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 POSTĘP RZECZOWY : IV KWARTAŁ 2020 r. 

 

 

                                                Sprawozdanie za IV kwartał 2020 r. - CKZiU 

 

 1) W październiku oddano do użytku salę multimedialną oraz dostarczono sprzęt 

multimedialny wraz z oprogramowaniem komputerowym.  
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2) W dniu 18 października 2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy Azoty                

w Policach. Przedmiotem rozmów było nawiązanie ścisłej współpracy między Grupą Azoty                  

i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach.  

 

3) Kurs kwalifikacji rynkowych „ Kadry i płace – kurs podstawowy” 

Przeprowadzono kurs kwalifikacji rynkowych Kadry i płace od podstaw trwający od                      

9 października do 6 grudnia 2020 r.  Kurs  trwał 68 godzin  zegarowych i  zakończył się 

egzaminem przed komisja do tego uprawnioną . Uczestnicy kursu pozytywnie zdali egzamin  

i  otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat  kwalifikacji zawodowych 

uprawniające do pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. 

 

4)  Ze względu na panującą pandemię przesunięciu uległ termin realizacji kursu umiejętności 

komputerowych – poziom podstawowy ECDL oraz kursu obsługi urządzeń i sieci 

elektroenergetycznych do 1kV SEP.  

 

5) W grudniu rozpoczęły się zapisy na następujące kursy kwalifikacji rynkowych: Kadry                

i płace od podstaw, Akademia menadżera – zarządzanie zasobami ludzkimi, Aspekty 

planowania i rozliczania czasu pracy oraz Specjalista ds. wynagrodzeń.  

 
 
  
 
 
 
 
 
  


