
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 

 Działanie/Poddziałanie ( numer, tytuł) 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych  

ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2016 

 Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich. 
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projektu 

Planowany 

termin 

naboru 

uczestników 

 
Przyszłość należy do 

Ciebie – kompleksowy 
program rozwoju 

kwalifikacji w branży 
TSL, 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-0333/16 
 

 
 

Lander’s 
education & 

services 

Tychy ul. 
Sienkiewicza 7 
32 227 13 46 
projekty@land

ers.pl 

Pełnoletnia osoba, zamieszkała na 
terenie woj. Śląskiego, bezrobotna 
lub pracująca, która poza 
godzinami pracy chce zdobyć 
nowe kwalifikacje. 

Kursy zawodowe: 
 

1. Zawodowy Kierowca kat. C  
2. Nowoczesny Magazynier z 

obsługą wózka widłowego    01.09.2016-
31.03.2018 

10.2016-
12.2017 

Postaw na rozwój - 
program 

specjalistycznych 
kursów zawodowych i 

językowych 
 

WND-RPSL.11.03.00-
24-0340/16 

 
 

PPHU WING 

Tychy ul. 
Sienkiewicza 7 
32 227 70 78 
tychy@workin

gclub.pl 

Pełnoletnia osoba, zamieszkała na 
terenie woj. Śląskiego,  

Kursy zawodowe: 
 

1.Zawodowy Kierowca kat. C 
2. Nowoczesny Magazynier   01.10.2016-

31.03.2018 
10.2016-
12.2017 



 
 
 

WND-RPSL.11.03.00-
24-02EG/16-003 

 
„Zawodowy kierowca - 
specjalistyczne kursy 

uprawiające do 
przewozu rzeczy lub 

osób”. 
 
 
 
 
 

PIOTR 
MATYSIAK "EL - 

TRANS" 
516 185 413 

-120 osób (w tym 7 kobiet) 
- kobiety 
- osoby pozostające bez 
zatrudnienia, 
- osoby powyżej 50 r.ż., 
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby pochodzące z terenów 
wiejskich 
- w projekcie nie będą brać udziału 
pracownicy powiązani z 
Wnioskodawcą 
- kursy odbywać się będą poza 
miejscem pracy uczestników; 
- nabór na kursy będzie otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych; 
- pracownicy zatrudnieni w jednym 
miejscu pracy (u jednego 
pracodawcy) stanowić będą nie 
więcej niż 20% uczestników jednej 
tematyki szkoleniowej w ramach 
projektu. 

- Uprawnienia do kierowania 
autobusem: prawo jazdy kat. D, 
KWP, pierwsza pomoc, obsługa 
klienta; 
- Uprawnienia do kierowania 
ciężarówką: prawo jazdy kat. C, 
KWP, bezpieczne mocowanie 
ładunku dla 44 os. dodatkowo ADR 
lub HDS. 
- Każdy z uczestników weźmie udział 
w cyklu szkoleniowym z zakresu 
ekologicznej i bezpiecznej jazdy oraz 
sfinansowane zostanie jednorazowe 
podejście do egzaminu zewn. na 
każdy z zakończonych kursów.               
W wyniku realizacji projektu min. 
65% osób uzyska uprawnienia 
kierowcy zawodowego. 

 
 
 
 
 

Województwo 
Śląskie 

01.01.2017-
30.06.2018. 

 

 
 
12.2016 – 
09.2017 

 
 
 
 

WND-RPSL.11.03.00-
24-0334/16-002 

 
„Zostań kierowcą 

zawodowym”. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚRODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
"KRZYSZTOF" 

MARZENA 
ORPYCH 

Te. kom 
 505-90-90-22 

e-mail: 
kontakt@osk-

krzysztof.pl 

-120 osób (w tym 7 kobiet) 
- kobiety, 
- osoby pozostające bez 
zatrudnienia, 
- osoby powyżej 50 r.ż., 
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby pochodzące z terenów 
wiejskich. 
- w projekcie nie będą brać udziału 
pracownicy powiązani z 
wnioskodawcą. 
- kursy odbywać się będą poza 
miejscem pracy uczestników 
- nabór na kursy będzie otwarty dla 
wszystkich zainteresowanych; 
- pracownicy zatrudnieni w jednym 
miejscu pracy (u jednego 
pracodawcy) stanowić będą nie 

-Uprawnienia do kierowania 
autobusem: prawo jazdy kat. D, 
KWP, pierwsza pomoc, obsługa 
klienta; 
-Uprawnienia do kierowania 
samochodem ciężarowym: prawo 
jazdy kat. C, KWP, bezpieczne 
mocowanie ładunku, dla 44 
osób dodatkowo ADR lub HDS. 
-Każdy z uczestników weźmie udział 
w cyklu szkoleniowym z zakresu 
ekologicznej i bezpiecznej jazdy oraz 
sfinansowane zostanie jednorazowe 
podejście do egzaminu 
zewnętrznego na każdy z 
zakończonych kursów i zdobyciem 
certyfikatu potwierdzającego 
posiadane kwalifikacje. W wyniku 

Województwo 
Śląskie 

01.11.2016r.- 
30.04.2018r. 

01.11.2016- 
30.06.2017 



więcej niż 20% uczestników jednej 
tematyki szkoleniowej w ramach 
projektu. 

realizacji projektu min. 65% osób 
uzyska uprawnienia kierowcy 
zawodowego. 

WND-RPSL.11.03.00-
24-02G9/16-002 

 
„Mierz wysoko - 

szkolenia alpinizmu 
przemysłowego 

szansą na rozwój”. 
 

Grupa Cargo 
Spółka z 

Ograniczoną 
Odpowiedzial-
nością Spółka 
Komandytowa 

795 501 714 

120 osób  
Płeć: 2 kobiety, 118 mężczyzn 
Miejsce zamieszkania: osoby 
zamieszkałe lub pracujące na terenie 
Województwa Śląskiego 
Status na rynku pracy:  
- 100 osób pracujących (umowy o 
pracę oraz umowy cywilno-prawne) 
- 20 osób bezrobotnych/biernych 
zawodowo 
Wiek:  
- 85 osób w wieku 18-30 lat 
- 35 osób powyżej 30 roku życia 
Wykształcenie: 
- 66 osób zawodowe i średnie ISCED 
3 
- 36 osób ISCED 4 
- 18 osób ISCED 5 

 

-Szkolenie i certyfikacja IRATA 
-Szkolenie i certyfikacja SPRAT 
-Szkolenie i certyfikacja pierwsza 
pomoc w pracy na wysokościach. 

Województwo 
Śląskie 

2017-02-01 - 
2018-07-31 

01.2016 – 
12.2016 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-0310/16-003 
 

„Kierunek Progres – 
kompleksowy 

program rozwoju 
kwalifikacji 
kierowców” 

 
 

Liga Obrony Kraju 
Biuro Zarządu 

Głównego 
Oddział w 
Krakowie 

tel.32 251 38 
21 

e-mail: 
biuro@lok.slas

k.pl 

Grupę docelową projektu stanowi 
140 osób (w tym 9 kobiet) 
pracujących, uczących się lub 
zamieszkujących (w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego) na terenie 
województwa śląskiego, które z 
własnej inicjatywy podejmują decyzję 
o kształceniu zawodowym, z 
wyłączeniem osób prowadzących 
działalność gospodarczą. 
Dodatkowo: 
- do kursu kat. C i kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej (KWP) na 
przewóz rzeczy mogą przystąpić 
osoby posiadające prawo jazdy kat. 
B i ukończone 21 lat, jak również nie 
posiadające przeciwwskazań 

Dla 100 osób przewidziano 
przeprowadzenie kursu prawa jazdy 
kat. C, kwalifikację wstępną 
przyspieszoną (KWP) na przewóz 
rzeczy oraz szkolenie z 
bezpiecznego mocowania ładunku. 
Co do zasady, zajęcia odbywać się 
będą w 10 grupach 10-osobowych. 
Tryb zajęć (w tygodniu i/lub 
weekendy) zostanie ustalony zgodnie 
z możliwościami i preferencjami 
uczestników. 
Wymiar godzinowy poszczególnych 
kursów: 
- prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 
30 godz. praktyki, 
- KWP dla kat. C: 130 godz. teorii + 

Teren woj. 
śląskiego/ 
od 
01.10.2016r. 
do 
31.10.2017r. 

Nabór 
ciągły od 
listopad 
2016r. do 
marzec 
2017r. – do 
wyczerpani
a miejsc w 
projekcie 



lekarskich i psychologicznych do 
kierowania samochodem 
ciężarowym; 
- do kursu kat. D i kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej (KWP) na 
przewóz osób mogą przystąpić 
osoby posiadające prawo jazdy kat. 
C i ukończone 24 lata, jak również 
nie posiadające przeciwwskazań 
lekarskich i psychologicznych do 
kierowania autobusem. 

10 godz. praktyki. 
- Bezpieczne mocowanie ładunku w 
transporcie drogowym 16 godz. teorii. 
 
Dla 40 osób przewidziano 
przeprowadzenie kursu prawa jazdy 
kat. D, kwalifikację wstępną 
przyspieszoną (KWP) na przewóz 
osób, oraz szkolenie z pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz 
obsługi klienta (w tym pracy z 
trudnym klientem). 
Wszystkie kursy odbywać się będą w 
4 grupach 10-osobowych. 
Tryb zajęć (w tygodniu i/lub 
weekendy) zostanie ustalony zgodnie 
z możliwościami i preferencjami 
uczestników. 
Wymiar godzinowy poszczególnych 
kursów: 
- Prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 
40 godz. praktyki 
- KWP dla kat. D: 130 godz. teorii + 
10 godz. praktyki 
- Pierwsza pomoc: 8 godz. teorii 
- Obsługa klienta, w tym praca z 
trudnym klientem: 16 godz. teorii. 
 
Dla wszystkich osób biorących udział 
ww. kursach przewidziano udział w  
profilowanym kursie języka obcego 
branżowego (120 h/grupę) - angielski 
ego lub niemieckiego.  
 
Oprócz samych kursów przewidziano 
pokrycie kosztów badań lekarskich i 
psychologicznych (zarówno przed 
kursami prawa jazdy jak i kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej) jak również 



pokrycie kosztu pierwszego 
egzaminu państwowego (zarówno 
przed kursami prawa jazdy jak i 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). 

 
 „Poszukiwany 

specjalista” 
 

WND-RPSL.11.03.00-
24-034D/16-003 

 

4EDU Sp. z o.o. 
32 302 96 80 
projekty@4ed

u.com.pl 

Ogólne warunki uczestnictwa: 
-ukończone 18 lat. 
-zamieszkanie i/lub zatrudnienie na 
terenie województwa śląskiego. 
 
Dodatkowo w zależności od kursu: 
 
1. Kurs spawania TIG 141 - 
podstawowe uprawnienia 
spawalnicze TIG oraz wykształcenie 
min. podstawowe (8-letnia SP) lub 
gimnazjalne; 
 
 2. Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych – 3-letni staż w 
zawodzie montera zabudowy i robót 
wykończeniowych oraz 
wykształcenie min. podstawowe (8-
letnia SP) lub gimnazjalne; 
 
3. Monter sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych -  3-letni staż 
w zawodzie montera sieci i urządzeń 
sanitarnych oraz wykształcenie min. 
podstawowe (8-letnia SP) lub 
gimnazjalne; 
 
4. Dekarz (czeladnik) – 3-letni staż 
w zawodzie dekarza oraz 
wykształcenie min. podstawowe (8-
letnia SP) lub gimnazjalne; 
 
5. Dekarz (mistrz) - tytuł czeladnika,  
3-letni po zdobyciu tytułu staż pracy 
w zawodzie dekarza lub 6-letni staż 

1. Kurs spawania TIG 141 - 3 
poziomy do 13 CrMo dla 90 osób – 
265 godzin szkolenia, egzamin 
przeprowadzany przez Instytut 
Spawalnictwa w Gliwicach i TUV 
SUD; 
 
2. Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych dla 48 osób -  
220 godzin szkolenia, egzamin 
czeladniczy przeprowadzony przez 
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowiach; 
 
3. Monter sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych dla 12 osób – 
104 godziny szkolenia, egzamin 
czeladniczy przeprowadzony przez 
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowiach; 
 
4. Dekarz (czeladnik) dla 24 osób – 
88 godzin szkolenia,  egzamin 
czeladniczy przeprowadzony przez 
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowiach; 
 
5. Dekarz (mistrz) dla 12 osób – 120 
godzin szkolenia, egzamin 
mistrzowski przeprowadzony przez 
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 

województwo 
śląskie 
 
okres 
realizacji: 
11.2016 – 
10.2018 

rekrutacja 
ciągła od 
11.2016 

mailto:projekty@4edu.com.pl
mailto:projekty@4edu.com.pl


pracy w zawodzie dekarza oraz 
wykształcenie min. średnie; 
 
6. Monter PV - pełna zdolność do 
czynności prawnych oraz korzystanie 
z pełni praw publicznych, nie można 
być skazanym prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne przeciwko wiarygodności 
dokumentów i obrotowi 
gospodarczemu. 

Katowiach; 
 
6. Monter PV dla 36 osób – 112 
godzin szkolenia, egzamin 
przeprowadzony przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 
 
 

 

„W mundurze – 
dopasuj swoje 

kwalifikacje 
zawodowe” 

 
WND-RPSL.11.03.00- 

24-036G/16-001 
 
 

Centrum 
Kształcenia 

Zawodowego 
Cypcer Stanisław 

Sp. z o.o. 
43-392 

Międzyrzecze 
Górne 165 

Lucyna 
Iskrzycka  

 
 519 058 500 

1. Osoby dorosłe (w założeniach 550 
osób w tym co najmniej  100 Kobiet), 
2. Zamieszkanie .na obszarze woj. 
śląskiego w rozumieniu przepisów 
KC 3. 3. Osoby zgłaszające z 
własnej inicjatywy 
chęć kształcenia formalnego poprzez 
podnoszenie lub uzupełnienie  
kwalifikacji zawodowych z 
wyłączeniem osób prowadzących 
działalność gospodarczą .Ze względu 
na przedmiot proj. grupę docelową 
stanowią 
funkcjonariusze służb mundurowych  
oraz osoby pragnące wstąpić do 
służb mundurowych.  
Z powodu trudną sytuację .na rynku 
pracy w proj. preferowane 
są osoby o niskich kwalifikacjach, os. 
bezrobotne oraz os. z 
niepełnosprawne.(zdolne do 
wykonywania zawodu w służbach 
mundurowych). 

1. Prawo jazdy kategorii C – (gr.12 
os.). 20h  szkolenia teoretycznego 
oraz 30h zaj. praktycznych  
2. Prawo jazdy kategorii C+E –
.(gr.12 os.). 35h zaj. praktycznych  . 
3. Prawo jazdy kategorii B– (gr.12 
os.). 30h szk. teoretycznego .oraz 
30h zaj. praktycznych. 
4. Kwalifikacja wstępna 
przyspieszona-.(gr.12 os.) 130h szk. 
teoretycznego oraz 8h zaj. 
praktycznych -  jazda po drogach 
publicznych.+ zaj. praktyczne w 
warunkach specjalnych (2h płyty 
poślizgowej). 
5. Prawo jazdy kategorii D (gr.12 
os.). 20h szk. teoretycznego .oraz 
60h zajęć praktycznych. 
Powyższe szk. będą realizowane 
zgodnie z regulacjami prawnymi dot. 
uzyskania prawa jazdy 
poszczególnych kategorii i będą 
zakończone egzaminem WORD. 
6. Koparko-ładowarka, Koparka, 
Ładowarka (do wyboru) – 
(gr.10os.).Każdy ukończy 116h szk. 
teoretycznego oraz 60h zaj. 
praktycznych - Egzamin Instytutu 

Woj. śląskie 

Grudzień 
2016 – 
marzec 
2018 



Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego. 
7. Język angielski zawodowy dl- 
(gr.10os.) 180h szk. z j. ang. j. ang. 
zawodowy (np. j. ang. 
funkcjonariuszy .policji, j. angielski 
funkcjonariuszy straży gran.- 
Egzamin TOEIC/TOEFL. 
8. Operator elektrowni polowych -
(gr.10os). 72h szk. teoretycznego 
.oraz16h zajęć praktycznych . 
Egzamin IMBiS. 
9. Operator pił mechanicznych do 
ścinki drze- (gr.10os.). 32h szk. 
teoretycznego .oraz 12h zajęć 
praktycznych. Egzamin IMBiS. 
10. Operator żurawi przenośnych – 
(gr.12os.). 32h szk. teoretycznego 
oraz 15h zajęć praktycznych. 
Egzamin UDT. 
11. Uprawnienia SEP E i D gr 2 dla 
monterów instalacji elektrycznych – 
(gr.10os.). 14h szk. teoretycznego 
Egzamin Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu hutniczego. 
12. Kurs obsługi sprzętu 
wysokościowego i alpinistycznego 
podczas akcji ratowniczych w 
sytuacjach .kryzysowych i 
antyterrorystycznych – poziom 1, 2 i 
3 - gr.10 os.) - Egzaminy-
Stowarzyszenia Służb Mundurowych 
RP. 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-0316/16-002 
 

Szkolenia zawodowe 
nową drogą na 

Ośrodek Szkoleń 
Zawodowych 

"DIAGNO -TEST" 
spółka  z o. o. 

32 222 52 57 

Os. dorosłe zamieszkujące teren woj. 
śl. (z wyłączeniem osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą, Właścicieli 
przedsiębiorstw pełniący funkcje 
kierownicze, wspólników (partnerów 

Szkolenia zawodowe dla kierowców, 
spawaczy, spedytorów, kursy 
komputerowe 

Teren woj. 
śląskiego/ 

 
2016-10-01 - 
2018-09-30 

01.10.2016- 
nadal 



podniesienie i 
uzupełnienie 
kwalifikacji 

prowadzących regularną działalność 
w przedsiębiorstwie i czerpiący z 
niego korzyści finansowe). 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-035B/16-004 
 

 Z NOWYMI 
KWALIFIKACJAMI 

PO PRACĘ W 
BUDOWNICTWIE - 
kwalifikacyjne kursy 
zawodowe dla osób 
zainteresowanych 

zdobyciem kwalifikacji 
operatorów  

maszyn roboczych 
 

Centrum 
Szkoleniowo – 

Doradcze LENAX 
Andrzej 

Lenczewski 

 
ul. Zygmunta 

Starego 6, 
44 – 100 
Gliwice, 

 
 32 331 31 58 
601 490 305 

- osoby dorosłe, zgłaszające  
z własnej inicjatywy chęć kształcenia 
formalnego - podnoszenia, 
uzupełniania kwalifikacji, 
uczestniczące z własnej inicjatywy w 
szkoleniach i kursach (nie kierowane 
przez pracodawców/PUP), 
- osoby zamieszkałe lub pracujące na 
terenie woj. śląskiego  
(w rozumieniu k.c.), 
- pracujące na umowę  
o pracę/zlecenie (50%) poza 
budownictwem i osoby niepracujące 
(50%) bierne zawodowo/bezrobotne 
planujące podjęcie pracy w branży 
budowlanej, 
- o niskich kwalifikacjach (brak 
zawodu lub posiadające co najwyżej 
zawodowe wykszt.) lub  
z kwalifikacjami nadwyżkowymi 
(niebudowlanymi), 
- nie będący przedsiębiorcami. 

 

Szkolenia z kompetencji miękkich do 
wykorzystania w miejscu pracy. 
Szkolenia zawodowe: 
a)  montażysta rusztowań budowlano 
–montażowych;  
b) operator pił mechanicznych do 
ścinki drzew; 
c) operator zagęszczarek i ubijaków 
wibracyjnych; 
d) operator narzędzi udarowych;  
e) operator przecinarek do 
nawierzchni dróg;  
f) operator koparko-ładowarki; 
g) operator koparki; 
h) operator elektrowni polowych; 
i) operator sprężarek przewoźnych. 

woj. śląskie -
miasta GOP, 
Gliwice, 
Katowice 
 
 
 
01.10.2016 – 
31.08.2018 

10.2016 – 
06.2018 

 
WND-RPSL.11.3.00-
24-0376/16-002 „Z 

najnowszymi trendami 
fryzjerstwa na Ty 

Szkolenia zawodowe 
dla rozwoju kariery w 
branży fryzjerskiej” 

 

“PROSPECTOR” 
spółka  z o. o. 

 
504 943 374 

W projekcie mogą wziąć udział 
osoby dorosłe, zam. na terenie woj. 
śląskiego, zgłaszające z własnej 
inicjatywy chęć kształcenia 
formalnego poprzez podniesienie lub 
uzupełnienie kwalifikacji 
zawodowych, z wyłączeniem osób 
prowadzących działalność gosp. 
Zgłoś się do nas, jeśli posiadasz 

Po sprawdzeniu Twoich umiejętności 
skierujemy Cię na wybrane szkolenie 
lub szkolenia, takie jak: 

 
I. Szkolenia z zakresu 
nowoczesnych technik fryzjerskich: 
- Strzyżenia Pivot Point, 
- Kreatywne techniki koloryzacji 
włosów, 

Teren 
województwa 
Śląskiego,  
 
01.11.2016 – 
31.07.2018 

Rekrutacja 
ciągła  
 
1.11.2016 – 
30.9.2017 



podstawową wiedzę z zakresu usług 
fryzjerskich! 

Mężczyźni mile widziani. 

- Odkształcanie włosów, 
- Upięcia i koki ART.LIBRE, 
- Przedłużanie włosów, 
- Przygotowanie modelek do pokazu, 
- Makijaż serwisowy, 
- Stylizacja-komputerowe 
projektowanie fryzur. 
II. Szkolenia z zakresu obsługi 
salonu fryzjerskiego 
- Praca z kasą fiskalną, 
- Branżowy język angielski, 
- Obsługa Klienta. 
Po każdym szkoleniu następuje 
egzamin zewnętrzny IEES lub Toeic 
(języki). Uczestnicy otrzymają 
odpowiednie certyfikaty. 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-0338/16-002 
 

Kwalifikacjom na 
ratunek 

 

Wojewódzkie 
Pogotowie 
Ratunkowe  
w Katowicach 

szkolaratownic
twa@wpr.pl 

 
32 609 31 57 

Wsparciem zostanie objętych min. 
600 osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.)  
zamieszkałych (w rozumieniu KC) lub 
pracujących na terenie województwa 
śląskiego z wyłączeniem osób 
fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą (właścicieli 
przedsiębiorstw pełniących funkcje 
kierownicze, jak również 
wspólników).  
Projekt skierowany jest do osób 
posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych, zatr. lub 
pełniących służbę w jednostkach 
współpr. z SRM zlokalizowanych w 
woj. śląskim, których stan zdrowia 
pozwala na udzielanie KPP [wymóg 
Rozporządzenia]. Brak możliwości 
udziału w projekcie osób z okr. 
niepełnosprawnościami (np. 
umysłowa 2 i 3 st.,niewydolność 
serca w skali NYHA III i IV, brak 
kończyny, paraplegia i tetraplegia). 

Kursy KPP realizowane w ramach 
projektu oparte zostały  
o rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z 19.03.2007r. w sprawie kursu 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Program kursu KPP 
obejmuje wykłady i ćwiczenia na 
profesjonalnym sprzęcie. Każdy 
uczestnik weźmie udział w kursie 
składającym się z 66 h - zajęć 
teoretycznych (25h) i zajęć 
praktycznych (41h). Zajęcia 
dydaktyczne zostaną poprowadzone 
przez dwóch instruktorów oraz 
psychologa. Każda grupa 
szkoleniowa będzie liczyła 12 osób. 
Zaplanowano 50 edycji szkoleń. 
 
Po ukończeniu kursu i pozytywnym 
zaliczeniu egzaminu uczestnik 
otrzymuje zaświadczenie o 
ukończeniu kursu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu 

województwo 
śląskie 
 
2016/11/01 – 
2018/06/30 

01/12/2016 
- 
30/03/2018 

mailto:szkolaratownictwa@wpr.pl
mailto:szkolaratownictwa@wpr.pl


 
Uczestnikami projektu będzie min. 
600 osób dorosłych (pow. 18 r.ż.), 
zgłaszających z własnej inicjatywy 
chęć podnoszenia/uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych  
i uczestniczących z własnej 
inicjatywy w szkoleniach (w przyp. 
osób pracujących - poza godzinami 
pracy. 

ratownika zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem  

 
Szkolenia zawodowe 
szansą podniesienia 

kwalifikacji 

 

WND-RPSL.11.03.00-
24-0350/16 

 

Zakład Usługowo-
Wytwórczo-
Handlowy „ 
Elpax” Sp. z o.o. 
 
41-902 Bytom,  
ul. Łużycka 11 

32 282 31 94  
32 282 86 65 
32 282 40 12  

 
e-mail: 

elpax@elpax.p
l   
 

www.elpax.pl 
 

1. Osoby dorosłe (w założeniach 420 
osób w tym minimum  140 miejsc jest 
zarezerwowane dla kobiet), 
2. Zamieszkanie .na obszarze woj. 
śląskiego w rozumieniu przepisów 
KC 3. 3. Osoby zgłaszające z 
własnej inicjatywy 
chęć kształcenia formalnego poprzez 
podnoszenie lub uzupełnienie  
kwalifikacji zawodowych z 
wyłączeniem osób prowadzących 
działalność gospodarczą, właścicieli 
przedsiębiorstw pełniący funkcje 
kierownicze., wspólników (w tym 
partnerów prowadzących regularną 
działalność w przedsiębiorstwach i 
czerpiący z niego korzyści 
finansowe.). 

1. Prawo jazdy kat. C - 20 godz. 
zajęcia teoretycznych, 30h zajęć 
praktycznych, 
 
2. Prawo jazdy kat. C+E - 25 godz. 
indywidualnych zajęć praktycznych 
(zg. ze zmianą przepisów w ramach 
szkol. zlikwidowano zajęcia 
teoretyczne) 
 
3. Kwalifikacja wstępna 
przyśpieszona -  130 godz. zajęć 
teoretycznych, 8 godz. praktyk jazdy 
indywidualnej i 2 godz. jazdy w 
warunkach specjalnych 
na płycie lub równoznaczna 1 godz. 
w symulatorze. Powyższe szkol. 
skończą się egzaminem WORD 
 
4. Kurs Europejskich przepisów 
prawa jazdy w transporcie 
kołowym (24 h szkol.) - tematyka 
szkol: różnice kulturowe, oznaczenia 
znaków drogowych i przepisy 
drogowe w krajach europejskich.  
 
5. Język angielski zawodowy dla 
kierowców (180 h szkolenia) szkol. 
uwzględniać będzie głównie 

Woj. śląskie 
XI.2016 – 
III.2018 



słownictwo związane z transportem 
międzynarodowym, aby umożliwić 
kierowcą swobodne porozumiewanie 
się. Szkol. kończyć się będzie 
certyfikacją Toeic/Toefl 
6.Kurs  kosmetyczka (80h szkol.) - 
do wyboru: 
-profesjonalny wizażysta - tematyka 
szkol: Moda, Kolory i barwy, Wstęp 
do makijażu, Kosmetyki, Rodzaje 
makijażu, zajęcia praktyczne z 
wykonywania makijażu. 
lub 
- kosmetyczka - tematyka szkol: 
Anatomia i fizjologia, Dermatologia, 
Fizykoterapia, Chemia kosmetyczna, 
Wyposażenie gabinetu 
kosmetycznego, Ćwiczenia 
praktyczne z wykonywania 
zabiegów, 
 
7. Kurs: fizjoterapeuci i masażyści 
(80h szkol.) do wyboru: 
- Masaż z el. Rehabilitacji ruchowej- 
tematyka szkol: Podstawy anatomii, 
Techniki wykonywania masażu 
leczniczego, Masaż segmentalny, 
Masaż izometryczny, Wskazania i 
przeciwwskazania do wykonywania 
masażu, Elementy masażu 
punktowego, Elementy masażu 
sportowego, Środki ułatwiające i 
wspomagające masaż, Podstawy 
kinezyterapii. 
lub 
-kurs fizjoterapii -tematyka szkol: 
Psychologia z elementami etyki 
zawodowej - tematyka szkol: 
Anatomia czynnościowa z fizjologią, 



Teoretyczne podstawy fizjoterapii 
klinicznej,Patologia, Metodyka i 
systematyka ćwiczeń fizycznych, 
Kinezyterapia – zaopatrzenie 
ortopedyczne, Pracownia 
kinezyterapii, Fizykoterapia, 
Pracownia fizykoterapii, Masaż. 
 
8. Język angielski zawodowy (180 
h szkol) -szkol. uwzględniać będzie 
głównie słownictwo związane z 
kosmetyk/wizażem/rehabilitacją/mas
ażem, aby umożliwić swobodne 
porozumiewanie się z klientami. 
Szkol. kończyć się będzie 
certyfikacją Toeic/Toefl 
 
9. Samoobrona- tematyka szkol: 
rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i 
unikania ich, wykorzystanie 
przedmiotów codziennego użytku do 
obrony własnej, obrona przed 
napastnikiem nie uzbrojonym jak i 
uzbrojonym, unikanie ataku 
napastnika. (potrzeba przeszkolenia 
części uczestniczek/ów ze względu 
na późne godziny pracy, mobile 
usługi np. u klienta w domu). Szkol. 
kończy się egzaminem w 
Stowarzyszeniu Instruktorów Służb 
Mundurowych. 
 
10. Prawo jazdy kat. B - 30 godz. 
zajęcia teoretycznych, 30h 
indywidualnych zajęć praktycznych - 
egzamin WORD 
 
 
 



WND-RPSL.11.03.00-
24-0317/16-002 

 
Doskonalenie 

kwalifikacji 
ratowników 

medycznych w woj. 
śląskim 

 

 
JMM 

Mariusz 
Lewandowski 

biuro@jmm.ne
t.pl 

 
660-713-090 

Wsparciem zostanie objętych min. 
600 ratowników medycznych 
zamieszkałych (w rozumieniu KC) lub 
pracujący na terenie województwa 
śląskiego z wyłączeniem osób 
fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą (właścicieli 
przedsiębiorstw pełniących funkcje 
kierownicze, jak również 
wspólników).  
 
Uczestnikami projektu będzie min. 
600 osób dorosłych (pow. 18 r.ż.), 
zgłaszających z własnej inicjatywy 
chęć podnoszenia/uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych i 
uczestniczących z własnej inicjatywy 
w szkoleniach (w przyp. osób 
pracujących - poza godzinami pracy).  

 

Każdy uczestnik weźmie udział w 
szkoleniu składającym się z 4 bloków 
(modułów) tematycznych. 
 
Zakładane 5 modułów: 
 
 M1: PEDIATRYCZNY [medyczne 

czynności ratunkowe u pacjentów 
pediatrycznych zapobiegające 
NZK w mechaniźmie asystolii lub 
PEA] 

 M2: URAZOWY [uraz 
wielonarządowy – uraz mózgowo-
czaszkowy, odma, tamponada, 
cepowata klatka piersiowa, 
wytrzewienie – leczenie zgodnie z 
wytycznymi ITLS] 

 M3: ALS [zaawansowane zabiegi 
resuscytacyjne u osób dorosłych 
z naciskiem na choroby XXI 
wieku] 

 M4: Badanie podmiotowe i 
przedmiotowe w opiece 
przedszpitalnej 

 M5: Elektrokardiografia w 
ratownictwie 

 
Każdy uczestnik powinien wybrać 4 
moduły z 5.  
W trakcie projektu dopuszczamy 
możliwość uzupełnienia modułów o 
dodatkowe specjalizacje aby 
elastycznie dopasować ofertę kursów 
do potrzeb UP/rynku i zmian w 
obszarze zdrowia. 
 
Każdy moduł: 16 godz. 
szkoleniowych = 4 godz. wykład, 12 
godz. ćwiczeń. 

województwo 
śląskie 

 
2016/11/01 – 
2018/06/30 

01/01/2017 
- 

30/04/2018 

mailto:biuro@jmm.net.pl
mailto:biuro@jmm.net.pl


 
Po ukończeniu każdego z modułów 
ratownik zdobywa 16 punktów 
edukacyjnych. 
 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-0384/16-003  
 

„Kwalifikacje, które 
dają pracę – kursy i 

kształcenie w formach 
szkolnych” 

 

TEB Edukacja sp. 
z o.o. 

Oddziały TEB 
Edukacja: 
1) Bielsko 

Biała 

33 822 34 34 

E-mail: 

bielsko@teb.pl 

2) Częstocho
wa 

34 368 20 44 

E-mail: 

czestochowa

@teb.pl 

3) Gliwice 
32 661 42 70 

E-mail: 

gliwice@teb.pl 

4) Jastrzębie 
Zdrój 

32 661 42 73 

E-mail: 

jastrzebie@teb

.pl 

5) Katowice 
32 661 42 76 

E-mail: 

katowice@teb.

pl 

6) Racibórz 

32 661 42 80 

E-mail: 

Osoby dorosłe pracujące, uczące się 
lub zamieszkałe w rozumieniu 
przepisów KC na obszarze woj. 
śląskiego, z własnej inicjatywy 
zainteresowane nabyciem i/lub 
podwyższeniem kwalifikacji 
zawodowych lub wykształcenia 
średniego. 
 
Grupy preferowane: 
- os nieaktywne zawodowo, 
bezrobotne lub bierne zawodowo 
(+10 pkt) 
- os. z niepełnosprawnościami (+20 
pkt) 
- os. z wykształceniem max średnim 
(+5 pkt) 
 
Z udziału w proj. wyłączone są os. 
prowadzące działalność gospodarczą 

(1) Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe z kwalifikacji: 

- A.19 Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich (zawód fryzjer) – 4 gr x 
ok 15 os. 
- A.23 Projektowanie fryzur (zaw. 
technik usług fryzjerskich, fryzjer) – 3 
gr x ok 15 os. 
- A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 
(zaw. fotograf, fototechnik) – 3 gr x 
ok 15 os. 
- A.25 Wykonywanie i realizacja 
projektów multimedialnych (zaw. 
zaw. fototechnik, technik cyfrowych 
procesów graficznych) –3 gr x ok 15 
os. 
- A.30 Organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji w 
procesach produkcji, dystrybucji i 
magazynowania (zaw. technik 
logistyk) – 3 gr x ok 15 os. 
- A.36  Prowadzenie rachunkowości 
(zaw. tech. ekonomista, tech. 
rachunkowości) – 3 gr x ok 15 os. 
- A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i 
danin publicznych (zaw. technik 
rachunkowości) – 3 gr x ok 15 os. 
- E.13 Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie 
sieciami (zaw. technik informatyk, 
tech. Teleinformatyk) – 3 gr x ok 15 
os. 
- Z.4 Świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i 

01.09.2016 -
31.08.2019 

KKZ: 
rekrutacja 
ciągła 
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raciborz@teb.

pl 

7) Rybnik 

32 661 42 81 

E-mail: 

rybnik@teb.pl 

8) Tychy 
32 327 56 55 
E-mail: 

tychy@teb.pl 

9) Wodzisław 
Śląski 

32 456 18 43 

E-mail: 

wodzislaw@te

b.pl 

10) Żory 

32 661 42 88 

E-mail: 

zory@teb.pl 

niesamodzielnej (zaw. Opiekun 
Medyczny) – 10 gr x ok 15 os. 

 
(2) LO dla dorosłych – 8 gr x 15 

os. 
 

(3) Szkoła policealna:  
-kierunek Ortoptystka  -3 gr x ok 15 
os. 
- kierunek Opiekun os. starszej -  3 
gr x ok.15os. 

 
LO dla 
dorosłych: 
09.2016 
 
 
Szkoła 
policealna:  
I edycja: 
9.2016 
 
II edycja: 
9.2017  

WND-RPSL.11.03.00-
24-037F/16-002 

 
Profesjonalne kadry w 

branży IT - 
kształcenie w formach 

szkolnych i 
pozaszkolnych osób 

dorosłych 
 
 

C.M.T. 
Sp. z o.o. 

 
Ul. Grunwaldzka 

275 
 

43-600 Jaworzno 
 

32 700 76 00 
783 258 555 

 

 
 
 
102 osoby dorosłe (56Ki46M) 
zamieszkałe na terenie woj.śląskiego 
zgodnie z KC 

Szkolenie zawodowe: Programista 
JAVA a nauką programowania i 
językiem JAVA +z egzaminem 
Oracle Certified Professional Java 
Programmer – 96 godz./os 
 
Szkolenie zawodowe: Programista 
PHP, baz danych i 
Javascriptu/HTML5 z egzaminem 
Zend Certified Engineer (ZCE). - 56 
godz./os. 
 
Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych 
- MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 
pakiety WORD i EXCEL wraz z 
egzaminami MICROSOFT OFFICE  
SPECIALIST w wymiarze 80 

2017-09-01 - 
2019-08-30 

Styczeń 
2017-
sierpień 
2017 

mailto:raciborz@teb.pl
mailto:raciborz@teb.pl
mailto:rybnik@teb.pl
mailto:tychy@teb.pl
mailto:wodzislaw@teb.pl
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mailto:zory@teb.pl


godz./os. 
 
Kształcenie w formach szkolnych 
osób dorosłych na kierunku technik 
informatyk w szkole policealnej 
 
Szkolenie zawodowe:administrator 
systemu Linux z egzaminem LPIC-2 
z egzaminami LPI 101 oraz LPI 102 
w wymiarze 80godz./os. 
 
Szkolenie zawodowe: Grafik 
komputerowy Photoshop z 
certyfikatem Adobe Certified 
Associate (ACA) w zakresie Adobe 
Photoshop 
 
Kurs MICROSOFT OFFICE 
SPECIALIST EXPERT pakiety 
WORD i EXCEL wraz z egzaminami 
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 
EXPERT w wymiarze 80 godz./os 
 
Indywidualne zajęcia z COACHEM - 
12 godziny zegarowe/UP 

 
WND-PSL.11.03.00-

24-02EH/16-002,  
 

„Certyfikat dla 
wykwalifikowanego 

spawacza” 
 

SEKA S.A. 

SEKA S.A. 
Oddział 

Katowice,  
Aleksandra 
Płaza-Kos, 

32 700-22-30 

Osoby dorosłe powyżej 18 roku 
życia, które 1) uczą się lub pracują 
lub zamieszkują na terenie woj. 
śląskiego, 2) zgłaszają z własnej 
inicjatywy chęć kształcenia w 
zakresie nabycia, uzupełnienia 
kwalifikacji oraz ich formalnego 
potwierdzenia w zawodzie spawacza, 
z wyłączeniem osób prowadzących 
działalność gospodarczą, 3) 
posiadające zdolność do 
wykonywania zawodu spawacza-
zaświadczenie lekarskie. 
 

 
Szkolenia w zakresie spawania: 
 

1) metoda MAG, 
2) metoda TIG, 
3) metoda MAG + TIG Województwo 

śląskie 
09.2016-
08.2018 

12.2016-
01.2017 



 
Preferowane osoby podczas 
rekrutacji: 
1) kobiety, 
2) osoby nieuczestniczące w kursach 
podnoszących kwalifikacje 
zawodowe w ciągu ostatnich 2 lat, 
3) osoby nieposiadające uprawnień 
zawodowych w zawodzie spawacza 
 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-02H2/16-003 
 

Warsztaty szkolne 
drogą do sukcesu 

instytucji i subregionu 
 

ŚLĄSKA 
WOJEWÓDZKA 

KOMENDA 
OCHOTNICZYCH 

HUFCÓW 
PRACY W 

KATOWICACH 

12-21 HP 
Bielsko – 

Biała 
ul.Kosynierów 

20, 
43-300 

Bielsko-Biała 
33 812 22 13 

E-mail: 
 ohp.bielsko@

wp.pl 
OSiW Wisła  

ul.11-
Listopada 35 
43-460 Wisła 
33 855 50 72 
E-mail: 12-

34_wisla@wp.
pl 

Kryteria rekrutacji: wiek 18-25, 
wykształcenie co najmniej 
gimnazjalne, zła syt. społeczna i 
materialna uczestnika 
(wyrównywanie szans), brak 
kwalifikacji lub niedostosowanie do 
rynku pracy. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

01.01.2017 – 
31.12.2018 

marzec 
2017 

 
WND-RPSL.11.03.00-

24-0319/16-002  
 

 DROGA WE 
WŁAŚCIWYM 
KIERUNKU – 
kompleksowy 

program 
specjalistycznych 

CENTRUM 
SZKOLENIOWO-
EDUKACYJNE 

„PRYM” SAPETA 
JOANNA 

Agnieszka 
Oleś, 

biuro@csepry
m.pl, 

 
500356557 

W projekcie mogą wziąć udział 
pełnoletnie osoby pracujące,  uczące 
się lub zamieszkałe (w rozumieniu 
kodeksu cywilnego) na terenie woj. 
śląskiego. W projekcie premiowane 
będą osoby należące przynajmniej 
do jednej z poniższych grup: 
- kobiety, 
- osoby pozostające bez 
zatrudnienia, 

Szkolenia:  
1. Kierowca zawodowy – przewóz 

rzeczy: 
- Prawo jazdy kat. C 
- Kwalifikacja Wstępna 
Przyspieszona (KWP) na przewóz 
rzeczy 
- Bezpieczne mocowanie ładunku w 
transporcie drogowym 
2. Kierowca zawodowy – przewóz 

Woj. śląskie / 
01.10. 2016 – 
31.10. 2017 

do 07.2017 
r. 

mailto:ohp.bielsko@wp.pl
mailto:ohp.bielsko@wp.pl
mailto:12-34_wisla@wp.pl
mailto:12-34_wisla@wp.pl
mailto:12-34_wisla@wp.pl
mailto:biuro@cseprym.pl
mailto:biuro@cseprym.pl


szkoleń 
transportowych i 

językowych 
 

- osoby powyżej 50 roku życia, 
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby pochodzące z terenów 
wiejskich. 

osób: 
- Prawo jazdy kat. D 
- Kwalifikacja Wstępna 
Przyspieszona (KWP) na przewóz 
osób 
- Pierwsza pomoc 
- Obsługa klienta 
3. Kierowca zawodowy – kursy 
specjalistyczne: 
- ECODRIVING 
- DEFENSIVEDRIVING 
-Ewidencjonowanie i rozliczanie 
czasu pracy kierowców 
4. Profilowany kurs języka obcego 
branżowego  

WND-RPSL.11.03.00-
24-02G3/16-002 

 
Kierowca ciężarówki - 

zawód na skalę 
europejską 

Ośrodek 
Szkolenia 
Kierowców 

Silesia 
Piotr Doniec 

ul. Mickiewicza 
16 

Katowice 

- osoby zamieszkujące, uczące się 
lub pracujące na terenie 
województwa śląskiego; 
- pierwszeństwo w udziale w 
projekcie będą miały właśnie kobiety, 
osoby pozostające bez zatrudnienia, 
osoby powyżej 50 roku życia oraz 
osoby zamieszkujące na terenach 
wiejskich i słabiej rozwiniętych. 

1. Prawo jazdy kat. C. 
2. Prawo jazdy kat. E do C. 
3. Kurs na przewóz rzeczy. 
4. Szkolenie językowe na poziomie 

podstawowym lub 
średniozaawansowanym. 

5. Nawigacja GPS. 
6. Obsługa modułów systemu CRM. 

Woj. śląskie 
01.01.2017 – 
31.12.2018 

Luty/marze
c 2017 
Luty/marze
c 2018 

 
Nowe kwalifikacje - 

kursy dla os. 
dorosłych z woj. 

śląskiego,  
 

WND-RPSL.11.03.00-
24-02EF/16-003 

 

Szkoła Yes 
Sp. z o.o. 

biuro@szkola-
yes.pl,  

 
 881 969 933 

Projekt skierowany do osób 
dorosłych, uczestniczących z własnej 
inicjatywy w szkoleniach i kursach, z 
obszaru woj. śląskiego, z 
wyłączeniem os. prowadzących 
własną działalność gospodarczą. Aby 
zakwalifikować się do uczestnictwa w 
poszczególnych kursach należy 
przedstawić  wymagane dokumenty, 
np. niezbędne orzeczenia lekarskie, 
psychologiczne lub potwierdzenie 
przynależności do systemu KSRG.  

Kursy umożliwiające uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych, tj.: kursy na 
prawo jazdy kat C, C+E i D z 
egzaminem, kursy kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej z 
egzaminem, kursy ADR z 
egzaminem, kursy ADR cysterny z 
egzaminem, kursy kwalifikowanej 
pierwszej pomocy z egzaminem, 
kursy dla kierowców pojazdów 
uprzywilejowanych. Dla 
uczestników/czek projektu 
przewidziano zwrot kosztów badań, 
wyżywienie/serwis kawowy, zwrot 

Województwo 
śląskie, 
realizacja 
01.11.2016 – 
31.10.2017  

Nabór do 
projektu: 
otwarty i 
ciągły w 
całym 
czasie 
trwania 
projektu, do 
wyczerpani
a miejsc.   

mailto:biuro@szkola-yes.pl
mailto:biuro@szkola-yes.pl


kosztów dojazdu, a także zwrot 
kosztów opieki nad osobą zależną 
dla 2 uczestników/czek.  
 

 
Certyfika + 

 

Centrum 
Szkoleniowo-
Doradcze  
Dr Kurnicki Sp.k. 

Dr Piotr 
Kurnicki 

Osoby z obszaru województwa 
śląskiego, dorosłe, zgłaszające z 
własnej inicjatywy chęć kształcenia 
formalnego  lub 
uczestniczące z własnej inicjatywy w 
szkoleniach i kursach w zakresie 
językowych kwalifikacji zawodowych.  
Grupę docelową stanowią zarówno 
kobiety jak i mężczyźni. W tym osoby 
z niepełnosprawnościami. W grupie 
nie przewiduje się żądnych 
ograniczeń dotyczących 
wykształcenia 

Kursy języka angielskiego, 
niemieckiego i francuskiego 
zakończone egzaminami TOEIC, 
TOEFL, TFI i WiDaf w trybach: 
1. stacjonarnym 
2. metodą mieszaną 
3. metodą online 
 

01.09.2016 – 
31.08.2018 

11.2016 – 
06.2017 

 


