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Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1 

w Chorzowie 

 
Plan szkoleń na 2016 rok 

 

W ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w mieście Chorzów (II)” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

L.P. Nazwa i zakres szkolenia 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

szkoleń 

Przewidywany 

termin 

realizacji 

szkolenia 

Orientacyjny 

czas trwania 

szkolenia w 

godzinach 

Charakterystyka 

osób, dla których 

szkolenie jest 

przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeśli jest 

przewidziany 

Rodzaj 

zaświadczenia  

lub innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

ukończenie 

szkolenia 

i uzyskanie 

kwalifikacji lub 

uprawnień 

1. Uprawnienia elektryczne do 1 

kV + uprawnienia pomiarowe 

 

Zakres szkolenia:  
 

- BHP, 

-  ppoż., 

- materiałoznawstwo, 

- instalacje elektroenergetyczne, 

- eksploatacja instalacji     

   elektroenergetycznych, 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 80 godz. 

 

Wykształcenie min. 

zawodowe o 

kierunku elektryk 

lub pokrewne,  

brak 

przeciwwskazań 

zdrowotnych do 

wykonywania 

pracy na 

stanowisku 

Egzamin 

zewnętrzny 

przed Komisją 

kwalifikacyjną

Urzędu 

Regulacji 

Energetyki 

 

Świadectwo 

kwalifikacji 

w grupie 

materiałowej     

G1-E 

 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 
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- pomiary eksploatacyjne, 

- postępowanie w razie awarii. 

 

 

 

związanym z 

kierunkiem 

szkolenia  

 

2. Operator wózków jezdniowych 

 

Zakres szkolenia: 
- BHP, 

-  ppoż., 

- pierwsza pomoc przedlekarska,      

- HACCP 

- typy wózków jezdniowych,             

- budowa i wyposażenie, 

- czynności operatora przy obsłudze 

wózków, 

- wymiana butli gazowych w 

wózkach, 

- wiadomości z zakresu 

ładunkoznawstwa, 

- wiadomości o dozorze 

technicznym, 

- praktyczna nauka jazdy wózkami z 

uwzględnieniem jazdy wózkami 

wysokiego składowania, 

- Egzamin Urzędu Dozoru 

Technicznego – kategoria I i II 

WJO, 

- książeczka zdrowia do 

celów  sanitarno-

epidemiologicznych, 

- badania lekarskie orzekające o 

zdolności do pracy pow. 3 m, 

- praktyka. 

 

 

 

 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 100 godz. 

 

Wykształcenie 

dowolne, brak 

przeciwwskazań 

zdrowotnych do 

wykonywania 

pracy na 

stanowisku 

związanym z 

kierunkiem 

szkolenia  

 

 

 

 

Egzamin 

zewnętrzny 

przed Komisją 

kwalifikacyjną 

Urzędu Dozoru 

Technicznego                 

Zaświadczenie 

kwalifikacyjne do 

obsługi urządzeń 

transportu 

bliskiego w  

kategorii I oraz 

II WJO   

 

 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 
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3. Gospodarka magazynowa 

wraz z obsługą wózków 

jezdniowych 

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

- ppoż, 

- pierwsza pomoc przedlekarska, 

- HACCP, 

- typy wózków jezdniowych, 

- budowa i wyposażenie, 

- czynności operatora przy obsłudze 

wózków, 

- wymiana butli gazowych w 

wózkach, 

- gospodarka magazynowa  w 

przedsiębiorstwie produkcyjnym         

i handlowym, 

- wiadomości z zakresu  

ładunkoznawstwa, 

- towaroznawstwo, 

- logistyka w magazynie, elementy 

zarządzania magazynem, 

- obsługa kas fiskalnych, 

- praktyczna nauka jazdy wózkami z 

uwzględnieniem jazdy wózkami 

wysokiego składowania, 

- obsługa programu komputerowego 

do fakturowania, 

- Egzamin Urzędu Dozoru 

Technicznego – kategoria II oraz I 

WJO, 

- książeczka zdrowia do 

celów  sanitarno-

epidemiologicznych, 

- badania lekarskie orzekające o 

zdolności do pracy pow. 3 m, 

- praktyka. 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 200 godz. 

 

Wykształcenie min. 

zawodowe  

Egzamin 

zewnętrzny 

przed Komisją 

kwalifikacyjną 

Urzędu Dozoru 

Technicznego                 

Zaświadczenie 

kwalifikacyjne do 

obsługi urządzeń 

transportu 

bliskiego w  

kategorii I oraz 

II WJO   

 

 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 
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4. 

Obsługa kas fiskalnych 

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

- ppoż., 

- HACCP, 

- obsługa kas fiskalnych, 

- techniki sprzedaży, 

- obsługa terminalu kart płatniczych, 

- obsługa klienta, 

- książeczka zdrowia do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, 

- praktyka 

 

15osób 

II grupy 
II-IV kwartał 80 godz. 

 

Wykształcenie 

dowolne 

 

 

Nie dotyczy 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 

 

 

5. 

Pracownik małej gastronomii 

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

- ppoż., 

- HACCP, 

- technologia gastronomiczna i 

towaroznawstwo w gastronomii, 

 - obsługa sprzętu 

gastronomicznego, 

 - sporządzanie oraz podawanie 

potraw, 

- organizacja punktu 

gastronomicznego, 

- obsługa klienta, 

- obsługa kas fiskalnych, 

- obsługa wag i terminalu kart 

płatniczych, 

- książeczka zdrowia do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, 

- praktyka. 

 

 

 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 180 godz. 

 

Wykształcenie 

dowolne, brak 

przeciwwskazań 

zdrowotnych do 

wykonywania 

pracy na 

stanowisku 

związanym z 

kierunkiem 

szkolenia  

Nie dotyczy 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 
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6. Fakturowanie komputerowe  

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

- ppoż., 

- HACCP, 

- organizacja i technika sprzedaży, 

- dystrybucja towarów, 

- obsługa klienta, 

- wiadomości z zakresu 

towaroznawstwa, 

- podstawy obsługi komputera, 

- obsługa programów 

komputerowych, 

- obsługa programu komputerowego 

do fakturowania, 

- książeczka zdrowia, książeczka 

zdrowia do celów sanitarno-

epidemiologicznych, 

-  praktyka 

 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 120 godz. 

 

Wykształcenie min. 

średnie 

 

 

Nie dotyczy 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 

 

 

OGÓŁEM 40 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Ewa Porwolik, Katarzyna Hirszel, Małgorzata Tkaczyk 

Numer telefonu: (32) 34 97 110 

 

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby do 29 roku życia, które posiadają ustalony II profil pomocy bezrobotnemu. Zapraszamy również osoby 

bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności (do 29 roku życia). 
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Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 

w Chorzowie 

 
Plan szkoleń na 2016 rok 

 

W ramach projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (II)” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy. Działanie 7.2. 

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych 

służb zatrudnienia) 

 

L.P. Nazwa i zakres szkolenia 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

szkoleń 

Przewidywany 

termin 

realizacji 

szkolenia 

Orientacyjny 

czas trwania 

szkolenia w 

godzinach 

Charakterystyka 

osób, dla których 

szkolenie jest 

przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeśli jest 

przewidziany 

Rodzaj 

zaświadczenia  

lub innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

ukończenie 

szkolenia 

i uzyskanie 

kwalifikacji lub 

uprawnień 

1. Uprawnienia elektryczne do 1 

kV + uprawnienia pomiarowe 

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

-  ppoż., 

- materiałoznawstwo, 

- instalacje elektroenergetyczne, 

- eksploatacja instalacji     

   elektroenergetycznych, 

- pomiary eksploatacyjne, 

- postępowanie w razie awarii. 

 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 80 godz. 

 

Wykształcenie min. 

zawodowe o 

kierunku elektryk 

lub pokrewne,  

brak 

przeciwwskazań 

zdrowotnych do 

wykonywania 

pracy na 

stanowisku 

związanym z 

Egzamin 

zewnętrzny 

przed Komisją 

kwalifikacyjną

Urzędu 

Regulacji 

Energetyki 

 

Świadectwo 

kwalifikacji 

w grupie 

materiałowej     

G1-E 

 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 
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kierunkiem 

szkolenia 

 

2. Operator wózków jezdniowych 

 

Zakres szkolenia: 
- BHP, 

-  ppoż., 

- pierwsza pomoc przedlekarska,      

- HACCP 

- typy wózków jezdniowych,             

- budowa i wyposażenie, 

- czynności operatora przy obsłudze 

wózków, 

- wymiana butli gazowych w 

wózkach, 

- wiadomości z zakresu 

ładunkoznawstwa, 

- wiadomości o dozorze 

technicznym, 

- praktyczna nauka jazdy wózkami z 

uwzględnieniem jazdy wózkami 

wysokiego składowania, 

- Egzamin Urzędu Dozoru 

Technicznego – kategoria I i II 

WJO, 

- książeczka zdrowia do 

celów  sanitarno-

epidemiologicznych, 

- badania lekarskie orzekające o 

zdolności do pracy pow. 3 m, 

- praktyka. 

 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 100 godz. 

 

Wykształcenie 

dowolne, brak 

przeciwwskazań 

zdrowotnych do 

wykonywania 

pracy na 

stanowisku 

związanym z 

kierunkiem 

szkolenia  

 

 

 

 

Egzamin 

zewnętrzny 

przed Komisją 

kwalifikacyjną 

Urzędu Dozoru 

Technicznego                 

Zaświadczenie 

kwalifikacyjne do 

obsługi urządzeń 

transportu 

bliskiego w  

kategorii I oraz 

II WJO   

 

 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 

 

3. Pomoc kuchenna 

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 120 godz. 

 

Wykształcenie 

dowolne, brak 

przeciwwskazań 

Nie dotyczy 

 

 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 
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- ppoż., 

- HACCP, 

- podstawy żywienia człowieka, 

- procesy technologiczne w kuchni, 

- zasady przechowywania artykułów 

spożywczych 

 - sporządzanie potraw, 

- utrzymanie czystości, 

- obsługa kas fiskalnych, 

- książeczka zdrowia do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, 

- praktyka. 

 

zdrowotnych do 

wykonywania 

pracy na 

stanowisku 

związanym z 

kierunkiem 

szkolenia  

szkolenia 

 

 

4. 

Obsługa kas fiskalnych 

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

- ppoż., 

- HACCP, 

- obsługa kas fiskalnych, 

- techniki sprzedaży, 

- obsługa terminalu kart płatniczych, 

- obsługa klienta, 

- książeczka zdrowia do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, 

- praktyka 

 

5 osób 

II grupy 
II-IV kwartał 80 godz. 

 

Wykształcenie 

dowolne 

 

 

Nie dotyczy 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 

 

 

5. 

Brukarz 

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

- ppoż., 

- pomoc przedlekarska, 

- przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, 

- materiałoznawstwo, 

 - posługiwanie się i konserwacja 

narzędzi, 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 160 godz. 

 

Wykształcenie 

dowolne, brak 

przeciwwskazań 

zdrowotnych do 

wykonywania 

pracy na 

stanowisku 

związanym z 

kierunkiem 

Nie dotyczy 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 
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- brukowanie nawierzchni, 

- praktyka. 

 

szkolenia  

6. Fakturowanie komputerowe  

 

Zakres szkolenia:  
- BHP, 

- ppoż., 

- HACCP, 

- organizacja i technika sprzedaży, 

- dystrybucja towarów, 

- obsługa klienta, 

- wiadomości z zakresu 

towaroznawstwa, 

- podstawy obsługi komputera, 

- obsługa programów 

komputerowych, 

- obsługa programu komputerowego 

do fakturowania, 

- książeczka zdrowia, książeczka 

zdrowia do celów sanitarno-

epidemiologicznych, 

-  praktyka 

 

5 osób 

I grupa 
II-IV kwartał 120 godz. 

 

Wykształcenie min. 

średnie 

 

 

Nie dotyczy 

Zaświadczenie 

o ukończeniu 

szkolenia 

 

 

OGÓŁEM 30 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Ewa Porwolik, Katarzyna Hirszel, Małgorzata Tkaczyk 

Numer telefonu: (32) 34 97 110 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia, posiadające ustalony II profil pomocy bezrobotnemu, należące do jednej 

z poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- osoby niepełnosprawne, 

- osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

 

 


