
 

 

Cieszyn, dnia 24.01.2013r. 

 

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku 
 

 

 

Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 

 

Lp. 
Nazwa i zakres szkolenia 

 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

Przewidywany 

termin realizacji 

i orientacyjny czas 

trwania szkolenia 

w godzinach 

Charakterystyka osób,  

dla których szkolenie jest przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeżeli jest 

przewidziany 

Rodzaj zaświadczenia 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji 

lub uprawnień 

Status 

realizacji 

1. 

„Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy”  

Zakres szkolenia: 

Klub Pracy jest formą realizowania usługi pomocy              

w aktywnym poszukiwaniu pracy, która polega na 

przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do 

lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu                          

i podejmowaniu zatrudnienia. 

14 

 

Czerwiec – Lipiec 

2013, 

80 godzin 

zegarowych, 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób napotykających na 

trudności w uzyskaniu zatrudnienia, w szczególności do 

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. 

---------------------- 

 

 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Cieszynie 

 

2. 

„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie: 

obsługa i programowanie” 

Zakres szkolenia: 

Przepisy bhp i ppoż  w zakresie obszaru zawodowego 

CNC, podstawy technologii skrawania, identyfikacja 

dokumentacji technicznej i technologicznej, 

wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania 

komputerowego, przygotowania dokumentacji  

w programie, programowanie obrabiarek i obsługa 

obrabiarek CNC. 

8 

Czerwiec - Sierpień 

2013, 

150 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 wykształcenie co najmniej zawodowe, 

 znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym, 

 brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

 

 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 

3. 

„Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy”  

Zakres szkolenia: 

Klub Pracy jest formą realizowania usługi pomocy              

w aktywnym poszukiwaniu pracy, która polega na 

przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do 

lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu                          

i podejmowaniu zatrudnienia. 

14 

Wrzesień - 

Październik 2013, 

80 godzin 

zegarowych, 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób napotykających na 

trudności w uzyskaniu zatrudnienia, w szczególności do 

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. 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Cieszynie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Kreuj rzeczywistość – Zainwestuj w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lp. 
Nazwa i zakres szkolenia 

 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

Przewidywany 

termin realizacji 

i orientacyjny czas 

trwania szkolenia 

w godzinach 

Charakterystyka osób,  

dla których szkolenie jest przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeżeli jest 

przewidziany 

Rodzaj zaświadczenia 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji 

lub uprawnień 

Status 

realizacji 

1. 

„ABC Przedsiębiorczości”  
Zakres szkolenia:  

Prawne aspekty organizacji prowadzenia 

przedsiębiorstwa, aspekty ekonomiczne w działalności 

gospodarczej, księgowość małych podmiotów 

gospodarczych, tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa. 

170 

Marzec – Listopad 

2013,  

30 godzin 

zegarowych  

 

 Szkolenie skierowane dla osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, które 

złożyły wniosek o przyznanie jednorazowych środków 

na podjęcie działalności gospodarczej, pozytywnie 

zaopiniowany przez właściwą komisję.  

 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186)  

 

 

2. 

„Operator ciężkiego sprzętu budowlanego kl. III – 

operator koparki (5 osób), operator ładowarki  

(5 osób), operator koparko-ładowarki (5 osób)” 

Zakres szkolenia: 

Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, 

dokumentacja techniczna maszyn roboczych, 

bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji 

maszyn, podstawy elektrotechniki, silniki  

spalinowe, elementy hydrauliki, budowa 

koparek/ładowarek/koparko-ładowarek, technologia 

wykonywania robót ziemnych. 

  

15 

Marzec – Maj 

2013, 

212 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 posiadanie co najmniej prawo jazdy kat. B, 

 brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

Egzamin z teorii  

i praktyki przed 

Komisją Instytutu 

Mechanizacji 

Budownictwa  

i Górnictwa 

Skalnego 

świadectwo i książeczka operatora 

maszyn roboczych wydane zgodnie  

z wzorem z 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) 

 

3. 

„Kelner-barman z nauką języka angielskiego 

 w stopniu komunikatywnym” 

Zakres szkolenia: 

Podstawowe zagadnienia z higieny i bezpieczeństwa 

pracy w zakładzie gastronomicznym, obsługa klienta    

w restauracji i marketing w gastronomii, 

przygotowywanie i serwowanie potraw i napojów, 

obsługa kas fiskalnych, nauka języka angielskiego  

w stopniu komunikatywnym 

 

10 

Marzec – Maj 

2013,  

175 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 wykształcenie zawodowe lub średnie gastronomiczne                

(w szczególnych przypadkach inny kierunek i poziom 

wykształcenia), 

 brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

------------ 

 

zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia wydane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji 

 i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.  

w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych (Dz. U.  

z 2012r. poz. 186) 
 

 

4. 

„Uprawnienia na maszyny i urządzenia techniczne: 

operator agregatów tynkarskich, operator 

betoniarek kl. III wszystkich typów oraz 

montażysta rusztowań budowlano-montażowo 

metolowych” 

Zakres szkolenia: 

Użytkowanie i obsługa maszyn i urządzeń 

technicznych, dokumentacja techniczna maszyn i 

urządzeń technicznych, bezpieczeństwo i higiena pracy 

przy eksploatacji maszyn i urządzeń, podstawy 

elektrotechniki, budowa agregatów tynkarskich, 

betoniarek, rusztowań, technika montażu i demontażu 

oraz technologia robót. 

 

8 

Kwiecień – 

Czerwiec 2013, 

191 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

Egzamin z teorii  

i praktyki przed 

Komisją Instytutu 

Mechanizacji 

Budownictwa  

i Górnictwa 

Skalnego 

świadectwo i książeczka operatora 

maszyn roboczych wydane zgodnie  

z wzorem z 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) 

 

 



 

 

 

Lp. 
Nazwa i zakres szkolenia 

 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

Przewidywany 

termin realizacji 

i orientacyjny czas 

trwania szkolenia 

w godzinach 

Charakterystyka osób,  

dla których szkolenie jest przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeżeli jest 

przewidziany 

Rodzaj zaświadczenia 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie 

szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji 

lub uprawnień 

Status 

realizacji 

5. 

„Komputer jako narzędzie pracy zawodowej: 

stopień podstawowy i zaawansowany” 

Zakres szkolenia: 

Użytkowanie komputerów, edytory tekstów i arkusze 

kalkulacyjne (moduł podstawowy i zaawansowany), 

programy prezentacyjne, Internet i multimedia, obsługa 

kas fiskalnych i terminal kart płatniczych.  

15 

Kwiecień – 

Czerwiec 

2013, 

130 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

 

 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 

6. 

„Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - 

spoiny pachwinowe oraz spawanie elektrodami 

otulonymi - spoiny czołowe” 

Zakres szkolenia: 

Procesy spajania i pokrewne spawaniu, rysunek 

techniczny w spawalnictwie, urządzenia i sprzęt do 

spawania, techniki i technologie spawania, konstrukcje 

spawane, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, 

zajęcia praktyczne. 

5 

Kwiecień – Lipiec 

2013, 

356 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 brak przeciwskazań lekarskich do odbycia szkolenia 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

 

Egzamin 

sprawdzający 

wiedzę teoretyczną  

i umiejętności 

praktyczne przed 

Komisją Instytutu 

Spawalnictwa 

książeczka spawacza oraz świadectwo 

egzaminu spawacza wydane przez 

Instytut Spawalnictwa. 

 

7. 

„Prawo jazdy kat. C+E” 

Zakres szkolenia: 

Zakres szkolenia zgodny z ustawą z dnia 20 czerwca 

1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 

108 poz. 908 z późn. zm.).  

 

10 

Maj – Lipiec 

2013, 

55 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 posiadanie prawo jazdy kat. C, 

 brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

podstawowego dla osób ubiegających 

się o prawo jazdy kat. C+E 

 

8. 

„Kurs języka czeskiego na poziomie podstawowym” 

Zakres szkolenia: 

Tworzenie podstaw wymowy, słownictwa, gramatyki  

i pisowni z wykorzystaniem potocznych zwrotów  

i najprostszych struktur języka czeskiego. 

10 

Maj – Lipiec 

2013, 

145 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 

9. 

„Kurs księgowości przygotowujący do 

samodzielnego prowadzenia księgowości w małej  

i średniej firmie w tym kadry, płace, ZUS” 

Zakres szkolenia: 

Księgowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

wykorzystanie techniki komputerowej w rozliczeniach 

firmy, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, 

rachunkowych, sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, 

VAT, CIT w formie tradycyjnej i informatycznej, 

zaawansowana obsługa komputerowych programów 

biurowych, prowadzenie dokumentacji i ewidencji 

kadrowej, Prawo Pracy. 

 

10 

Lipiec - Wrzesień 

2013,  

200 godzin 

zegarowych 

 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym, 

 preferowane wykształcenie średnie lub wyższe o profilu 

ekonomicznym lub pokrewnym (w szczególnych 

przypadkach inny kierunek  i poziom wykształcenia), 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 



 

Lp. 
Nazwa i zakres szkolenia 

 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

Przewidywany 

termin realizacji 

i orientacyjny czas 

trwania szkolenia 

w godzinach 

Charakterystyka osób,  

dla których szkolenie jest przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeżeli jest 

przewidziany 

Rodzaj zaświadczenia 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie 

szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji 

lub uprawnień 

Status 

realizacji 

10. 

„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 

oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą 

MAG (5 osób) oraz metodą TIG (5 osób)” 

Zakres szkolenia: 

Procesy spajania i pokrewne spawaniu, rysunek 

techniczny w spawalnictwie, urządzenia i sprzęt do 

spawania, techniki i technologie spawania, konstrukcje 

spawane, Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych, 

zajęcia praktyczne. 

 

10  

Lipiec - Wrzesień 

2013, 

267 godzin 

zegarowych - 

(metoda MAG), 

215 godzin 

zegarowych - 

(metoda TIG) 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 brak przeciwskazań lekarskich do odbycia szkolenia, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

 

Egzamin 

sprawdzający 

wiedzę teoretyczną  

i umiejętności 

praktyczne przed 

Komisją Instytutu 

Spawalnictwa 

książeczka spawacza oraz świadectwo 

egzaminu spawacza wydane przez 

Instytut Spawalnictwa. 

 

11. 

„Kierowca wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym” 

Zakres szkolenia: 

Omówienie typów wózków jezdniowych, budowa 

i wyposażenie, wymiana butli gazowej w wózkach, 

praktyczna nauka jazdy wózkami. 

 

14 

Sierpień – 

Październik 2013, 

77 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 brak przeciwwskazań lekarskich do odbycia szkolenia, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 

12. 

„Kompleksowe szkolenie z zakresu manicure, 

pedicure i stylizacji paznokci z elementami 

podologii” 

Zakres szkolenia: 

Anatomia stopy i dłoni, materiałoznawstwo, standardy 

obsługi klienta, zajęcia praktyczne manicure  

i pedicure, nowoczesne metody przedłużania paznokci, 

uzupełnianie masy żelowej i akrylowej, zdobnictwo 

paznokci,  elementy podologii. 

 

10 

Sierpień - 

Październik 2013, 

145 godzin 

zegarowych 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 wykształcenie co najmniej zawodowe, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 

13. 

„Kurs grafiki komputerowej z projektowaniem 

stron internetowych” 

Zakres szkolenia: 

Zasady tworzenia grafiki komputerowej i składu 

komputerowego, obsługa programów komputerowych 

typu: Photoshop, Ilustrator, Indesign, sposoby 

dostosowania kolorystyki zdjęć i grafik, projektowanie 

i tworzenie profesjonalnych materiałów graficznych: 

wizytówek, etykiet, dyplomów, banerów, billboardów, 

przygotowanie materiałów do druku jak i publikacji w 

formie elektronicznej, metody tworzenia i obsługa 

stron internetowych. 

 

 

 

10 

Wrzesień - Listopad 

2013,  

165 godzin 

zegarowych 

 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 dobra znajomość obsługi komputera,, 

 preferowane wykształcenie średnie lub wyższe (w 

szczególnych przypadkach inny kierunek  i poziom 

wykształcenia), 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 



 

Lp. 
Nazwa i zakres szkolenia 

 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

Przewidywany 

termin realizacji 

i orientacyjny czas 

trwania szkolenia 

w godzinach 

Charakterystyka osób,  

dla których szkolenie jest przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeżeli jest 

przewidziany 

Rodzaj zaświadczenia 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie 

szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji 

lub uprawnień 

Status 

realizacji 

14. 

„Kurs na pracownika ochrony fizycznej  

osób i mienia I (4 osoby) i II stopnia (4 osoby)”  

Zakres szkolenia: 

Przepisy i regulacje prawne w zakresie wykonywania 

zadań pracownika ochrony, ochrona osób, ochrona 

mienia, zasady oraz techniki bezpiecznego 

posługiwania się bronią, samoobrona i techniki 

interwencyjne, pierwsza pomoc przedlekarska. 
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Wrzesień - Listopad 

2013, 

240 godzin 

zegarowych  

(I stopień), 

340 godzin 

zegarowych 

 (II stopień) 

 Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Cieszynie jako osoby bezrobotne, 

 obywatelstwo polskie, 

 ukończone 21 lat, 

 wykształcenie minimum podstawowe (I stopień), 

 wykształcenie średnie (II stopień), 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 niekaralność prawomocnym orzeczeniem  

za przestępstwo umyślne, 

 uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

 posiada zdolność fizyczną i psychiczną  

do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem 

lekarskim, 

 pozytywna opinia doradcy zawodowego. 

---------------------- 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Kolorowe jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Lp. 
Nazwa i zakres szkolenia 

 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

Przewidywany 

termin realizacji 

i orientacyjny czas 

trwania szkolenia 

w godzinach 

Charakterystyka osób,  

dla których szkolenie jest przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeżeli jest 

przewidziany 

Rodzaj zaświadczenia 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji 

lub uprawnień 

Status 

realizacji 

1. 

 

„Szkolenie przygotowujące do wykonywania 

zawodu sprzedawcy” 

Zakres szkolenia: 

Techniki sprzedaży z profesjonalną obsługą klienta, 

użytkowanie komputerów, edytory tekstów, arkusze 

kalkulacyjne, programy prezentacyjne, Internet, poczta 

elektroniczna, obsługa kas fiskalnych i terminalu kart 

płatniczych, minimum sanitarne, HACCP,  program 

komputerowy SUBIEKT i SYMFONIA Handel. 
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Luty – Marzec 

2013, 

240 godzin 

zegarowych 

Szkolenie skierowane dla osób zamieszkujących  gminy  

wiejskie oraz miejsko-wiejskie, w tym miasta do 25 

tysięcy mieszkańców, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne  

i biorących udział w zajęciach aktywizacyjnych. 

 

------------ 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2012r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2012r. poz. 186) 

 

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Języki nam nie obce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lp. 
Nazwa i zakres szkolenia 

 

Liczba miejsc 

dla 

uczestników 

Przewidywany 

termin realizacji 

i orientacyjny czas 

trwania szkolenia 

w godzinach 

Charakterystyka osób,  

dla których szkolenie jest przeznaczone 

Informacja  

o egzaminie 

zewnętrznym, 

jeżeli jest 

przewidziany 

Rodzaj zaświadczenia 

lub innego dokumentu 

potwierdzającego ukończenie szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji 

lub uprawnień 

Status 

realizacji 

1. 

 

„Kurs języka angielskiego na poziomie 

podstawowym” 

Zakres szkolenia: 

Tworzenie podstaw wymowy, słownictwa, gramatyki  

i pisowni z wykorzystaniem potocznych zwrotów  

i najprostszych struktur języka angielskiego. 

 

 

24 

Lipiec 2013 –

Styczeń 2014, 

240 godzin 

zegarowych 

Szkolenie skierowane dla osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby 

bezrobotne posiadające co najmniej wykształcenie 

średnie. 

 

 

------------ 

Certyfikat potwierdzający osiągnięcie 

pełnego poziomu kompetencji językowych 

zgodnie z ESOKJ na poziomie A 

 

2. 

 

„Kurs języka niemieckiego na poziomie 

podstawowym” 

Zakres szkolenia: 

Tworzenie podstaw wymowy, słownictwa, gramatyki  

i pisowni z wykorzystaniem potocznych zwrotów  

i najprostszych struktur języka niemieckiego. 
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Lipiec 2013 –

Styczeń 2014 

240 godzin 

zegarowych 

Szkolenie skierowane dla osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby 

bezrobotne posiadające co najmniej wykształcenie 

średnie. 

 

 

------------ 

Certyfikat potwierdzający osiągnięcie 

pełnego poziomu kompetencji językowych 

zgodnie z ESOKJ na poziomie A 

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6 w pokoju nr 25, II piętro 

lub pod numerem telefonu (33) 851-49-91, wew. 121 lub 122 


