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L. 
p. 

Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 
Liczba 
miejsc 

 
Przewidywany 

termin 
realizacji 

Przewidywa
ny 

czas trwania 

 
Charakterystyka osób, dla 

których szkolenie jest 
przeznaczone 

Egzamin 
zewnętrzny 

Rodzaj dokumentów 
potwierdzających 

ukończenie szkolenia 

1. 

Szkolenie okresowe  
dla kierowców 
wykonujących 

transport drogowy 
rzeczy 

- szkolenie zaawansowane w racjonalnej 
jeździe, z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa 
- stosowanie przepisów 
- bezpieczeństwo obsługi i logistyki w 

aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i 
środowiska 

- bezpieczeństwo ruchu drogowego 
- krajowy przewóz drogowy 

10 
II 

 
35 godz./ 

 5 dni 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu, wykształcenie 
min. podstawowe, posiadająca 

prawo jazdy kat. C wydane przed 
10.09.2009 r. 

nie 

Świadectwo 
kwalifikacji zawodowej 

potwierdzające 
ukończenie szkolenia 

okresowego, 
zaświadczenie o 

ukończeniu kursu 
(MEN) 

2. 

Obsługa i 
programowanie 

maszyn sterowanych 
numerycznie (CNC) 

- obróbka i skrawanie, 
- wykorzystywane urządzenia, 
- bezpieczeństwo i higiena pracy, 
- uŜywane materiały, metody i jakość, 
- ćwiczenia zw. m.in. z przygotowaniem 
materiałów, projektowaniem, doborem 
parametrów, 
- ćwiczenia z wykonywania obróbek  

10 III 120 godz./ 
4 tyg. 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu, wykształcenie 
min. podstawowe 

nie 
Zaświadczenie o 
ukończeniu kursu         

( MEN) 

3. 

Opiekun osób 
starszych                        

z językiem niemieckim                    
i praktyk ą zawodową 

- zapoznanie się z podstawami wiedzy 
teoretycznej związanej z wiekiem starszym 
– dolegliwościami, potrzebami, zasadami 
Ŝywienia osób starszych, chorych i 
niepełnosprawnych, 

- język niemiecki z uwzględnieniem 
słownictwa związanego z pracą opiekuna 
osoby starszej, 

- praktyka zawodowa w placówce opieki nad 
osobami starszymi, 

- wybrane zagadnienia farmakoterapii 

10 IV/V 190 godz./ 
6 tyg. 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu, powyŜej 50 
roku Ŝycia, wykształcenie min. 

zawodowe, zaświadczenie sanitarne 

nie 

Zaświadczenie o 
ukończeniu kursu         

( MEN)  
 

4. Kurs prawa jazdy kat. 
C+E 

- rodzaje dróg i zagroŜenia związane ze 
stanem nawierzchni, 

- zasady postępowania w razie uczestnictwa 
w wypadku drogowym oraz udzielania 
pomocy ofiarom wypadków, 

- zasady zachowania ostroŜności i właściwej 
postawy w stosunku do innych 
uczestników ruchu drogowego 

- wpływ na funkcje percepcyjne, 
podejmowane decyzje, czas reakcji lub 
zmianę zachowania kierującego pojazdem, 

- zasady ruchu drogowego w szczególności 
odnoszące się do ograniczeń prędkości, 
pierwszeństwa przejazdu, znaków i 
sygnałów oraz dokumentów 

8 VI 45 godz./ 
5 tyg. 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu do 25 roku 
Ŝycia, wykształcenie min. 

podstawowe, ukończone 21 lat, 
prawo jazdy kat. B i kat. C, 
orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami silnikowymi, w pierwszej 

kolejności osoby posiadające 
świadectwo kwalifikacji zawodowej  

tak 

Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia 

podstawowego dla osób 
ubiegających się o 

prawo jazdy kat. C+E, 
zaświadczenie o 

ukończeniu kursu 
(MEN), prawo jazdy 

kat. C+E  



uprawniających do kierowania i 
uŜytkowania pojazdu, 

- zajęcia praktyczne 

5. 

Eksploatacja urządzeń, 
instalacji i sieci 

elektroenergetycznych 
do 1 kV  

 

- przepisy ogólne i wybrane zagadnienia, 
- obowiązki osób na stanowisku elektryka E, 
- organizacja pracy przy urządzeniach 
  elektroenergetycznych G1, 
- ochrona od poraŜeń w do 1 kV i powyŜej 1 
kV, 
- układy sieciowe, 
- ochrona odgromowa i przepięciowa, 
- sprzęt ochronny na stanowisku pracy 
elektryka, 
- BHP przy urządzeniach, instalacjach                
i sieciach   elektroenergetycznych, ochrona 
p.poŜ, 
- zasady dysponowania mocą urządzeń 
  przyłączonych do sieci 

10 VIII 24godz./ 
3 dni 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu, wykształcenie 
min. podstawowe  

tak 

Świadectwo 
kwalifikacyjne 

uprawniające do 
zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na 

stanowisku 
eksploatacji, 

zaświadczenie o 
ukończeniu kursu 

(MEN) 

6. 
Profesjonalny 
przedstawiciel 

handlowy 

- techniki sprzedaŜy, 
- elementy skutecznego komunikatu 
werbalnego, 
- negocjacje handlowe,   

   - obsługa komputera , 
- prezentacja oferty handlowej, 
- kontakt z trudnym klientem, 
- budowanie wizerunku własnego i firmy 
- telemarketing 

10 IX/X 120 godz./ 
4 tyg. 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu,  
wykształcenie min. średnie 

nie 
Zaświadczenie o 
ukończeniu kursu         

( MEN)  

7. 
Obsługa pilarek 
łańcuchowych-
spalinowych 

- BHP podczas obsługi pilarek 
mechanicznych 
- budowa pilarki spalinowej oraz zasady 
eksploatacji 
- techniki pracy pilarkami spalinowymi-
łańcuchowymi 

10 IV/V 16 godz./  
2 dni 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu, powyŜej 50 
roku Ŝycia, z brakiem 

przeciwwskazań zdrowotnych  
do obsługi pilarki spalinowej 

nie 
Zaświadczenie o 
ukończeniu kursu         

( MEN) 

8. Obsługa kas fiskalnych 

-budowa i rodzaje kas, 
- programowanie kasy, 
- zagadnienia z towaroznawstwa, 
- wystawianie paragonów, w tym korekty, 
- usuwanie usterek, 
- obsługa urządzeń współpracujących z kasą: 
czytnik kodów kreskowych, terminal kart 
płatniczych, waga elektroniczna, 
- sporządzanie raportów 

10 VI 40 godz./  
5 dni 

osoba ze statusem bezrobotnego 
zarejestrowana  

w PUP w Wieluniu, powyŜej 50 
roku Ŝycia, wykształcenie min. 

podstawowe 

nie 
Zaświadczenie o 
ukończeniu kursu         

( MEN) 

9. 

Szkolenie z zakresu 
umiejętności 

poszukiwania pracy 
realizowane w klubie 

pracy 

-  rynek  pracy, metody poszukiwania pracy 
-  redagowanie dok. aplikacyjnych 
-  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
-  określenie bilansu umiejętności 

48 

IV 
VI 
IX 
 

80 godz./ 
3 tyg. 

osoba bezrobotna  
lub poszukująca pracy 

zarejestrowana  
w PUP w Wieluniu nie posiadająca 

doświadczenia w poszukiwaniu 
pracy, która utraciła motywację do 
poszukiwania pracy w związku z 

nie 

 
 
 
 

Zaświadczenie wydane 
przez PUP 

 



 

długotrwałym niepowodzeniem w 
jej poszukiwaniu lub chcąca 

powrócić na rynek pracy po długim 
okresie braku aktywności 

zawodowej 
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