PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH
dla osób bezrobotnych do realizacji w 2020 roku
Lp.

Nazwa szkolenia
Zakres przedmiotowy szkolenia
Informacja
o egzaminie zewnętrznym
(jeżeli jest przewidziany)

1

Uprawnienia elektroenergetyczne
SEP do 1 KV
w zakresie eksploatacji – G1

Egzamin państwowy

FP - Rezerwa

Szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie z §6 ust.1
Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci –
obejmującym:
1. zasady budowy, działania oraz warunków
technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
2. zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci.
3. zasady i warunki wykonywania prac kontrolnopomiarowych i montażowych
4. zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy
i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności
udzielania pierwszej pomocy.
5. instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru
lub innego zagrożenia.

Przewidywany termin Liczba miejsc Charakterystyka osób, dla których szkolenie
realizacji
dla
jest przeznaczone
i orientacyjny czas
uczestników
trwania szkoleń
szkoleń
Rodzaj zaświadczenia lub innego
w godzinach
dokumentu potwierdzającego ukończenie
szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub
uprawnień

Wrzesień/
październik

30 h

6 os.

Kryteria doboru kandydatów:
Kurs przeznaczony jest dla osób bezrobotnych
zamieszkujących na wsi, dla których
jednocześnie doradca klienta – opiekun osoby
ustalił tę formę pomocy jako właściwą w
przygotowanym przy udziale bezrobotnego
Indywidualnym Planie Działania do realizacji
w 2020r.

❖ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
❖ ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE „E”
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Wózki jezdniowe podnośnikowe
z mechanicznym napędem
podnoszenia z wyłączeniem wózków
z wysięgnikiem oraz wózków z osobą
obsługującą podnoszoną wraz
z ładunkiem

Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z programem
zatwierdzonym przez właściwy Urząd Dozoru
Technicznego na podstawie Rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21
maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i
trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń
kwalifikacyjnych.

październik

6 os.

46 h

Kryteria doboru kandydatów:
Kurs przeznaczony jest dla osób bezrobotnych
w wieku 30 lat i więcej, spełniających kryteria
projektu, dla których jednocześnie doradca
klienta – opiekun osoby ustalił tę formę
pomocy jako właściwą w przygotowanym
przy udziale bezrobotnego Indywidualnym
Planie Działania do realizacji w 2020r.

Egzamin państwowy

EFS – RPO
❖ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU
❖ ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE DO
OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
❖ CERTYFIKAT

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w
powiecie gorlickim (VI)”

Razem:

12 os.

-

FP- Rezerwa – szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy..
EFS – RPO - szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Gorlice, dn. 04.08.2020r.
Sporz.:
Małgorzata Górska

Zatwierdzam:

..................................................
( podpis Dyrektora PUP)

