
 
PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK 

 
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PRUDNIKU 

 

 
L.P. 

 
NAZWA I ZAKRES SZKOLEŃ 

 
LICZBA MIEJSC 

DLA 
UCZESTNIKÓW 

PRZEWIDYWANY TERMIN 
REALIZACJI  

ORIENTACYJNY 
CZAS TRWANIA 

SZKOLEŃ W 
GODZINACH 

CHARAKTERYSTYKA 
OSÓB, DLA KTÓRYCH 

SZKOLENIE JEST 
PRZEZNACZONE 

INFORMACJA  
O EGZAMINIE 

ZEWNĘTRZNYM/ 
RODZAJ 

ZAŚWIADCZENIA 
POTWIERDZAJĄCE
GO UKOŃCZENIE 

SZKOLENIA 

kwartał 

I II III IV 

1. 

“Operator sprzętu ciężkiego” 
– operator koparko – 
ładowarki, koparki, 
ładowarki na III klasę 
uprawnień 
szkolenie obejmuje 
teoretyczne i praktyczne 
przygotowanie uczestników 
szkolenia do wykonywania 
zawodu operatora koparko – 
ładowarki, koparki, ładowarki 
klasy III; 

15 X X 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ok. 200 godzin 
osobno na każdą 

z maszyn 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku 
Ø ukończone 18 lat; 
Ø wykształcenie 

minimum podstawowe; 
Ø odpowiedni stan 

zdrowia; 

Egzamin wewnętrzny i 
zewnętrzny. 
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia, 
świadectwo i 
książeczka operatora. 

2. 

“ABC Przedsiębiorczości”  
szkolenie obejmuje 
przygotowanie uczestników 
szkolenia z zakresu : 
- podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej; 
- umiejętności sporządzania 
biznes planu; 
- umiejętności samodzielnego 
korzystania ze środków na 
rozpoczęcie i rozwój 
działalności; 

30 X X X 

 
 
 
 
 

Ok. 30 godzin 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku przede 
wszystkim chcących 
otworzyć własną 
działalność gospodarczą 
Ø ukończone 18 lat; 
Ø wykształcenie 

minimum podstawowe; 

Egzamin wewnętrzny.  
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia. 



3. 

 
“Prawo jazdy kat. C”  
szkolenie obejmuje teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie 
uczestników szkolenia do 
zdawania egzaminu 
państwowego na prawo jazdy 
kat. C 
 
 

10   
X 

 
X 

 
 
 
 
 

 
 

50 godzin 
 
 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku  
Ø ukończone 18 lat; 
Ø posiadanie prawa jazdy 

kat. B; 
Ø brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do 
kierowania pojazdem; 

Egzamin wewnętrzny i 
zewnętrzny. 
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia. 
Po zdanym egzaminie 
państwowym – prawo 
jazdy. 

4. 

 
“Spawanie podst. Met. MAG i 
TIG”  
szkolenie obejmuje teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie 
uczestników szkolenia do 
wykonywania zawodu 
spawacza; 
 

10 

 
 
 
 
 

X X 

 
 
 
 

 
Ok. 240 godzin 

 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku  
Ø ukończone 18 lat; 
Ø wykształcenie 

minimum podstawowe; 
Ø brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do pracy 
w zawodzie spawacz; 

Egzamin wewnętrzny i 
zewnętrzny. 
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia, 
świadectwo egzaminu 
kwalifikacyjnego 
spawacza, książeczka 
spawacza. 

5. 

 
“Pracownik magazynowy z 
uprawnieniami do obsługi 
wózków jezdniowych”  
szkolenie obejmuje teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie 
uczestników szkolenia do 
wykonywania pracy – 
pracownika magazynu oraz 
wykonywania pracy operatora 
wózków jezdniowych 
akumulatorowych, 
spalinowych, gazowych z 
mechanicznymi napędami 
podnoszenia.  

12 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ok. 130 godzin 
 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku  
Ø ukończone 18 lat; 
Ø wykształcenie 

minimum podstawowe; 
Ø brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do pracy 
operatora wózków 
jezdniowych; 

Ø predyspozycje 
psychofizyczne do 
wykonywania zawodu 
magazyniera; 

Egzamin wewnętrzny. 
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia, 
uprawnienia do 
kierowania wózkiem 
jezdniowym. 



6. 

 
 
“Komputerowa księgowość i 
kadry”  
szkolenie obejmuje teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie 
uczestników szkolenia z 
zakresu: 
- rachunkowości jednostek, 
prowadzenia ksiąg 
podatkowych,  
rozliczenia z urzędem 
skarbowym; 
- ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne; 
- kadry  - prowadzenie spraw 
pracowniczych; 
- obsługa komputera, obsługa 
programu kadrowo – 
płacowego,  obsługa programu 
płatnika ZUS; 
 
 

12  X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ok. 240 godzin 

 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku  
Ø ukończone 18 lat; 
Ø wykształcenie 

minimum średnie; 

Egzamin wewnętrzny. 
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia. 

7. 

 
 
 
“Pracownik remontowo - 
budowlany”  
szkolenie obejmuje teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie do 
wykonywania pracy w 
zawodach: 
- murarz – tynkarz; 
- malarz; 
- brukarz; 
 
 
 

30 X X X  Ok. 300 godzin 
 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku  
Ø ukończone 18 lat; 
Ø wykształcenie 

minimum podstawowe; 
Ø brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do pracy 
w w/w zawodach; 

Egzamin wewnętrzny. 
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia. 



 
 

8. 

 
“Kucharz – gastronom” 
szkolenie obejmuje teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie 
uczestników szkolenia do 
wykonywania pracy w 
zawodzie pomoc kuchenna; 
- przygotowanie potraw, 
napojów, przetworów; 
- planowanie jadłospisów; 
- przepisy bhp, p. poż. i zasady 
higieny; 
- prawidłowa eksploatacja i 
konserwacja sprzętu; 
- rozliczanie produkcji, 
kalkulowanie cen i wyrobów; 
- catering w gastronomii; 
 

10  X 

 
 
 
 
 

 Ok. 180 godzin 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku  
Ø ukończone 18 lat; 
Ø wykształcenie 

minimum podstawowe; 
Ø brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do pracy 
w zawodzie pomoc 
kuchenna; 

Egzamin wewnętrzny. 
 
Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia. 

9. 

 
 
“Szkolenie z zakresu 
umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy”  
(zajęcia w ramach Klubu Pracy) 

30 X X 
 
 
 

 
 
 

80 godzin 
 

Szkolenie skierowane jest 
do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Prudniku osoby 
mające deficyt w zakresie 
umiejętności poszukiwania 
pracy; 

Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia. 

 


