Ośrodek Kształcenia Zawodowego
i Językowego "Labora" sp.z o.o.
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Labora

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mikroprzedsiębiorstwo

NIP

7690502874

REGON

004704927

+48 44 632 22 48

Dane adresowe
rtm.W.Pileckiego 26
97-400 Bełchatów
województwo: łódzkie, powiat: bełchatowski

Dane kontaktowe
Email

labora@labora.com.pl

Telefon

Strona internetowa

www.labora.com.pl

Fax

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego „Labora” sp. z o.o powstał w1989. Prowadzimy
szkolenia na prawo jazdy kat. B, C, C+E, D oraz szkolenia dla kierowców zawodowych w zakresie
kwaliﬁkacji wstępnej, kwaliﬁkacji wstępnej przyspieszonej oraz szkoleń okresowych. Kursy
prowadzimy dla klientów indywidualnych, ﬁrm transportowych jak i instytucjonalnych m.in. Urzędów
Pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .

Posiadamy również doświadczenie w realizacji szkoleń finansowanych ze środków UE.
Zrealizowaliśmy samodzielnie dwa duże projekty:
1. Projekt „Szansa dla aktywnych” – POKL działanie 8.1.1 (projekt własny (01.04.201131.03.2013).
W ramach projektu realizowane było 7 modułów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs

prawa jazdy kat. C
prawa jazdy kat. CE
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
instruktora nauki jazdy
magazyniera wraz z obsługą wózków jezdniowych i HACCAP
operatora wózków jezdniowych
na uprawnienia elektroenergetyczne.

2. Projekt „Mobilny specjalista ds. sprzedaży” – POKL działanie 6.3 (projekt własny)
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Gmina_Wola_Krzysztoporska.pdf Instbud.pdf PCPR.pdf Sempertrans.pdf

Inne informacje
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego „Labora” sp. z o. o. posiada następujące licencje:
1. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 11/99 prowadzonej przez
Powiat Bełchatowski
2. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - 2.10/00007/2004 prowadzonej przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi
3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców nr zezwolenia
00011001
4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej i
szkolenia okresowego pod numerem 045Ł.
5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem
10.141/2016

