Plan szkoleń grupowych na 2019r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej
(zmodyfikowany 08.11.2019r.)
Nazwa szkolenia

Florysta z elementami
decoupage

Zakres szkolenia

 przepisy BHP,
 znajomość narzędzi,
preparatów i urządzeń
wykorzystywanych we
florystyce,
 techniki utrwalania,
przechowywania
i pielęgnacji roślin oraz
pracy z materiałem
roślinnym,
 florystyczne zasady
kompozycyjne,
 florystyka
okolicznościowa i techniki
układania wiązanek
z kwiatów świeżych,
suchych i sztucznych,
 florystyka ślubna,
pogrzebowa i żałobna,
 stroiki świąteczne
i dekoracje stołu,
 dekoracje kwiatów
doniczkowych,
 podstawowe wiadomości
z technik zdobienia
decoupage,
 materiały i akcesoria
stosowane w decoupage,
 podstawy prawne
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej,

Planowana
liczba miejsc

6
Nabór
zakończony

Źródło
finanso wania

RPO

Planowany
termin
realizacji i
orientacyjny
czas trwania
szkolenia

150 godz.
II/III
kwartał

Charakterystyka osób,
dla
których szkolenie jest
przeznaczone
 osoby w wieku
powyżej 30 roku
życia spełniające
kryteria udziału
w ramach RPO*,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl.,
 w sytuacji gdy
zainteresowanie osób
bezrobotnych
przekroczy
planowaną liczbę
miejsc urząd w
pierwszej kolejności
będzie kierował na
szkolenie osoby
długotrwale
bezrobotne, tj. osoby
bezrobotne
nieprzerwanie przez
okres ponad 12 m-cy.

Egzamin

Egzamin
wewnętrzny

Rodzaj zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 zaświadczenie zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r.
w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632).

Elektromonter
z uprawnieniami SEP
do 1 kV

 elementy księgowości
(rozliczenia z US, ZUS,
poprawność wystawiania
dokumentów),
 podatki w działalności
gospodarczej
(charakterystyka
przychodów, kosztów
uzyskania przychodów,
podatek dochodowy –
wybór formy
opodatkowania, podatek
od towarów i usług (VAT)
i jego rozliczanie),
 zajęcia praktyczne
z zakresu florystyki
i decoupage.
 przepisy BHP, regulacje
prawne,
 udzielanie pomocy
przedlekarskiej,
 ochrona
przeciwporażeniowa,
 budowa i zasady
eksploatacji urządzeń,
sieci i instalacji,
 montaż, konserwacja,
budowa i regulacja
maszyn elektrycznych,
 charakterystyka układów
sieciowych,
 czytanie rysunków
technicznych,
 instalowanie włączników
przeciwporażeniowych,
 dobór przewodów i kabli,
kalkulacja kosztów.

4
Nabór
zakończony

RPO

40 godz.
I/II/III
kwartał

 osoby w wieku
powyżej 30 roku
życia spełniające
kryteria udziału
w ramach RPO*,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl., z
brakiem
przeciwskazań
lekarskich do
odbycia szkolenia
i podjęcia pracy.

Egzamin przed
komisją
kwalifikacyjną

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 świadectwo kwalifikacyjne
w zakresie eksploatacji
i dozoru wybranych urządzeń, instalacji
lub sieci elektroenergetycznych
o napięciu do 1 kV.

Operator koparko –
ładowarki (wszystkie
typy) kl. III

Kierowca operator
wózków jezdniowych
podnośnikowych z
napędem silnikowym

 użytkowanie
eksploatacyjne,
 dokumentacja techniczna,
 bezpieczeństwo i higiena
pracy,
 podstawy elektrotechniki,
 silniki spalinowe,
 elementy hydrauliki,
 budowa koparek, koparko
– ładowarek,
 technologia robót
ziemnych,
 zajęcia praktyczne.

 typy stosowanych
wózków jezdniowych i ich
budowa,
 czynności kierowcy przy
obsłudze wózków przed
podjęciem pracy i po
pracy wózkami,
 wiadomości z zakresu
ładunkoznawstwa,
 wiadomości z zakresu
bhp,
 wiadomości o dozorze
technicznym,
 bezpieczna obsługa,
i wymiana butli gazowych
w wózkach jezdniowych,
 zajęcia praktyczne.

8

RPO

I/II/III
kwartał

Nabór
zakończony

9
Nabór
zakończony

134 godz.

RPO

35 godz.
I/II/III
kwartał

 osoby w wieku
powyżej 30 roku
życia spełniające
kryteria udziału
w ramach RPO*,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl., z
brakiem
przeciwskazań
lekarskich do
odbycia szkolenia
i podjęcia pracy.

 osoby w wieku
powyżej 30 roku
życia spełniające
kryteria udziału w
ramach RPO*, z
brakiem
przeciwskazań
lekarskich do
odbycia szkolenia i
podjęcia pracy,
w sytuacji gdy
zainteresowanie osób
bezrobotnych
przekroczy
planowaną liczbę
miejsc urząd w
pierwszej kolejności
będzie kierował na
szkolenie osoby
długotrwale
bezrobotne, tj. osoby
bezrobotne
nieprzerwanie przez
okres ponad 12 m-cy.

Egzamin
państwowy
przed komisją
Instytutu
Mechanizacji,
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego

Egzamin
zewnętrzny
UDT

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 książka operatora maszyn roboczych,
 świadectwo IMBiGS.

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi
urządzeń transportu bliskiego wydane
przez UDT.

Fryzjer z egzaminem
czeladniczym

Spawanie blach i rur
spoinami
pachwinowymi
metodą MAG 135

Operator koparko –
ładowarki (wszystkie
typy) kl. III

 przepisy BHP w zakładzie
fryzjerskim,
 higiena pracy,
 technologia,
maszynoznastwo,
materiałoznawstwo,
 struktura i właściwości
włosa,
 pielęgnacja włosów,
 kształtowanie fryzur
damsko – męskich,
 koloryzacja,
 zajęcia praktyczne.
 zakres procesów spajania,
 urządzenia spawalnicze,
 przygotowanie elementów
do spawania,
 technologia i techniki
spawania,
 bezpieczeństwo i higiena
pracy,
 materiały dodatkowe do
spawania,
 oznaczanie
i wymiarowanie spoin,
 metody przygotowania
złączy do spawania,
 kwalifikowanie spawaczy,
 szkolenie praktyczne
spawanie metodą MAG
135
 użytkowanie
eksploatacyjne,
 dokumentacja techniczna,
 bezpieczeństwo i higiena
pracy,
 podstawy elektrotechniki,
 silniki spalinowe,
 elementy hydrauliki,
 budowa koparek, koparko
– ładowarek,

5

POWER

Nabór
zakończony

3

III/IV
kwartał

POWER

Nabór
zakończony

7
Nabór
zakończony

300 godz.

145 godz.
III/IV
kwartał

POWER

111 godz.
III/IV
kwartał

 osoby w wieku od 25
30 roku życia
spełniające kryteria
udziału w ramach
POWER**,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl.,
z brakiem
przeciwskazań
lekarskich do
odbycia szkolenia
i podjęcia pracy.

 osoby w wieku od 25
30 roku życia
spełniające kryteria
udziału w ramach
POWER**,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl.,
z brakiem
przeciwskazań
lekarskich do
odbycia szkolenia
i podjęcia pracy.

 osoby w wieku od 25
30 roku życia
spełniające kryteria
udziału w ramach
POWER**,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl.,
z brakiem
przeciwskazań
lekarskich do

Egzamin
czeladniczy
przed Komisją
egzaminacyjną
izb
rzemieślniczych

Egzamin
zewnętrzny
przed Komisją
Instytutu
Spawalnictwa

Egzamin
państwowy
przed komisją
Instytutu
Mechanizacji,
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 zaświadczenie zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r.
w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632).
 świadectwo czeladnicze
 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 książeczka spawacza,
 świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego
spawacza wydane przez Instytut
Spawalnictwa.

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 książka operatora maszyn roboczych,
 świadectwo IMBiGS.

 technologia robót
ziemnych,
 zajęcia praktyczne.

ABC
Przedsiębiorczości

Podstawy
rachunkowości
i księgowości

 podstawy prawne
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej,
 elementy księgowości
(rozliczenia z US, ZUS,
poprawność wystawiania
dokumentów),
 podatki w działalności
gospodarczej
(charakterystyka
przychodów, kosztów
uzyskania przychodów,
podatek dochodowy –
wybór formy
opodatkowania, podatek
od towarów i usług (VAT)
i jego rozliczanie),
 prawo pracy w firmie.
 podstawy prawne
prowadzenia
rachunkowości
i księgowości,
 zasady zakładania
i prowadzenia ksiąg
rachunkowych,
 charakterystyka aktywów
i pasywów,
 ewidencja operacji
bilansowych
i wynikowych,
 sporządzanie sprawozdań
finansowych,
 ewidencja kosztów
i przychodów działalności
operacyjnej i finansowej,

odbycia szkolenia
i podjęcia pracy.

 osoby zarejestrowane
w PUP Biała Podl.
124

FP

Nabór
zakończony

10
Nabór
zakończony

32 godz.

Egzamin
wewnętrzny

I/II/III/IV
kwartał

RPO

150 godz.
IV kwartał

 osoby w wieku
powyżej 30 roku
życia spełniające
kryteria udziału
w ramach RPO*,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl., z
brakiem
przeciwskazań
lekarskich do
odbycia szkolenia
i podjęcia pracy,

Egzamin
wewnętrzny

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 zaświadczenie zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r.
w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632).

 zaświadczenie potwierdzające
ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667),
 zaświadczenie zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r.
w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632).

 rachunkowość małych
firm,
 rozliczenia z ZUS i US,
 obsługa komputerowych
programów
wspomagających pracę
księgową.

Szkolenie podstawowe
ADR w zakresie
przewozu drogowego
towarów
niebezpiecznych
wszystkich klas

 Zakres szkolenia zgodny
z Rozporządzeniem
Ministra Transportu,
Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z
dnia 29 maja 2012r. w
sprawie prowadzenia
kursów z zakresu
przewozu towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z
2019r. poz. 555) –
załącznik nr 1 do w/w
rozporządzenia

20

POWER

28 godz.
IV kwartał

 osoby w wieku od 25
30 roku życia
spełniające kryteria
udziału w ramach
POWER**,
zarejestrowane
w PUP Biała Podl.,
z brakiem
przeciwskazań
lekarskich do
odbycia szkolenia
i podjęcia pracy.

Egzamin
zewnętrzny
przed Komisją
powołaną przez
Marszałka
Województwa

 Zaświadczenie potwierdzające
ukończenia szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji zgodnie z § 71 ust. 4
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. poz. 667)
 zaświadczenie o ukończeniu kursu
z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych

* w ramach Projektu „Aktywizacja – Praca V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego: osoby należące co najmniej do jednej z kategorii:
- długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),
- o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie: podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym lub średnim ogólnokształcącym),
- z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- odchodzące z rolnictwa (rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych) i jednocześnie należące do jednej z następujących
** w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (IV)”: osoby w wieku od 25 do 30 roku życia, które są długotrwale bezrobotne
tj. pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy.
W przypadku trudności przy naborze na szkolenia PUP w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w przedmiotowym planie.

Biała Podlaska, dnia 08.11.2019r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Centrum Aktywizacji Zawodowej
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
mgr inż. Ewa Czerska

