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 POSTĘP RZECZOWY : I KWARTAŁ 2022 r. 

 

 

                                                Sprawozdanie za I kwartał 2022 r. – CKZiU 

 

1)  W pierwszym kwartale przeprowadzono kursy kwalifikacji rynkowych „Kurs  G1 E+D”- 6 

edycji, „Kurs G2 E+D”- 6 edycji , „Kurs G3 E+D”- 6 edycji, które rozpoczęły dnia 10 stycznia 

2022 r i trwały  do dnia  22 marca 2022 r.  Każdy  z  kursów  kończył się egzaminem przed 

komisją do tego uprawnioną . Wszyscy uczestnicy  pozytywnie zdali egzamin  i  otrzymali 

zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Kursy 

odbyły się w formie zdalnej.  

 

2) W dniu 26 lutego rozpoczął  się  „Kurs  Kadry i płace - kurs podstawowy” . W kursie 

uczestniczy 11 osób.  Kurs  będzie trwał  68 godzin i zakończy się egzaminem przed instytucją 

certyfikującą, a  uczestnicy uzyskają kwalifikacje w zakresie kadr i płac, w tym z obsługi 

programów Płatnik i Symfonia. 

 

3) W dniu 28 marca  rozpoczął się  kurs „Operator suwnic, wciągników  i wyciągarek ogólnego 

i specjalnego przeznaczenia”. Kurs trwa 50 godzin i zakończy się egzaminem przed komisją 

Urzędu Dozoru Technicznego. W pierwszej edycji kursu  bierze udział  9 osób. 

 

 4) Trwa rekrutacja uczestników na „Kurs wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym 

napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z  osoba 

obsługującą wraz z ładunkiem”. Realizacja kursu planowana jest na drugi kwartał 2022 r.   
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5)  W trakcie realizacji  jest  dostawa i montaż  wyposażenia  pracowni elektrycznych. 
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