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PLAN SZKOLEŃ NA 2017 ROK  
organizowanych  w ramach projektu   

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy  
w powiecie lubartowskim (III)” 

Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020   

 
 
 

 

Szkoleniem mogą być objęte osoby spełniające kryterium udziału w projekcie tj.: 
1) osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony 

I lub II profil pomocy i należące co najmniej do jednej z grup: 
a) osoby długotrwale bezrobotne, 
b) osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie zawodowe),  
c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
d) kobiety, 
e) osoby niepełnosprawne. 

2) rolnicy lub członkowie ich rodzin tj. współmałżonkowie lub domownicy w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla 
których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z w/w grup, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne do 
wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzające odejść z rolnictwa.  

 

mailto:caz@puplubartow.pl


Nazwa  
szkolenia 

Tematyka szkolenia Liczba 
miejsc 

Planowany 
termin 

realizacji 

Orientacyjny 
czas trwania 
w godzinach 

Charakterystyka osób, dla  
których szkolenie jest 

 przeznaczone 

Informacja o 
egzaminie 

zewnętrznym 

Rodzaj zaświadczenia (innego 
dokumentu) potwierdzającego 

ukończenie szkolenia i uzyskanie 
kwalifikacji lub uprawnień 

 

1.  
Operator 
wózków 

jezdniowych 
podnośnikowy
ch kat. II WJO 

 

 podział i charakterystyka wózków 
jezdniowych na typy i odmiany, 

 budowa i wyposażenie wózka 
jezdniowego,  

  czynności operatora przy obsłudze 
wózka jezdniowego, 

 klasyfikacja transportu 
wewnątrzzakładowego, 

 przepisy ruchu drogowego przy 
kierowaniu wózkiem jezdniowym,  

 organizowanie pracy wózkiem oraz 
załadunku,  

 zajęcia praktyczne. 
 
 

 

 

15 
 

kwiecień 
2017 r.  

 

41 
 godzin 

lekcyjnych 

 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 

 mają wskazania do 
przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi,  

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu.  

 

egzamin 
państwowy 

przed komisją 
powołaną przez 
Urząd Dozoru 
Technicznego 

 

 zaświadczenie kwalifikacyjne 
Urzędu Dozoru Technicznego do 
obsługi urządzeń transportu 
bliskiego w kat. II WJO, 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy 
 

 

2.  
Operator 

żurawi 
przenośnych  

(HDS)   
kat. II Ż 

 

 ogólne wiadomości o urządzeniach 
transportu bliskiego, 

 warunki bezpiecznej pracy żurawi 
przenośnych oraz bhp, 

 budowa urządzenia II Ż - żuraw 
przenośny, 

 mechanizm i działanie żurawi 
przenośnych, 

 obsługa UTB żurawi przenośnych, 

 współpraca z hakowym, 

 procedura postępowania w razie 
wystąpienia wypadku, 

 praca w specyficznych warunkach, 

 wiadomości ogólne z mechaniki i 
elektrotechniki. 
 

 

10 
 

kwiecień 
2017 r. 

 

39  
godzin 

lekcyjnych 
 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenia na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi, 

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu.  

 

egzamin 
państwowy 

przed komisją 
powołaną przez 
Urząd Dozoru 
Technicznego 

 

 zaświadczenie kwalifikacyjne 
Urzędu Dozoru Technicznego do 
obsługi urządzeń transportu 
bliskiego w kat. II Ż, 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy  

 
 



 

3. 
Monter 

rusztowań 
budowlano-

montażowych 
metalowych 

bez klasy 

 

program szkolenia zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 
2001 r., Nr 118, poz. 1263) oraz 
programem Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

 

 

12 
 

kwiecień 
2017 r. 

 

80  
godzin 

lekcyjnych 
 

 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi i 
wysokościowymi powyżej 3 m, 

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu.  

 

egzamin 
państwowy 

przed komisją 
egzaminacyjną 

Instytutu 
Mechanizacji 
Budownictwa 
i  Górnictwa 

Skalnego 

 

 świadectwo Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, 

 książkę operatora maszyn 
roboczych zgodnie ze wzorem z  
załącznika nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 
20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych, 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy. 

 

4. 
Operator 
koparko – 
ładowarki  

kl. III  
uprawnień 

wszystkie typy 

 

program szkolenia zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 
2001 r., Nr 118, poz. 1263) oraz 
programem Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

 

 

10 
 

maj - 
czerwiec  
2017 r.  

 

176  
godzin 

lekcyjnych 

 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi, 

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu. 

 

egzamin 
państwowy 

przed komisją 
egzaminacyjną 

Instytutu 
Mechanizacji 
Budownictwa 
i  Górnictwa 

Skalnego 

 świadectwo Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, 

 książkę operatora maszyn 
roboczych zgodnie ze wzorem z  
załącznika nr 2  do rozporządzenia 
MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych, 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy.  



 

5. 
Operator 
koparki 

jednonaczy-
niowej kl. III  
uprawnień 

 

program szkolenia zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 
2001 r., Nr 118, poz. 1263) oraz 
programem Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

 

 

10 
 

maj - 
czerwiec  
2017 r. 

 

176  
godzin 

lekcyjnych 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi, 

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu.  
 

 

egzamin 
państwowy 

przed komisją 
egzaminacyjną 

Instytutu 
Mechanizacji 
Budownictwa 
i  Górnictwa 

Skalnego 

 świadectwo Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, 

 książkę operatora maszyn 
roboczych zgodnie ze wzorem z  
załącznika nr 2 do rozporządzenia 
MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych, 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy. 

 

6. 
Operator 
ładowarki 

jednonaczy-
niowej kl. III  
uprawnień 

 

program szkolenia zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych  (Dz.U. z 
2001 r., Nr 118, poz. 1263) oraz 
programem Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

 

 

10 
 

maj - 
czerwiec  
2017 r. 

 

176  
godzin 

lekcyjnych 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi, 

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu.  

 

egzamin 
państwowy 

przed komisją 
egzaminacyjną 

Instytutu 
Mechanizacji 
Budownictwa 
i  Górnictwa 

Skalnego 

 świadectwo Instytutu 
Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, 

 książkę operatora maszyn 
roboczych zgodnie ze wzorem z  
załącznika nr 2  do rozporządzenia 
MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych, 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy. 

 
 



 

7.  
Prawo jazdy 
kat. C oraz 

kwalifikacja 
wstępna 

przyspieszona 
do kat. C   

 

program szkolenia zgodny z:  

 załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. 
w sprawie szkolenia osób 
ubiegających się   o uprawnienia do 
kierowania pojazdami, instruktorów i 
wykładowców (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 
280, z późn. zm.) 

 załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 
kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz 
drogowy (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1005, 
z późn. zm.) 
 

 

10 
 

czerwiec - 
lipiec 

2017 r.  

 

190  
godzin 

lekcyjnych 
 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi i 
psychologicznymi, 

 posiadają prawo jazdy kat. B, 
 preferencje dla osób mających 

uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu.  

- egzamin 
państwowy w 
formie testu 

kwalifikacyjnego 
przed komisją 

powołaną przez 
Wojewodę 
- egzamin 

państwowy na 
kat. C w 

Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu 

Drogowego 

 świadectwo Kwalifikacji 
Zawodowej wydane zgodnie ze 
wzorem określonym  w załączniku 
nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 
2010 r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz 
drogowy (t.j.: Dz.U.   z 2014, poz. 
1005, z późn. zm.), 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy. 
 

 
8.  

Prawo jazdy 
kat. C+E  z 

egzaminem 
państwowym   

 
program szkolenia zgodny z 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. 
w sprawie szkolenia osób 
ubiegających się   o uprawnienia do 
kierowania pojazdami, instruktorów 
i wykładowców (t.j.: Dz.U. z 2016, 
poz. 280, z późn. zm.) 

 

 
10 

 
czerwiec - 

lipiec 
2017 r. 

 
29  

godzin 
lekcyjnych 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do przeszkolenia 

w Indywidualnym Planie 
Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi i 
psychologicznymi, 

 posiadają prawo jazdy kat. C,  
 w pierwszej kolejności 

kwalifikowane będą osoby 
posiadające świadectwo 
kwalifikacji zawodowej do kat. C 

egzamin 
państwowy 

„praktyczny” w 
Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu 

Drogowego 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy,  

 



lub które rozpoczęły szkolenia w 
tym kierunku, 

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu. 
 

 
9.  

ECDL – 
Europejski 
Certyfikat 

Kompetencji 
Komputero-

wych 

 

  użytkowanie komputerów, 

  podstawy technik informatycznych, 

  przetwarzanie tekstów,  

  arkusze kalkulacyjne,  

  bazy danych,  

  grafika menedżerska i prezentacyjna, 

  usługi w sieciach informatycznych;  
 

 
10 

 
wrzesień 
- listopad 

2017 r.  

 
120 

 godzin 
lekcyjnych 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do przeszkolenia 

w Indywidualnym Planie Działania  
 preferencje dla osób mających 

uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu. 

egzamin na 
uzyskanie 

certyfikatu ECDL 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy, 

 certyfikat ECDL 
 

 
10. 

Kucharz z 
egzaminem 

czeladniczym 

 

Program szkolenia obejmuje 
tematykę obowiązującą na egzaminie 
czeladniczym w zawodzie kucharz, 
zgodnie ze standardami wymagań 
będących podstawą przeprowadzenia 
egzaminów potwierdzających 
kwalifikacja zawodowe.  

 
 
 
 

 

10 
 

wrzesień 
- listopad 

2017 r.  

 

250 
 godzin 

lekcyjnych 

 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi oraz 
książeczką zdrowia do celów 
sanitarno – epidemiologicznych, 

 preferencje dla osób mających 
uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu. 

 

egzamin 
czeladniczy 

przed Komisją 
Egzaminacyjną  

Izby 
Rzemieślniczej 

 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy,  

 świadectwo czeladnicze 
potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe wydane na podstawie 
art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
22.03.1989 r. o rzemiośle (t.j.: 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1182); 



 

11.  
ADR – 

przewóz 
materiałów 
niebezpie-

cznych kurs 
podstawowy i 
specjalistyczny 

w zakresie 
przewozu w 
cysternach  

  
Program szkolenia zgodny z 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa          
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 
2012 r. w sprawie prowadzenia 
kursów z zakresu przewozu towarów 
niebezpiecznych (t.j.: Dz.U. z 2012, 
poz. 619) 
 

 
10 

 

wrzesień 
2017 r.  

 

41 
 godzin 

lekcyjnych 

 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli zgłoszenie na szkolenie, 
 mają wskazania do 

przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 posiadają prawo jazdy kat. B, 
 preferencje dla osób mających 

uprawdopodobnione 
zatrudnienie po zakończonym 
szkoleniu, 
 

 

egzamin 
państwowy w 
formie testu 

przed komisją 
powołaną przez 

Marszałka 
(w rozumieniu 

przepisów 
ustawy z dnia 
19.08.2011 r.   
o przewozie 

towarów 
niebezpiecznych 

 

 zaświadczenie zgodne ze wzorem 
z załącznika nr 2 do 
rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 
15.02.2012 r. w sprawie 
egzaminów dla kierowców 
przewożących towary 
niebezpieczne, 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy,  
 
 

 

12. 
Szkolenia 

indywidualne  

 

zgodnie z odrębnymi przepisami 
 

23 
 

cały rok 
2017 

 

zgodnie z 
programem 

szkolenia 

szkolenie skierowane do osób 
spełniających kryteria udziału w 
projekcie wymienione powyżej 
oraz spełniające dodatkowe 
wymagania, tj.: 

 złożyli wniosek wraz z 
uzasadnieniem celowości 
wskazanego przez siebie 
szkolenia, 

 mają wskazania do 
przeszkolenia w Indywidualnym 
Planie Działania (IPD), 

 brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
zawodu potwierdzonych 
badaniami lekarskimi lub 
psychologicznymi – jeżeli będą 
takie wymagania, 

 przedstawią gwarancję 
zatrudnienia na co najmniej 3- 

 

zgodnie z 
odrębnymi 
przepisami 

 

 zaświadczenie zawierające 
elementy określone w § 71 ust. 4 
rozporządzenia MPiPS z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy,  

 zaświadczenie potwierdzające 
ukończenie szkolenia i uzyskanie 
kwalifikacji wg odrębnych 
przepisów; 



miesięczny okres na minimum 
½ etatu, a w przypadku umów - 
zleceń na okres co najmniej 3 
miesięcy z wynagrodzeniem 
miesięcznym nie niższym niż 
minimalne wynagrodzenie za 
pracę. 

Razem: 140      

 
 

Ryszard Smerdel 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie  

 


