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i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą  na dostosowanie kształcenia zawodowego do 

potrzeb regionalnego runku pracy”       

 

                               

 POSTĘP RZECZOWY : II  KWARTAŁ 2022 r. 

 

                                                Sprawozdanie za II  kwartał 2022 r. – CKZiU 

 

   W drugim  kwartale przeprowadzono kursy kwalifikacji rynkowych „ Kurs  Kadry i płace - 

kurs podstawowy”, „Operator suwnic, wciągników  i wciągarek ogólnego i specjalnego 

przeznaczenia”, „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z 

wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z  osobą obsługującą wraz z ładunkiem”. 

 

1)  „Kurs  Kadry i płace - kurs podstawowy” zakończył się 9 kwietnia br. W kursie 

uczestniczyło 11 osób. Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin przed instytucją certyfikującą  

i uzyskali kwalifikacje w zakresie kadr i płac, w tym z obsługi programów Płatnik i 

Symfonia. 

 

2)  Kurs „Operatora suwnic, wciągników  i wyciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia”  

trwał 50 godzin. W kursie wzięło udział 18 osób. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali 

egzamin, czekamy na wystawienie uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego.  

 

3) W kursie  na „ Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia                    

z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z  osoba obsługującą wraz z ładunkiem”. 

uczestniczyło 24 osób. Kurs trwał  37 godzin i zakończył się egzaminem przed UDT , czekamy 

na wystawienie uprawnień.  

 

4)  Trwa nabór  na następujące kursy kwalifikacji rynkowych: 

1. „Kurs operatora podestów ruchomych przejezdnych” 
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2. „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia                                       

z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z  osobą obsługującą wraz                         

z ładunkiem”. 

3. „Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia” 

4. „Kurs G1 E+D” (uprawnienia SEP) 

5. „Kadry i płace - kurs podstawowy” 

 

Realizacja kursów przewidziana od września  2022 r. do 30 września 2023  r.  

 

5) Trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie: 

  elektryk i technik elektryk   

  

6 ) W drugim kwartale  br. zostały w pełni  wyposażone  trzy   pracownie:  

- pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznej, 

- pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, 

- pracownia obróbki ręcznej. 

 

 W trakcie wyposażania jest pracownia elektrotechniki i elektroniki.  

 

 

        Marek Jankowski 

                                     Dyrektor 

                                                                                             Centrum Kształcenia Zawodowego                                                            

                                                                                                              i Ustawicznego w Policach 
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