
 

 

UWAGA – OSOBY  FIZYCZNE  NIE  PROWADZĄCE  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ 
 

Możliwość uzyskania dofinansowania do usług szkoleniowych, kończących się uzyskaniem kwalifikacji. 
 

Poziom dofinansowania do 89%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa kursu Koszt kursu 
Koszt kursu po 
dofinansowaniu 

(11%) 

1. 
Kursy spawania metodami (Możliwość wyboru dwóch specjalności):  

 

Poz. 1. MAG (135),       Poz. 2. TIG (141),      Poz. 3. MMA (111), 

1.  2400,00 
2.  2400,00 
3.  2800,00 

1.  264,00 
2.  264,00 
3.  308,00 

2. 
- Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (uprawnienia UDT)    
- Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (UDT)                                               

1400,00 
2000,00 

154,00 
220,00 

3. 

- Operator koparko – ładowarki – klasa III wszystkie  
- Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III do 25 ton i klasa I powyżej 25 ton 
- Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III do 20 ton i klasa I pow. 20 ton 

Możliwość wyboru jednej/dwóch lub trzech specjalności 

Klasa III 
2500,00 

 

Klasa I 
5000,00 

Klasa III 
275,00 

 

Klasa I 
550,00 

4. 
Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – upraw. E/D 
Gr. 1 – urządzenia elektryczne, Gr. 2 – urządzenia ciepłownicze, Gr. 3 – urządzenia 
gazowe. Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności w zakresie E i/lub D 

900,00 
1 specjalność 

(E lub D) 

99,00 
1 specjalność 

(E lub D) 

5. 
Obsługa urządzeń dźwignicowych (m.in. żurawie samojezdne, żurawie przewoźne i 
przenośne – HDS, podesty ruchome, suwnice, wciągarki i wciągniki) - uprawnienia 
UDT.   Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności 

1500,00 
1 specjalność 

165,00 
1 specjalność 

6. Kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego 3600,00 396,00 

7. 
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – 50 godz. – poziom podstawowy(P) i/lub 
zaawansowany (Z) 

P– 2400,00 
Z– 2800,00 

P– 264,00 
Z– 308,00 

8. Projektowanie CAD – SolidEdge – 40 godz. 1800,00 198,00 

1. Kurs grafiki komputerowej (Corel Draw, Adobe Photoshop) – 50 godz. 1800,00 198,00 

2. Tworzenie i obsługa sklepu internetowego – 30 godz. 1800,00 198,00 

1. 
Kurs księgowo – kadrowy z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecz-
nych - kurs podstawowy - 100 godz. (opcja: dodatkowo moduł Excela - 30 godz.) 

2600,00 
(3800,00) 

286,00 
(418,00) 

2. 
MS EXCEL –zastosowanie w pracy zawod. - poziom podstawowy (P – 30 godz.) 
MS EXCEL –zastosowanie w pracy zawod. - poziom średnio zaawans. (Z – 20 godz.) 

P - 1600,00 
Z - 1600,00 

P - 176,00 
Z - 176,00 

3. Kurs asystentki – sekretarki medycznej – 60 godz. 1800,00 198,00 

4. Barman – kelner – 60 godz. 2500,00 275,00 

5. 
Kursy przyuczające do zawodu w różnych zawodach – pracownik robót wykończe-
niowych, murarz – tynkarz, glazurnik – posadzkarz/płytkarz, dekarz, brukarz, hydrau-
lik – monter instalacji sanitarnych, elektryk, pomoc kuchenna, barman - kelner, itp.  

4800,00 528,00 

 

Po ukończonym kursie/szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru MEN, a po zdaniu egzaminu 
zewnętrznego otrzymuje stosowne uprawnienia państwowe lub certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji. 

   

Inne rodzaje kursów zawodowych i szkoleń – na życzenie zleceniodawcy. 


