństwa towarów  

w magazynie, 

-obsługi wózków 

jezdniowych z napędem 

silnikowym, w tym 

bezpieczna wymiana butli. 

10 kwiecień - maj 150 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  

             - osoby długotrwale bezrobotne:  

              w przypadku osób do 25. roku        

              życia – osoby bezrobotne                       

              nieprzerwanie przez okres     

              ponad 6 miesięcy,                            

              a w przypadku osób powyżej 25.  

              roku życia – osoby bezrobotne     

              nieprzerwanie przez okres 

              ponad 12 miesięcy, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu kierowcy wózka 

widłowego. 

Egzamin 

przeprowadzony 

przez komisję Urzędu 

Dozoru 

Technicznego. 

Zaświadczenie                     

o ukończeniu „Kursu 

magazyniera z obsługą 

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 

11 stycznia 2012r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2014r., poz. 622.) oraz  

zaświadczenie 

kwalifikacyjne do obsługi 

urządzeń transportu 

bliskiego. 
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3 Szkolenia z zakresu 

umiejętności 

poszukiwania pracy. 

Szkolenie w zakresie: 

-  poznawania 

podstawowych zagadnień 

dotyczących rynku pracy   

i mechanizmu, który nim 

rządzi,  

-nabywania wiedzy           

z zakresu technik i metod 

poszukiwania pracy, 

-nabywania umiejętności 

określenia swojej sylwetki 

zawodowej oraz 

dokonywania bilansu 

swoich mocnych i słabych 

stron,  

- umiejętności 

dopasowywania swoich 

kwalifikacji oraz 

predyspozycji do oferty 

rynku pracy,  

-podejmowania decyzji 

dotyczącej swojej 

przyszłości zawodowej. 

10 

 

 

 

 

maj 

(10 osób) 

 

 

 

 

80 h Szkolenie z zakresu umiejętności 

poszukiwania pracy przeznaczone jest dla 

osób zarejestrowanych w PUP, w tym dla 

osób, które: 

- nie posiadają doświadczenia                   

w poszukiwaniu pracy, 

- utraciły motywację do poszukiwania 

pracy w związku z długotrwałym 

niepowodzeniem w jej poszukiwaniu; 

- chcą powrócić na rynek pracy po długim 

okresie braku aktywności zawodowej. 

Brak egzaminu. Zaświadczenie                     

o ukończeniu „Szkolenia     

z zakresu umiejętności 

aktywnego poszukiwania 

pracy” wydane przez PUP 

w Chełmnie. 

 

FP 

4 Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona w zakresie 

prawa jazdy kat. C, C+E, 

C1, C1+E. 

Kursy kwalifikacji 

wstępnej są przeznaczone 

dla osób, które planują 

rozpocząć pracę na 

stanowisku kierowcy i 

uzyskały prawo jazdy kat. 

C po raz pierwszy po 10 

września 2009r. Szkolenie 

przygotowuje do egzaminu 

państwowego, którego 

zaliczenie jest 

potwierdzane przez 

wystawienie świadectwa 

kwalifikacji zawodowej. 

Uzyskanie tego 

świadectwa oraz wpisanie 

na jego podstawie kodu 95 

do prawa jazdy upoważnia 

5 maj-czerwiec 140 h Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia. W pierwszej kolejności kierowane 

będą osoby, 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. 

Egzamin przed 

komisją powołaną 

przez Wojewodę 

Zaświadczenie   

o ukończeniu kursu 

kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej w zakresie 

prawa jazdy kat. C, C1, C+E, 

C1+E. Świadectwo 

kwalifikacji zawodowej . 
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do wykonywania zawodu 

kierowcy.  

W ramach szkolenia 

odbędą się zajęcia dot. 

poszanowania środowiska. 

5 Operator obrabiarek 

skrawających 

sterowanych 

numerycznie. 

Szkolenie w zakresie: 

obsługi przemysłowych 

obrabiarek sterowanych 

numerycznie opartych o 

najczęściej 

wykorzystywane              

w przemyśle sterowniki, 

znajomości oraz 

prawidłowej interpretacji 

rysunków technicznych, 

doboru i ustawiania 

narzędzi oraz parametrów 

obróbczych obrabiarek 

sterowanych numerycznie, 

obróbki wyrobu zgodnie   

z dokumentacją 

technologiczną, 

umiejętności korzystania   

z różnorakich narzędzi 

pomiarowych. 

10 maj-czerwiec 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  

             - osoby długotrwale bezrobotne:  

              w przypadku osób do 25. roku        

              życia – osoby bezrobotne                       

              nieprzerwanie przez okres     

              ponad 6 miesięcy,                            

              a w przypadku osób powyżej 25.  

              roku życia – osoby bezrobotne     

              nieprzerwanie przez okres 

              ponad 12 miesięcy, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu operatora 

obrabiarek skrawających sterowanych 

numerycznie. 

Brak egzaminu. Zaświadczenie  o ukończeniu 

kursu „Operatora obrabiarek 

skrawających sterowanych 

numerycznie” wydane na 

podstawie § 18 ust.2 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 

11 stycznia 2012r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego     

w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. 2014r., poz. 622.). 
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6 Kurs spawania blach  

i rur spoinami 

pachwinowymi metodą 

MAG (135). 

Zakres szkolenia obejmuje 

zajęcia teoretyczne  

i praktyczne 

przygotowujące słuchaczy 

do państwowego egzaminu 

zgodnie z wytycznymi 

Instytutu Spawalnictwa  

w Gliwicach Nr. W-07/IS-

10 czerwiec-lipiec 150 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 

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 dnia 11 stycznia 2012r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2014r., poz. 622) , 

- certyfikat – Świadectwo 
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02. poszukujący zatrudnienia,   

 w przypadku osób do 25. roku 

życia - zarejestrowanych w PUP 

jako bezrobotne nie dłużej niż 4 

miesiące, 

 w pierwszej kolejności:  

      - kobiety  

             - osoby długotrwale bezrobotne:  

              w przypadku osób do 25. roku        

              życia – osoby bezrobotne                       

              nieprzerwanie przez okres     

              ponad 6 miesięcy,                            

              a w przypadku osób powyżej 25.  

              roku życia – osoby bezrobotne     

              nieprzerwanie przez okres 

              ponad 12 miesięcy, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu spawacza. 

Egzaminu Kwalifikacyjnego 

Spawacza, 

- książka spawacza wydana 

przez Instytut Spawalnictwa 

w Gliwicach. 

7 Magazynier z obsługą 

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:  

- wyposażenia magazynu, 

- budowy magazynu, 

- zapasów magazynowych, 

-technologii prac 

magazynowych oraz 

organizacji pracy              

w magazynie, 

-obiegu i rodzaju 

dokumentacji 

magazynowej 

(fakturowanie, dokumenty 

kasowe), 

- rodzaju opakowań (ich 

właściwości                        

i zastosowanie),  

- przepisów bhp, ochrony 

ppoż. oraz zasad 

bezpieczeństwa towarów  

w magazynie, 

10 lipiec-sierpień 150 h Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia. W pierwszej kolejności kierowane 

będą osoby, 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. 

Egzamin 

przeprowadzony 

przez komisję Urzędu 

Dozoru 

Technicznego. 

Zaświadczenie                     

o ukończeniu kursu 

„Magazyniera z obsługą 

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 

11 stycznia 2012r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2014r., poz. 622.) oraz  

zaświadczenie 

kwalifikacyjne do obsługi 

urządzeń transportu 

bliskiego. 
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-obsługi wózków 

jezdniowych z napędem 

silnikowym, w tym 

bezpieczna wymiana butli. 

W ramach szkolenia 

odbędą się zajęcia dot. 

poszanowania środowiska. 

8 Szkolenie specjalistyczne 

dla kandydatów na 

przewodników miejskich. 

Program szkolenia 

obejmuje : 

-historię miasta na  

tle historii Polski; 

-kulturę i sztukę miasta, 

-miasto współczesne, 

-geografię turystyczną 

miasta i regionu, 

-topografię miasta i stref 

podmiejskich, 

-ćwiczenia praktyczne      

w formie ćwiczeń              

i wycieczek 

szkoleniowych. 

W ramach szkolenia 

odbędą się zajęcia dot. 

poszanowania środowiska. 

5 lipiec - wrzesień 300 h Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia. W pierwszej kolejności kierowane 

będą osoby, które należą do jednej             

z poniższych grup: 

 kobiet, 

 osób powyżej 50. roku życia, 

 osób z niepełnosprawnościami, 

 osób niskowykwalifikowanych, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu przewodnika 

miejskiego. 

Brak egzaminu.  Zaświadczenie   

o ukończeniu szkolenia  

specjalistycznego dla 

kandydatów na 

przewodników miejskich 

wydane na podstawie    § 18 

ust.2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

11 stycznia 2012r.                

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2014r., poz. 622.). 
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9 Kurs spawania blach       

i rur spoinami 

pachwinowymi metodą 

TIG (141). 

Zakres szkolenia obejmuje 

zajęcia teoretyczne  

i praktyczne 

przygotowujące słuchaczy 

do państwowego egzaminu 

zgodnie z wytycznymi 

Instytutu Spawalnictwa  

w Gliwicach Nr. W-07/IS-

02. 

W ramach szkolenia 

odbędą się zajęcia dot. 

poszanowania środowiska. 

10 sierpień-

wrzesień  

111 h Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia. W pierwszej kolejności kierowane 

będą osoby, które należą do jednej             

z poniższych grup: 

 kobiet, 

 osób powyżej 50. roku życia, 

 osób z niepełnosprawnościami, 

 osób niskowykwalifikowanych, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu spawacza. 

Egzamin przed 

Komisją Spawalniczą  

z Instytutu 

Spawalnictwa  

w Gliwicach. 

Zaświadczenie   

o ukończeniu szkolenia  

z zakresu spawania metodą 

TIG wydane na podstawie    

§ 18 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 stycznia 2012r.              

w sprawie kształcenia 

ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 

2014r., poz. 622.), 

- certyfikat – Świadectwo 

Egzaminu Kwalifikacyjnego 

Spawacza, 

- książka spawacza wydana 

przez Instytut Spawalnictwa 

w Gliwicach. 
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10 Operator koparko-

ładowarki, wszystkie 

typy, klasa trzecia. 

Liczba godzin szkolenia 

10 sierpień-

wrzesień 

202 h - Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia. W pierwszej kolejności kierowane 

będą osoby, które należą do jednej             

egzamin przed 

Komisją 

Egzaminacyjną 

Instytutu 

Świadectwo            

uzyskania pozytywnego 

wyniku sprawdzianu na 

uprawnienia operatora 
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oraz zakres tematyczny 

szkolenia  

musi być zgodny  

z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki  

z dnia 20 września 2001 r. 

w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn  

i innych urządzeń 

technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz. U. 

01.118.1263).  

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. 

W ramach szkolenia 

odbędą się zajęcia dot. 

poszanowania środowiska. 

z poniższych grup: 

 kobiet, 

 osób powyżej 50. roku życia, 

 osób z niepełnosprawnościami, 

 osób niskowykwalifikowanych, 

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania zawodu operatora koparko-

ładowarki. 

Mechanizacji 

Budownictwa  

i Górnictwa Skalnego 

koparko-ładowarki – 

wszystkie typy, klasa trzecia 

na podstawie § 23  i §26.1. 

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. Nr 118, 

poz. 1263)  

oraz książka operatora 

maszyn roboczych. 

 

 

 

11 Operator obrabiarek 

skrawających 

sterowanych 

numerycznie. 

Szkolenie w zakresie: 

obsługi przemysłowych 

obrabiarek sterowanych 

numerycznie opartych o 

najczęściej 

wykorzystywane              

w przemyśle sterowniki, 

znajomości oraz 

prawidłowej interpretacji 

rysunków technicznych, 

10 wrzesień-

październik 

120 h Osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne w wieku powyżej 29. roku 

życia. W pierwszej kolejności kierowane 

będą osoby, 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 

obrabiarek skrawających  sterowanych 

Brak egzaminu. Zaświadczenie  o ukończeniu 

kursu „Operatora obrabiarek 

skrawających sterowanych 

numerycznie” wydane na 

podstawie § 18 ust.2 

rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 

11 stycznia 2012r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego     

w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. 2014r., poz. 622.). 

 

RPO 

EFS 

 

 



doboru i ustawiania 

narzędzi oraz parametrów 

obróbczych obrabiarek 

sterowanych numerycznie, 

obróbki wyrobu zgodnie   

z dokumentacją 

technologiczną, 

umiejętności korzystania   

z różnorakich narzędzi 

pomiarowych. 

W ramach szkolenia 

odbędą się zajęcia dot. 

poszanowania środowiska 

numerycznie. 

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. 

 

 

 


