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Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego                              

i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą  na dostosowanie kształcenia zawodowego do 

potrzeb regionalnego runku pracy” 

 

 

POSTĘP RZECZOWY : II KWARTAŁ 2021 r 

 

                                    Sprawozdanie za II kwartał 2021 r – CKZIU. 

 

W drugim kwartale br. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przeprowadziło  

następujące kursy: 

 

1. ECDL – moduł Base- kurs umiejętności  podstawowych. Kurs trwał 100 godzin                    

i wzięło w nim udział 12 uczestników. Kurs odbywał się w systemie nauki zdalnej                  

i zakończył się egzaminem stacjonarnym przeprowadzonym w sali multimedialnej na 

terenie SOSW nr 1 w Policach w dniu 19 czerwca br.    

 

2. W miesiącach kwietniu i maju trwał kurs „Operator dźwigów towarowo-osobowych ze 

sterowaniem wewnętrznym i szpitalnym”. Kurs trwał 42 godziny i wzięło w nim udział 

17 uczestników , którzy zdali egzaminy przed Urzędem Dozoru Technicznego                              

i  otrzymali świadectwa kwalifikacji zawodowych. 

 

3. W dniu 17 kwietnia br. rozpoczął się zdalny kurs „Kadry i Płace-  kurs podstawowy”. 

Kurs trwał 68 godzin i skończył się egzaminem przed instytucją certyfikującą.                     

W kursie udział wzięło 14 osób, które otrzymały certyfikaty ukończenia kursu. 

 

4. W dniu 17 maja br. rozpoczęliśmy kurs „Operator sygnalista- hakowy”. Kurs trwał 40 

godzin i odbywał się w dwóch grupach. W kursie udział wzięło 17 osób, do egzaminu 

przystąpiło 11 osób ,egzamin  przed Urzędem Dozoru Technicznego odbył się w dniu 

25 czerwca br. na wyniki egzaminu  czekamy.  
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5. W dniu 29 maja br.  rozpoczęliśmy kurs stacjonarny „Specjalista ds. wynagrodzeń”. 

Cały kurs prowadzony był stacjonarnie , na terenie SOSW numer 1 w Policach, w sali 

multimedialnej przy ulicy Korczaka 51. Kurs trwał 56 godzin i zakończył się 

egzaminem w dniu 27 czerwca. W kursie udział wzięło 10 osób , na wyniki egzaminu 

czekamy. 

 

6. W dniu 25 maja br. rozpoczęliśmy stacjonarny kurs „Operator suwnic, wciągników                 

i wyciągarek ogólnego przeznaczenia”. Zajęcia odbywały się na terenie jednostki 

współpracującej z CKZiU, w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Kurs trwał 50 

godzin i zakończył się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego,                        

w dniu 24 czerwca br.  W pierwszej edycji kursu udział wzięło 9 osób , na wyniki 

egzaminu czekamy. 

                                                      

 

 

7. W dniu 10 maja br. rozpoczęliśmy  kurs G1 D+E. Kurs odbywał się zdalnie , trwał 18 

godzin i  odbył się w trzech edycjach. W kursie udział wzięło 45 osób, które otrzymały 

zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa kwalifikacji zawodowych. 

 

8. W dniu 21 maja rozpoczęliśmy kurs G2 D+E. Kurs odbywał się zdalnie dla dwóch 

pierwszych edycji, ostatnia odbyła się stacjonarnie na terenie palcówki partnerskiej,              

w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Czas trwania kursu 18 godzin dla 

każdej edycji. Kurs ukończyły 44 osoby, wszystkie otrzymały zaświadczenia o 

ukończeniu kursu oraz świadectwa kwalifikacyjne. 

 

9. Od 7 czerwca rozpoczęliśmy szkolenie G3 D+E. Szkolenie odbywało się stacjonarnie               

i wzięło w nim udział 45 osób. Czas trwania kursu 18 godzin dla każdej edycji. 

Szkolenie ukończyło 45 osób , które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz 

świadectwa kwalifikacyjne. 
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W miesiącach letnich prowadzimy rekrutację na kursy „Aspekty planowania czasu 

pracy” oraz „Akademię  Menadżera”. 

 
 
 
 
 
 
  
        Marek Jankowski 

                                   Dyrektor 

                                                                                             Centrum Kształcenia Zawodowego                                                            

                                                                                               i Ustawicznego w Policach 

 


