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Lp Nazwa Wnioskodawcy 
kontakt 

Tytuł projektu Obszar realizacji 
projektu 

Szkolenia Termin 
rekrutacji 

1.  
ZRYW II - Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Marta Skowron 
ul. Plac Wolności 2 , pok. 208, 35-073 

Rzeszów 
http://zryw.rzeszow.pl/ 

 
 

 
Uprawnienia 

zawodowe Twoją 
szansą 

 

 
 

 
 
 

 
 

2.  
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-

Doradczy Sp z o.o. 
ul. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów,  

 
tel. 17 7801627 

 
www.posd.pl,  

email: projekt@posd.pl,  
 

osoby do kontaktu: Agata Drozd, Krzysztof 
Mendakiewicz 

 

 
Nowe 

kwalifikacje 
szansą na trwałe 

zatrudnienie 
 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- Projektowanie 2D 
i 3D w programie 
AutoCAD 
 
- Projektowanie, 
analiza i 
optymalizacja w 
AutodeskInventor
Profesional 
 
- Kurs 
księgowości - 
poziom 
podstawowy  
 
- Specjalista ds. 
kadr i płac z 
obsługą 
programów 

 
01.06.2018 

http://zryw.rzeszow.pl/
http://www.posd.pl/
mailto:projekt@posd.pl
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Płatnik, Symfonia 
i Optima 
- Specjalista ds. 
zamówień 
publicznych 
 
- Zarzadzanie 
projektami z 
egzaminem Prince 
2 Foundation 
 

3.  
 

Konstat Sp. z o.o. 

Centrum rozwoju 
kwalifikacji 

zawodowych 
elektryków dla 

woj. 
Podkarpackiego 

 

   
Maj 2018 
 
(info. w 
kwietniu) 

4.  
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis– 

Jurkiewicz 
 

Roboczo : Ula Kowalska (Gdynia) 
ukowalska@jcgroup.pl 

515908722 
 
 

Pod koniec maja na naszej stronie www 
będzie aktywna zakładka z danymi 

odnośnie kontaktu z personelem projektu 

 
Nowe kwalifikacje - 
Nowe możliwości 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- Kwalifikacyjny 
kurs zawodowy w 
zakresie 
kwalifikacji: 
Tworzenie 
aplikacji 
internetowych i 
baz danych oraz 
administrowanie 
bazami (5 gr po 15 
UP) 

 
ciągła kwiecień 
-lipiec 2018 lub 
do wyczerpania 
miejsc 

mailto:ukowalska@jcgroup.pl
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w biurze w Rzeszowie 

http://www.jcgroup.pl/home-jcgroup.html 
 

 
- Kwalifikacyjny 
kurs zawodowy w 
zakresie 
kwalifikacji: 
Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych i 
administrowanie 
sieciami (5 gr po 
15 UP) 
 

5.  
Stowarzyszenie CRAS - Centrum 
Rozwoju Aktywności Społecznej 

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B 
 

Tel./fax.: 17 740 22 25 tel. kom.: 691 
182 539 

 
www.cras.org.pl 

 
e-mail:j.kolcz@cras.org.pl 

 
 

 
Specjalista 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- Operator 
programista CNC - 
koszt 255,00 zł 
 
- Spawanie metodą 
TIG 141 stopień I - 
270,50 zł 
 
- Spawanie 
metodąTIG 141 
stopień II - 320,50 
zł 
 
- Operator żurawi 
przenośnych 
(HDS) - 127,50 zł 

 
Od 29.01.2018 
rekrutacja 
ciągła trwa 
do30.03.2019r.l
ub do 
wyczerpania 
miejsc 
 

http://www.jcgroup.pl/home-jcgroup.html
http://www.cras.org.pl/
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- Operator wózków 
jezdniowych 
podnośnikowych 
z wymianą butli 
gazowych 
kat I, II, III - 90,50 
zł 
 
- Eksploatacja 
urządzeń, 
instalacji i sieci 
grup I, II, III - 
142,50 zł 
 
- 
InventorAutodesk 
I, II - 301, 00 zł 
 
- AutoCAD I, II, III - 
301,00 zł 
 

6.  
e-Biznes System Sp z o.o. 

 
http://www.e-biznes-system.pl/ 

 
tel. 605 908 678 

 
Biznes potrzebuje 

zawodowców 
 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- AutoCAD, 
 
- obrabiarka 
numeryczna, 
 
- uprawnienia 

 
Luty/marzec 
2018 
 

http://www.e-biznes-system.pl/
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transport osób 
 

7.  
EDUCARE ET SERVIRE Fundacja 

Antoniego Kamińskiego 
Krakowska 25, 39-200 Dębica 

http://www.educare.pl/mnk2.html 
 

Tomasz Świder - tel. 793 107 166, e-mail: 
tswider@educare.pl 

 
Piotr Kamiński - tel. 606 164 456, e-mail: 

pkaminski@educare.pl 

 
Moje Nowe 

Kwalifikacje 2 

 
województwo 
podkarpackie 

 
Kucharz (3 grupy 
śr. 10 
osobowe). 
Kształcenie 
dla kwalifikacji (T.6) 
forma zaoczna. 
Liczba 
godzin w cyklu 
nauczania 650.  
 
Kelner (3 grupy 
śr.10 
osobowe). 
Kształcenie 
dla kwalifikacji (T.9, 
T.10), forma 
zaoczna. 
Liczba godzin w 
cyklu 
Nauczania 828 (W 
tym 320 godz. 
PRAKTYKA) 
 
Fryzjer (3 grupy 
śr.10 osobowe). 
Kształcenie 

 
od 01.01.2018 
r. do 
01.01.2019r.  

http://www.educare.pl/mnk2.html
mailto:tswider@educare.pl
mailto:pkaminski@educare.pl
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dla kwalifikacji 
(A.19.), 
formazaoczna. 
Liczbagodz. w 
cyklunauczania683 

8.  
ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów  

 
 17 859 26 68. 

 
Centrum rozwoju 

umiejętności i 
kwalifikacji 
księgowych 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- Prowadzenie 
księgowości - 
Księgowy (kod 
zawodu 331 301) 
 
- Prowadzenie 
księgowości - 
Specjalista ds. 

 
Kwiecień 2018 
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rachunkowości 
(kod zawodu 
241 103) 
 
- Prowadzenie 
księgowości- 
Główny Księgowy 
(kod zawodu 
121 101) 
 
260 os. (zakłada 
się, iż 90 UP 
weźmie udział w 
więcej niż 1 kursie) 
 

9.  
Podkarpackie Centrum Doradztwa 

Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki 
ul. Okulickiego 14,  
35-206 Rzeszów 

 
http://prores.org/ 

 
531 716 006 

 

 
Szkolenia 

zawodowe dla 
kierowców z 

zakresu przewozu 
drogowego 

towarów 
niebezpiecznych 

ADR II edycja 

 
województwo 
podkarpackie 

 
Kurs podstawowy z 
zakresu przewozu 
towarów 
niebezpiecznych 
wszystkich klas, 
wraz z egzaminem 
 
Kurs 
specjalistyczny z 
zakresu przewozu 
towarów 
niebezpiecznych 
w cysternach, 

 
Maj 2018 

http://prores.org/
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wraz z egzaminem 
(150 os.) 
 
 

10.  
P.H.U. ROTRANS Roman Szypura 

37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3 
 

tel. 15 841 20 66, 604 506 684 
 

www.rotrans.com.pl 
kierownik@rotrans.com.pl 

 

 
Podkarpackie 

Centrum Kierowcy 
Zawodowego - II 

edycja 

 
województwo 
podkarpackie? 

 
- Prawo Jazdy kat. 
C, CE, D 
 
- Kwalifikacja 
wstępna kat. C i D 
 
- Kwalifikacja 
wstępna 
przyśpieszona kat. 
C i D 
wraz z kosztami 
egzaminów 
państwowych 
 

 
Czerwiec - 
Lipiec 2018 

11.  
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 

Gminy Błażowa IMPULS 
Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1 

36-030 Błażowa 
 

e-mail: stsblazowa@gmail.com 
http://www.impuls.blazowa.net/index.php 

 

 
Rozwój 

kompetencji 
zawodowych w 

dziedzinie kultury 
fizycznej 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- instruktor piłki 
siatkowej (25 os.),  
 
- trener 
personalny (25 
os.), 
 
- instruktor boksu 
(20 os.), 

 
Marzec 2018 
(ciągłado 
wyczerpania 
miejsc) 
 
(szkolenia 
czerwiec 2018) 

http://www.rotrans.com.pl/
mailto:kierownik@rotrans.com.pl
mailto:stsblazowa@gmail.com
http://www.impuls.blazowa.net/index.php
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-instruktor 
pływania (25 os.),  
 
- instruktor 
narciarstwa (20 
os.), 
 
- instruktor 
snowboardu (20 
os.), 
 
- instruktor fitness 
(25 os.), 
 
- instruktor 
survivalu(20 os.) 
 

12.  
Instytut Doradztwa Sp. z o.o. 

 
 

http://www.instytutdoradztwa.com/projekty
_ue.html 

 
Podkarpacka 
Kuźnia Kadr + 

uprawnienia UDT 
do obsługi 

urządzeń dźwigowo 
– transportowych 

 

 
 
województw podkarpackie 

 
- uprawnienia UDT 
do obsługi 
urządzeń 
dźwigowo – 
transportowych 
(podesty ruchome 
IP, IIP) 

 
Maj 2018 

13.  
Podkarpackie Centrum Doradztwa 

Biznesowego Sp. z o.o. 

 
Wysokie 

kwalifikacje - 

 
województw podkarpackie 

 
obsługa maszyn 
CMC 

 
Kwiecień 2018 

http://www.instytutdoradztwa.com/projekty_ue.html
http://www.instytutdoradztwa.com/projekty_ue.html
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lepsze perspektywy 

 

14.  
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

EDUKATOR Ł.Rokosz, B.BabiarzSp.J 
Rzeszów/ Rudna Mała 51A tel: 
(17)3070300 
Dębica, Kościuszki 73, tel: (14) 6816006 
 
http://www.edukator.net/bezplatne-
szkolenia/ 

535-450-815 

 
Droga do 

przyszłości - 
kwalifikacje dla 

drogowców 
 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- Operator maszyn 
do produkcji 
mieszanek 
mineralno-
asfaltowych - 
liczba miejsc:80 
 
- Operator maszyn 
do rozkładania 
mieszanek 
mineralno-
asfaltowych - 
liczba miejsc:80 
  
- Operator walca 
drogowego - 
liczba miejsc: 80 
  
- Operator 
przecinarek do 
nawierzchni dróg 
- liczba miejsc: 80 
 
 

 
Luty 2018 

15.  
Fundacja MultiRegion 

 
Kwalifikacje 

 
województwo 

 
- operator wózka 

 
Od luty 2018 

http://www.edukator.net/bezplatne-szkolenia/
http://www.edukator.net/bezplatne-szkolenia/
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ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica 

 
 
 

zawodowe dla osób 
dorosłych na 
Podkarpaciu 

podkarpackie widłowego, 
 
- operator 
ładowarki 
teleskopowej, 
 
- operator 
spycharki, 
 
- operator pilarek  
mechanicznych 
do ścinki drzew, 
 
- operator żurawia 
przenośnego 
HDS, 
 
- technik 
sprzedawca, 
 
- logistyk 
spedytor 
 

16.  
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A 
ul. M. Dąbrowskiej 15 
39-400 Tarnobrzeg 

 

 
Podkarpacka 

kuźnia zawodu 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- prawo jazdy kat. 
C+E oraz D+E 
wraz z 
kwalifikacją 
wstępną do 

 
Luty – Marzec 
2018 
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http://tarr.pl/ 

 
Tel/fax: 15 822 00 22 

 

przewozuosób/mie
nia, 
 
- operator obsługi 
suwnic 
sterowanych z 
poziomu 
roboczego, 
 
- spawacz, 
- operator 
podnośnika, 
 
- operator wózków 
jezdniowych, 
 
- obsługa dźwigów 
towarowo-
osobowych, 
 
- obsługa żurawi 
stacjonarnych, 
 
- elektryk SEP, 
URE 
 
 

17.  
Firma Doradczo Szkoleniowa Michał 

 
Podnosimy 

   
Informacje 

http://tarr.pl/
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Krempa 

 
kwalifikacje 
zawodowe 

 

marzec 2018 

18.  
Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, 

Wiktor Cichoń 
ul. Obrońców Pokoju 3, 39-300 Mielec, II 

piętro 
 

http://www.wektor.org.pl/projekty/pod-
woda-2/o-projekcie/ 

 
tel. 516 488 998 

b.dzialo@wektor.org.pl 

 
Pod wodą – 

profesjonalne kursy 
nurkowania 

 
województwo 
podkarpackie 

 
Kurs Open 
WaterDiver PADI 
(OWD) (stopień 
podstawowy) 
 
Kurs Advanced 
Open WaterDiver 
PADI (AOWD) dla 
profesjonalnych 
nurków 
posiadających 
certyfikat PADI 
OWD lub 
równorzędny 
 

 
Luty 2018 

19.  
Humaneo 

Budynek A ul. Mikołaja Reja 20 - siedziba 
główna 

ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz 
 

tel. (18) 547 70 70, 884 386 534,  
884 386 536 

www.humaneo.pl, 
www.facebook.com/humaneo 

 
Nowe kwalifikacje 

w branży 
informatycznej 

 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- technik informatyk 
kwalifikacja E.13 – 
Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych 
oraz 
administrowanie 
sieciami 
 

 
Czerwiec 2018 

http://www.wektor.org.pl/projekty/pod-woda-2/o-projekcie/
http://www.wektor.org.pl/projekty/pod-woda-2/o-projekcie/
mailto:b.dzialo@wektor.org.pl
http://www.humaneo.pl/
http://www.facebook.com/humaneo
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 - technik informatyk 

kwalifikacja E.14 – 
Tworzenie 
aplikacji 
internetowych i 
baz danych oraz 
administrowanie 
bazami 
 
(150 os.) 
 

20.  
ON SP Z O.O. 

ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów 
17 862 30 98 

info@on-eco.pl 
http://on-eco.pl/ 

 
Zostań 

certyfikowanym 
instalatorem 

odnawialnych 
źródeł energii 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- montaż, dobór i 
projektowanie 
instalacji 
fotowoltaicznych 
(40 os.) 

 
Marzec 2018 

21.  
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 

EDUKATOR Ł.Rokosz, 
Rzeszów/ Rudna Mała 51A tel: 

(17)3070300 
Dębica, Kościuszki 73, tel: (14) 6816006 

 
http://www.edukator.net/bezplatne-

szkolenia/ 
 

14 681-60-06/535-450-815 

 
Z kwalifikacjami 

zawodowymi 
możesz więcej 

 
województwo 
podkarpackie 

 
Operator koparko-
ładowarki 
wszystkie kl. III - 
liczba miejsc: 400 
  
- Operator koparki 
jednonaczyniowej 
do 25 t kl. III - 
liczba miejsc: 400 
  
- Operator 

 
Luty 2018 

mailto:info@on-eco.pl
http://on-eco.pl/
http://www.edukator.net/bezplatne-szkolenia/
http://www.edukator.net/bezplatne-szkolenia/
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ładowarki 
jednonaczyniowej 
do 20 t kl. III - 
liczba miejsc: 200 
 

22.  
Rzeszowska 

AgenckaRozwoju 

Regionalnego S.A  

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
tel.: +48 17 85-20-610 

http://www.rarr.rzeszow.pl/ 

 
Innowacyjne 
Techniki 
Projektowania i 
Wytwarzania w 
Branży Lotniczej - 
SOLIDWORKS/CN

C 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- kwalifikacji 

zawodowych w 

zakresie 

SOLIDWORKS z 

egz. Certyfikującym 

 

- kwalifikacji 

zawodowych w 

zakresie CNC z 

egz. certyfikującym 

 

 

kwiecień 2018 

23.  
EDU-IT Audustyn, 

Niedbała, Pieprzycki Sp. j  

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 62/3 
 
tel. 17 854 99 30 
kom. 734 920 067 
kom. 531 904 403 
 
e-mail: rozwój.eduit@gmail.com 
www.rozwoj.edu-it.com.pl 

 
Postaw na rozwój - 

kursy zawodowe 

dla osób dorosłych 

z województwa 

podkarpackiego  
 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- Monter instalacji 

fotowoltaicznych 

 

- Szkolenie 

uprawnienia 

elektryczne w 

grupie G1 w 

zakresie 

eksploatacji (E) + D 

 

Rekrutacja trwa 

– nabór ciągły 

http://www.rarr.rzeszow.pl/
mailto:rozw�j.eduit@gmail.com
http://www.rozwoj.edu-it.com.pl/
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(dozór) 

 

- Szkolenia 

uprawnienia 

elektryczne w 

grupie G1 w 

zakresie 

eksploatacji (E) 

 

- Operator 

koparko-

ładowarek (klasa 

III) 

 

24.  
Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego mgr inż. J. 

Czerwiński  

ul. Zawiszy Czarnego 16, 35-082 
Rzeszów 
 
tel./fax (17) 863 36 02 
tel. (17) 860 02 95 
 
biuro@osz.com.pl 
http://www.osz.com.pl/ 
 

 
Nowy zawód 
szansą na sukces 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- Operator koparki 
 
- Operator 
koparko-
ładowarki 
 
- Rusztowania 
budowlano - 
montażowe 
metalowe /montaż i 
demontaż 
 
- Operator żurawia 

 

Marzec/kwiecie

ń 2018 

mailto:biuro@osz.com.pl
http://www.osz.com.pl/
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przenośnego HDS 
 
- Operator walca 
drogowego 
 

25.  
Ośrodek Kształcenia 

Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych  

35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3 
 
tel./fax: 17 77 88 481 
biuro projektu: 508 867 547 / 508 867 537 
sekretariat: 508 867 703 / 519 758 329 
 
e-mail: rzeszow@okppip.pl 

http://www.okppip.pl/ 

 

 
Wyższe 
pielęgniarskie 
kwalifikacje - na 
przyszłość 
obligacje 

 

województwo 

podkarpackie 

 
KURSY 
KWALIFIKACYJN
E: 
-Pielęgniarstwo 
anestezjologiczne 
i intensywnej 
opieki dla 
pielęgniarek 
 
-Pielęgniarstwo 
rodzinne dla 
pielęgniarek 
 
-Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne 
dla pielęgniarek i 
położnych 
 
-Pielęgniarstwo 
geriatryczne dla 
pielęgniarek 
 
-Pielęgniarstwo 

 

Marzec/kwiecie

ń 2018 

mailto:rzeszow@okppip.pl
http://www.okppip.pl/
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transplantacyjne 
dla pielęgniarek 
 
KURSY 
SPECJALISTYCZ
NE: 
-Resuscytacja 
krążeniowo-
oddechowa dla 
pielęgniarek i 
położnych 
 
-Wykonanie i 
interpretacja 
zapisu EKG 
dorosłego dla 
pielęgniarek i 
położnych 
 
-Wywiad i badanie 
fizykalne dla 
pielęgniarek i 
położnych 
 
-Leczenie ran dla 
pielęgniarek 
 

26. CDG PRO Sp 

z o.o.  
 

Weź kwalifikacje 
w swoje ręce! 

   



 
Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 
Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 

 
27.  

Agencja Bezpieczeństwa 

Transportu Agnieszka 

Libront-Miąsik 

l. Zbyszewskiego 9 Lok. 6 

35-119 Rzeszów  

 

600438006 

 
 

 

Wyższe 

kwalifikacje - 

lepsza praca 

 

województwo 

podkarpackie? 

 

- Przewozy ADR 

 

 

Kwiecień 2018 

28.  
Towarzystwo Altum Programy 

Społeczno - Gospodarcze 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 
 
tel. 17 852 27 60  
e-mail: altum@altum.pl 
http://www.altum.pl/ 
 

 
Profesjonalne 
szkolenia dla 
Ciebie 
 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- pakiet 
szkoleniowy dla 
magazynierów, 
 
- operator żurawi 
(kat. IIŻ HDS) i 
podesty ruchome 
samojezdnych 
postawionych na 
podjeździe kat. IP 
 
- operator wózków 
jezdniowych 
podnośnikowych 
z bezpieczną 
wymianą butli 
gazowych (60 os.) 
 

 
Kwiecień 2018  

mailto:altum@altum.pl
http://www.altum.pl/
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- operator pilarek  
mechanicznych 
do ścinki drzew (90 
os.) 
 

29.  
LOOTUS Joanna 

Jędrzejowska  

ul. Władysława Warneńczyka 1/52 
39-300 Mielec 
 
881 400 515 
 
https://www.facebook.com/Moje-szanse-
na-lepsze-jutro-
171923183565548/?ref=page_internal 
 

 

Moje szanse na 

lepsze jutro 

 

powiaty: 

mielecki, tarnobrzeski, 

kolbuszowski, dębicki, 

rzeszowski 

 

 

 

- Instr. Fitness 

 

- Instr. 

Kulturystyki 

 

- Trener 

personalny 

 

 

Styczeń/luty 

2018 

30.  

INTER-COMP Marcin Lasek 

 

Akademia 

transportu i 

logistyki 

 

województwo 

podkarpackie 

 
- Zarządzanie 
logistyką 
(EuropeanLogistic 
Junior) 
 
- Przewozy ADR 
 
- Prawo jazdy kat. 
C+E+kwalifikacja 
wstępna 
przyspieszona na 

 

Kwiecień 2018 

https://www.facebook.com/Moje-szanse-na-lepsze-jutro-171923183565548/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Moje-szanse-na-lepsze-jutro-171923183565548/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Moje-szanse-na-lepsze-jutro-171923183565548/?ref=page_internal
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przewóz rzeczy 
 
- Prawo jazdy kat. 
D+kwalifikacja 
wstępna 
przyspieszona na 
przewóz osób 
 

31.  
Prywatny Ośrodek 

Szkolenia Kierowców 

"Wiraż" Wacław Ochota 
 

 

Nowe umiejętności 

to nowe możliwości 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- prawo jazdy kat. 

C+E 

 

- żurawie 

przenośne HDS 

 

 

Kwiecień 2018 

32.  
Stowarzyszenie "Razem Zdziałamy 
Więcej" 
 

 
Droga do sukcesu 

   

33.  
StawilSp z 

o.o. 
 

 

Wysokie 

kwalifikacje - droga 

do sukcesu 

zawodowego 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- Spawanie 

metodą TIG i MAG 

 

- Kurs w zakresie 

badań 

nieniszczących I i 

II stopień VT1+VT2 

 

Czerwiec 2018 
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34.  

"INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z 

o.o. 

 

Twoje nowe 

kwalifikacje 

zawodowe 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- Operator pilarki 

mechanicznej do 

ścinki drzew 

 

- Pakiet szkoleń 

dla magazynierów 

(m.in.: obsługa 

wózków widłowych, 

żurawi 

przeładunkowych 

HDS) 

 

 

Marzec/kwiecie

ń 2018 

35.  
Cech Rzemiosł Różnych (Leżajsk) 
 

 
Program 
nabywania 
kwalifikacji dla 
których istnieje 
największe 
zapotrzebowanie 
na podkarpackim 
rynku pracy 
realizowany we 
współpracy z 
pracodawcami 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- cukiernik 
 
- kucharz 
 
- kelner 
 
- elektryk 
- monter instalacji 
sanitarnych 
 
- monter konstrukcji 
budowlanych 

 
kwiecień/maj20
18 
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- technolog robót 
wykończeniowych 
 
- murarz 
 
- zbrojarz 
 
- cieśla 
 
- dekarz 
 
- blacharz 
samochodowy 
 
- mechanik 
samochodowy 
 
- lakiernik 
 
- kosmetyczka 
 
- fryzjer 
 
- krawiec 

36.  
Consulting-Med. Jacek Chmiel 
 

Trwała praca to 
podstawa. Kursy, 
szkolenia i 
egzaminy 
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podnoszące 
kwalifikacje kadr 
woj.. 
Podkarpackiego 
 

 
 
 
 
 
 

37.  

Korporacja VIP 

 

Postaw na rozwój 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- Prawo jazdy kat. 

C 

 

- Przewozy ADR 

 

- Monter stolarki 

budowlanej 

 

- Monter instalacji 

fotowoltaicznych 

 

 

Marzec/kwiecie

ń 2018 

38.  
HUMAN ASSET Radosław 

Cieśla  
 

 

Postaw na rozwój 

kwalifikacji - 

profesjonalna 

rachunkowość, 

kadry i płace 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- Kadry i płace  

 

- Rachunkowość 

 

Luty 2018 

39. ISOFT Grzegorz Lasek 
 

Nowe kwalifikacje 
szansa na rozwój 
zawodowy 
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40. Aspera Tomasz Leśniowski Zdobądź 

kwalifikacje - bądź 

konkurencyjny 

 
asperatl72@gmail.com 

  

41.  

Firma Usługowo-Handlowa "EMEX" 

Bernadetta Wojdon 

 

W drogę z nowymi 

kwalifikacjami 

zawodowymi 

 
województwo  
podkarpackie 

 

- Prawo jazdy kat. 

C+E+kwalifikacja 

wstępna 

przyspieszona na 

przewóz rzeczy 

- Prawo jazdy kat. 

D+kwalifikacja 

wstępna 

przyspieszona na 

przewóz osób 

 

Marzec 2018 

42.  
Centrum Promocji 

Biznesu Paweł 
Zając 

 

 
Akademia 

kompetencji 

kadrowo - 

finansowych  
 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- Kadry i płace 

 

- Księgowość 

 

II poł. lutego 

2018 

43.  
LOK Liga Obrony Kraju 

Oddz. Biura Zarządu 

Głównego w Krakowie 
 

 

Profesjonalni 

kierowcy 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- Prawo jazdy: 

kat. C, C+E, D 

 

- Przewozy ADR 

 

- Operator HDS 

 

luty/marzec 

2018 

mailto:asperatl72@gmail.com
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44.  

SPES Sp. z o.o. 

 

Specjalista nowych 

technologii - 

instalator systemów 

OZE 

 

województwo 

podkarpackie 

 

- monter instalacji 

fotowoltaicznych 

 

- monter turbin 

wiatrowych 

 

- monter pomp 

ciepła 

 

luty/marzec 

2018 

 


