
P O W I A T O W Y
URZĄD  PRACY   W  BRZEGU

49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32
 tel./fax 444-13-90 do 92

_________________________________________________________________________________________
Powiatowa Rada Zatrudnienia  30.09.2008r. zatwierdziła zmiany w planie szkoleń 

OSTATECZNY PLAN SZKOLEŃ NA 2008r. dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób z Powiatu Brzeskiego
( szkolenia współfinansowane będą ze środków Funduszu Pracy )

L
.p. Nazwa i zakres szkolenia

Liczba 
miejsc dla 

uczestników 
szkolenia

Przewidywany 
termin 

realizacji

KWARTAŁ

Czas trwania 
szkolenia

Charakterystyka osób dla których 
jest przeznaczone szkolenie

Termin 
realizacji

1. ELEKTRYK – UPRAWNIENIA 
SEP E

Celem szkolenia jest praktyczne i 
teoretyczne przygotowanie uczestników 
szkolenia do wykonywania zadań w zakresie 
montażu instalacji elektrycznej, obsługi 
urządzeń elektrycznych. Szkolenie 
zakończone będzie egzaminem 
państwowym.

15 osób I II II
I

I
V

 Od poniedziałku 
do piątku 6-8 

godzin lekcyjnych 
dziennie

Wykształcenie zawodowe lub średnie, 
posiadany zawód – elektryk, 
elektromechanik lub zawód pokrewny

Realizować 
wg potrzeb 
pracodawców 
idywidualnie

2. BRUKARZ Z UPRAWNIENIAMI 
SPECJALISTYCZNYMI

Celem szkolenia jest przygotowanie do 
samodzielnego wykonywania prac z zakresu 
brukowania, naprawiania nawierzchni ulic, 
placów, dróg, chodników. 14 osób I II II

I
I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie

Wykształcenie min. podstawowe.
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać 
takie cechy jak: wyobraźnie przestrzenna, 
poczucie estetyki, cierpliwość, dokładność 
– Umiejętności: dobra koordynacja ręka – 
oko, 
Niezbędna dobra ogólna sprawność 
fizyczna, duża sprawność układu kostno – 
stawowego, sprawność narządu 
równowagi.

Zrealizowano

16.06 – 
11.08.08r.



3. KURSY INDYWIDUALNE POD 
ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU 

PRACY
( kierowcy kat. C + E, ADR, operatorzy 
sprzętu ciężkiego etc)  

w 
zależności 
od potrzeb

I II II
I

I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie
w zależności od kursu

Przesunięcie 
środków z 
niezrealizo- 
wanych 
szkoleń 
grupowych

4. BIEŻĄCE POTRZEBY RYNKU 
PRACODAWCÓW

Wg zgłaszanych potrzeb pracodawców, np. 
Cadbury, Cezbud oraz innych

w 
zależności 
od potrzeb

I II II
I

I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie
w zależności od kursu

5. SPAWACZE kat. MIG, MAG, TIG
Celem szkolenia jest praktyczne i 
teoretyczne przygotowanie uczestników 
szkolenia do wykonywania zawodu 
spawacza. Szkolenie będzie zakończone 
egzaminem.

15 osób I II II
I

I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie

Wykształcenie min. podstawowe.
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać 
takie cechy jak: odpowiedzialność, 
samodzielność, opanowanie, precyzyjność, 
cierpliwość, wytrzymałość, dokładność – 
Umiejętności: zdolności manualne, dobra 
koordynacja wzrokowo – ruchowa.
Niezbędny bardzo dobry stan zdrowia, 
pełna sprawność fizyczna
Przeciwwskazania: skłonność do alergii, 
chorób skóry, wady wzroku nie poddające 
się korekcji.

Zrealizowano

15.05- 
03.07.08r.

6. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem szkolenia jest przygotowanie 
uczestników szkolenia do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej, poznanie 
zasad opracowywania biznes-planu, 
poznanie technik marketingowych, poznanie 
zasad prowadzenia księgowości i finansów.

15 osób I II II
I

I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie

Wykształcenie min. podstawowe, 
predyspozycje do organizowania własnej 
działalności gospodarczej.

Zrealizowano

5.05 – 
2.06.08r.

7. SANITARIUSZKA
Celem szkolenia jest teoretyczne i 
praktyczne przygotowanie uczestników do 
prac przy pielęgnacji chorych, dbaniu o 
czystość chorych, pomocy przy transporcie 

15 osób I II II
I

I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie

Wykształcenie min. podstawowe.
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać 
takie cechy jak: odporność psychiczna, 
cierpliwość, empatia, opanowanie, 
odpowiedzialność – Umiejętności: 

W trakcie 
realizacji
15.09. - 
15.11.08r.



chorych, dbaniu o czystość sal chorych oraz 
innych pomieszczeń szpitalnych

nawiązywania kontaktu, szybkiego i 
rozważnego działania, pracy zespołowej.
Przeciwwskazania: choroby psychiczne, 
choroby układu krążenia i oddechowego, 
choroby kręgosłupa, padaczka

8.

GLAZURNIK – POSADKARZ
Celem szkolenia jest teoretyczne i 
praktyczne przygotowanie uczestników do 
prac z zakresu robót glazurniczych: 
okładanie ścian płytkami z różnych tworzyw 
oraz z zakresu robót posadzkarskich: 
wykonywania podłóg z różnych nawierzchni

3 grupy x 
15 osób I II II

I
I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie

Wykształcenie min. podstawowe.
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać 
takie cechy jak: wyobraźnie przestrzenna, 
poczucie estetyki, cierpliwość, dokładność, 
szybkość – Umiejętności: dobra 
koordynacja ręka – oko, 
Niezbędna dobra ogólna sprawność 
fizyczna, duża sprawność układu kostno – 
stawowego, sprawność narządu 
równowagi.

Zrealizowano
3 tury :
1) 28.04 – 
9.06.08r.
2) 11.06 – 
23.07.08r.
3) 25.07 – 
05.09.08r.

9.

MURARZ – TYNKARZ
Celem szkolenie jest przygotowanie 
uczestników do zawodu „Murarz-tynkarz”. 
Zapoznanie się z materiałami stosowanymi 
w technice budowlanej. 3 grupy x 

15 osób I II II
I

I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie

Wykształcenie min. podstawowe. 
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać 
takie cechy jak: cierpliwość, dokładność, 
wytrwałość, refleks, zdolność koncentracji 
i podzielności uwagi, wytrzymałość  – 
Umiejętności: zręczność rąk, umiejętność 
szybkiego liczenia, współpracy w grupie. 
Niezbędny jest dobry stan zdrowia, dobra 
kondycja fizyczna i odporność na wysiłek.
Przeciwwskazania: lęk na wysokości.

Zrealizowano
3 tury :
1) 28.04 – 
9.06.08r.
2) 11.06 – 
23.07.08r.
3) 25.07 – 
05.09.08r.

10. 

SZKOLENIA Z ZAKRESU 
NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI 

W AKTYWNYM 
POSZUKIWANIU PRACY

Celem szkolenia jest poznanie przez osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy metod 
poszukiwania pracy, technik prezentowania 
się na rozmowie kwalifikacyjnej, poznanie 
zasad pisania dokumentów aplikacyjnych

4 grupy x 
10 osób I II II

I
I
V

Od poniedziałku do 
piątku 6-8 godzin 

lekcyjnych dziennie

- osób, które nie mają żadnego 
doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
- osób, które przez pewien czas nie były 
aktywne zawodowo i chcą powrócić na 
rynek pracy,
- osób zniechęconych długotrwałym 
brakiem pozytywnych efektów swoich 
starań o pracę

W trakcie 
realizacji

Sporządził: Kruszewski Dariusz                                                                                         Zatwierdził: Dyrektor PUP w Brzegu
                                                                                                                                                                 Zbigniew Kłaczek
Sprawdziła: Naczelnik Wydziału Usług Rynku Pracy
                    Murgrabia Jadwiga
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