
 

Moduł I. Trening kompetencji społecznych. 

Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 
Liczba 

uczestników 
Liczba godzin Termin realizacji 

1. Trening kompetencji 

społecznych 

Zakres treningu: 

- asertywność w życiu i pracy zawodowej, 

- rozwiązywanie konfliktów i elementy 

negocjacji, 

- tworzenie własnej ścieżki rozwoju 

osobistego 

 i zawodowego z elementami kształtowania 

kreatywności w życiu osobistym 

 i zawodowym, 

- rozwijania umiejętności prezentacji i 

autoprezentacji, 

- kształtowanie własnej motywacji osiągnięć 

życiowych 

 i zawodowych, 

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 

(pisanie CV listu motywacyjnego), 

- przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej, 

- wybrane zagadnienia Kodeksu Pracy 

związane z prawami 

 i obowiązkami pracownika,  

- podstawowe informacje z zakresu 

zakładania działalności gospodarczej. 

22 osoby 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 

2. Indywidualne poradnictwo 

psychologiczne. 
- indywidualne poradnictwo psychologiczne 

dostosowane do potrzeb uczestników. 
22 osoby 2 godziny zegarowe dla 

każdego uczestnika 

od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 

3. Indywidualne konsultacje 

prawne 

- indywidualne konsultacje prawne 

dostosowane do potrzeb uczestników. 
22 osoby 2 godziny zegarowe dla 

każdego uczestnika 

od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 

4.  Indywidualne doradztwo 

zawodowe 

- indywidualne doradztwo zawodowe 

dostosowane do potrzeb uczestników. 
22 osoby 2 godziny zegarowe dla 

każdego uczestnika 

od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 

 

 

 



 

 
 

Moduł II.  Kursy zawodowe. 

Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 

Liczba 

uczestnikó

w szkolenia 

Liczba godzin 

szkolenia 
Termin realizacji 

1. Sprzedawca z 

obsługą kasy 

fiskalnej 

Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów umiejętności i 

wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku 

sprzedawcy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, kasy 

fiskalnej i terminala kart płatniczych oraz zapoznanie się z 

zasadami etyki w zawodzie sprzedawcy. 

Cele ogólne: 

Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i w 

jednostce handlowej, 

 organizacji handlu w gospodarce rynkowej, 

 organizacji sprzedaży detalicznej, 

 organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów, 

 wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń 

sklepowych, 

 obsługiwania klienta, przebiegu sprzedaży detalicznej, 

 przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedaży, 

 wystawianie faktur i rachunków, 

 sprzedaż kasami fiskalnymi (np. Posnet, Optimum, Sharp, 

Elzab, Innova lub równoważne). 

Absolwent kursu będzie potrafił: 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

w jednostce handlowej, 

 zorganizować sprzedaż detaliczną, 

 organizować zaopatrzenie oraz przyjmować dostawy 

towarów, 

 wykonać i udokumentować podstawowe obliczenia 

sklepowe, 

 obsługiwać klienta przy użyciu różnych form sprzedaży. 

6 osób 150 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 



 

2. Opiekunka osób 

starszych i 

niepełnosprawnych 

(opiekunka 

domowa) 

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w charakterze 

opiekunki domowej, która wykonuje zadania związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych 

potrzeb osób lub środowiska powierzonego jej opiece z 

wykorzystaniem sprzętu stanowiącego własność pracodawcy. 

Cele ogólne 

W zakresie pracy: opieka domowa nad osobą starszą 

i niepełnosprawną zakłada się, że po zakończonym procesie 

kształcenia uczestnicy szkolenia będą przygotowani do 

następujących zadań: 

 wykonywanie codziennych czynności związanych 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 

 wykonywanie czynności higienicznych przy 

podopiecznym, 

 wspieranie biologicznych funkcji życiowych 

podopiecznego, 

 organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie 

towarzystwa. 

Oczekiwane rezultaty: 

Założone cele kształcenia i zakres tematyczny szkolenia 

skierowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności 

i postępowania w domowej opiece nad osobą starszą 

i niepełnosprawną. 

Oczekuje się, że po zakończonym procesie kształcenia 

absolwent szkolenia będzie potrafił: 

 zorganizować całodzienną opiekę dla starszej lub 

niepełnosprawnej osoby, 

 wykonać podstawowe czynności związane 

z funkcjonowaniem gospodarstwa 

 domowego podopiecznego, 

 przygotować posiłki według ogólnych lub specjalnych 

zasad żywienia, 

 wspomagać podopiecznego w pokonywaniu trudności 

życiowych, z uwzględnieniem odpowiedzialności 

cywilnej i zasad etyczno-moralnych, 

 udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia 

lub czasowej niedyspozycji. 

4 osoby 150 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 



 

3. Kierowca operator 

wózków 

jezdniowych + 

magazynier 

Program zakłada uzyskanie niezbędnych umiejętności 

praktycznych w zakresie samodzielnego obsługiwania 

wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym 

oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w magazynie 

hurtowni, wykonywania odbioru towaru, właściwego 

przechowywania towarów, stosowania programów do obsługi 

gospodarki magazynowej. 

Oczekiwane rezultaty: 

W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił: 

- opisywać budowę i zasady działania wózków różnych typów 

w zakresie pozwalającym na ich eksploatację; 

- samodzielnie prowadzić wózek jezdniowy i wykonywać 

operacje manewrowe osprzętem wózka; 

- przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, zasad 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad poruszania się po 

terenie zakładu, 

przestrzegać przepisy bhp i p.poż podczas pracy w magazynie 

- hurtowni, - wykonywać czynności związane z 

przyjmowaniem towarów, - wykonywać czynności 

reklamacyjne w zakresie wad jakościowych, braków lub 

nadwyżek, - rozmieszczać i układać przyjęte towary na 

wyznaczonej powierzchni magazynowej, - przechowywać 

towary zabezpieczając przed zepsuciem, zniszczeniem i 

kradzieżą, - wydawać towary z magazynu na podstawie 

dowodów rozchodowych, prowadzić dokumentację 

magazynową przy użyciu programów komputerowych, - 

ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone mu 

towary i środki, sprawować nadzór nad praca podległych mu 

pracowników, prowadzić gospodarkę opakowaniami w 

magazynie.  

 

4 osoby 130 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 

4. Bukieciarz - 

florysta 

Do zadań bukieciarza należy dobieranie kwiatów i innych 

części roślin oraz materiałów dekoracyjnych do danego 

wyrobu bukieciarskiego, wykonywanie kompozycji 

kwiatowych na różne okazje z kwiatów ciętych i roślin 

doniczkowych zgodnie z zasadami kompozycji, według zasad 

techniki bukieciarskiej, pielęgnacja i przechowywanie roślin, 

1 osoba 150 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 



 

udzielanie porad dotyczących konserwacji kwiatów ciętych 

oraz pielęgnacji doniczkowych roślin ozdobnych, jak również 

przeprowadzanie kalkulacji kosztów zamówionych 

kompozycji kwiatowych i innych prac bukieciarskich. 

W wyniku realizacji szkolenia absolwent nabędzie 

umiejętności: 

- pielęgnowania kwiatów ciętych i roślin doniczkowych 

- układania kompozycji z kwiatów ciętych i roślin 

doniczkowych; 

- dekorowania kwiatów ciętych i roślin doniczkowych; 

- dostarczania kwiatów ciętych i roślin doniczkowych; 

- obsługiwania klienta; 

- kalkulowani kosztów, sporządzania dokumentacji w 

kwiaciarni; 

 

Florysta jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia 

dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań 

florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji 

roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, 

przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz 

otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego. 

Zawód florysty wymaga interdyscyplinarnego przygotowania 

począwszy od strony historyczno-estetycznej dekoracji, 

wiedzy o stosowanych materiałach roślinnych i technicznych, 

aż po szeroki zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

tworzenia projektów dekoracji roślinnych na różne okazje 

oraz do ich realizacji. Posiada wiedzę i umiejętności 

pozwalające na założenie i prowadzenie małej firmy. 

 

5. Kelner Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie 

sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z 

wykorzystaniem różnych technik obsługi, a także serwowanie 

potraw i napojów w zakładach gastronomicznych na 

przyjęciach okolicznościowych. Innymi ważnymi zadaniami 

są: doradzanie konsumentowi i udzielanie informacji na temat 

podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, 

maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; 

 

1 osoba 

150 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 



 

nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju 

imprezy (także w obecności gości). Ostatnim, również 

istotnym, zadaniem jest inkasowanie należności oraz 

dokonywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. 

W wyniku realizacji szkolenia absolwent nabędzie 

umiejętności: 

- przestrzeganie zasad bhp, ppoż. w sali konsumenckiej; 

- wykazywanie kultury osobistej i przestrzeganie etyki 

zawodowej; 

- wyposażenie i obsługa sprzętu kelnerskiego w części 

konsumenckiej i ekspedycyjnej; 

- przygotowanie poprzedzające obsługę; 

-przygotowanie sali konsumenckiej; 

- obsługiwanie w sali konsumenckiej; 

- noszenie zastawy; 

- serwowanie potraw; 

- wydawanie śniadań; 

- przygotowanie potraw w obecności konsumenta; 

- serwowanie napojów bezalkoholowych zimnych i gorących; 

- serwowanie napojów alkoholowych; 

- organizacja przyjęć okolicznościowych; 

- obsługa gości hotelowych przez kelnera; 

- wystawianie rachunków. 

6. Lakiernik 

samochodowy 

Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z 

remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. 

Przygotowuje powierzchnie, nakłada powłoki lakiernicze oraz 

suszy je lub utrwala różnymi technikami. Wykonuje zadania 

zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym 

powierzchni, odrdzewianiem za pomocą środków 

chemicznych, odtłuszczaniem za pomocą środków 

zmydlających i organicznych, wyrównywaniem powierzchni 

szpachlami, wygładzaniem, matowieniem powierzchni, 

gruntowaniem, suszeniem zagruntowanej powierzchni, 

nakładaniem natryskowym emalii, suszeniem lub 

wygrzewaniem w zależności od stosowanej emalii. Ważnym 

zadaniem jest zachowanie norm jakościowych poprzez 

1 osoba 150 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 
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przestrzeganie procedur utrzymania jakości w procesie 

nakładania powłok lakierniczych, na przykład poprzez 

usuwanie usterek powstałych w czasie gruntowania lub 

lakierowania. 

W wyniku realizacji szkolenia absolwent nabędzie 

umiejętności: 

- ustalanie zakresu napraw lakierniczych, przygotowanie 

pojazdu do naprawy i dobieranie koloru lakieru; 

- odkrywanie podłoża (usuwanie starych powłok) z 

wykorzystaniem metod mechanicznych, chemicznych lub 

termicznych; 

- odtłuszczanie za pomocą środków zmydlających i 

organicznych; 

- gruntowanie powierzchni farbami podkładowymi lub 

podkładami z wypełniaczami.; 

- wyrównywanie powierzchni szpachlami (metoda ręczna lub 

natryskowa) i szlifowanie; 

- nakładanie natryskowe powłoki lakierniczej na 

przygotowaną powierzchnię; 

- suszenie powłok, a następnie polerowanie po utwardzeniu; 

- organizowanie stanowiska pracy lakiernika samochodowego 

z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

- współpraca z przełożonymi w zakresie realizacji zadań 

lakierniczych; 

- współpraca z innymi pracownikami podczas wykonywania 

zadań lakierniczych; 

-kontrola jakości powłok lakierniczych. 

7. Opiekunka 

dziecięca 

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w zawodzie 
opiekunka dziecięca w zakresie udziału w wychowywaniu 
małego dziecka. 
Zakłada się, że po zakończonym procesie kształcenia 
absolwent szkolenia będzie potrafił: 
- rozpoznawać potrzeby małego dziecka, 
- tworzyć warunki do rozwoju małego dziecka umożliwiające 

zaspokajanie jego potrzeb i dostarczające bodźców do 
podejmowania aktywności, 

- obserwować, słuchać i notować spostrzeżenia dotyczące 
postępów w rozwoju dziecka, 

2 osoby 150 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 



 

- planować zabawy dostosowane do możliwości dziecka, 
- bawić się z dzieckiem, 
- komunikować się z rodzicami i opiekunami dziecka, 
- słuchać rodziców i opiekunów i przekazywać informacje o 

dziecku, 
- zadbać o bezpieczeństwo dziecka, 
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w opiece nad 

dzieckiem  
- pomóc w pielęgnacji dziecka i zaspokajaniu jego potrzeb 
fizjologicznych. 

8. Spawacz (Spawanie 

łukowe elektrodą 

topliwą w osłonie 

aktywnych 

chemicznie gazów - 

metodą MAG) 

Wykonuje operacje spawania łukiem elektrycznym w osłonie 

gazów ochronnych z utrzymaniem optymalnych parametrów 

spawania i według ustalonej technologii według PN-87/M-

69900/01 i EN. 

Zakres tematyczny szkolenia 

- bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu elektrycznym 

- ochrona przeciwpożarowa prac spawalniczych 

- czytanie i sporządzanie rysunku technicznego 

- ulepszanie cieplne złączy spawanych 

- dobór materiałów do spawania metodą MAG 

- dobór materiałów do spawania metodą MAG 

- pomiary ciśnienia w zbiornikach 

- obsługa reduktorów 

- przygotowanie brzegów elementów do spawania 

- wady połączeń spawalniczych 

- kontrola złączy spawanych 

- uruchomienie i obsługa stanowiska do spawania łukowego 

elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub 

mieszanek gazowych - metodą MIG/MAG 

- wykonanie złączy narożnych spoiną pachwinową metodą 

MAG 

- wykonanie złączy doczołowych spoiną czołową bez 

ukosowania w pozycji podolnej A1 metodą MAG 

- wykonanie złączy teowych spoiną pachwinową jedno- i 

dwustronną w pozycji nabocznej B1 metodą MAG. 

- wykonanie złączy doczołowych z ukosowaniem na Y w 

pozycji podolnej A1 metodą MAG 

- wykonanie złączy doczołowych z ukosowaniem na Y w 

pozycji pionowej A4 metodą MAG 

1 osoba 160 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 



 

- wykonanie złączy doczołowych z ukosowaniem na 1/2 V w 

pozycji naściennej A2 metodą MAG 

- wykonanie złączy teowych spoiną pachwinową jedno- i 

dwustronną w pozycji pionowej B4 metodą MAG. 

Nabyte umiejętności:  

Spawa łukiem elektrycznym w osłonie aktywnych chemicznie 

gazów lub mieszanek gazowych elektrodą topliwą proste 

elementy konstrukcyjne wykonane ze stali niskowęglowej, 

wykorzystując do tego celu urządzenia do spawania w 

atmosferze gazów i półautomaty spawalnicze; posługuje się 

narzędziami ślusarskimi oraz przyrządami kontrolno-

pomiarowymi.  

Absolwent szkolenia otrzymuje Książkę Spawacza, 

Świadectwo Egzaminu Spawacza wg PN - EN 287 (w języku 

angielskim lub niemieckim). 

9 Brukarz/kamieniarz Katalog zadań i czynności zawodowych - ogólne cele 

szkolenia: 

- rozróżnianie podstawowych materiałów do robót 

brukarskich 

- posługiwanie się i konserwacja narzędzi i sprzętu 

- współpraca przy tyczeniu i czynnościach pomiarowych przy 

robotach brukarskich 

- wyznaczanie profili podłoży i podbudowy 

- wykonanie podłoża, podbudowy, podsypek i sprawdzenie 

szablonem profilu podsypki 

- układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych 

- brukowanie nawierzchni ulicy z kamieni naturalnych i 

sztucznych 

- brukowanie nawierzchni chodników z kostki betonowej i 

płyt chodnikowych 

- brukowanie w ozdobne wzory nawierzchni z różnych typów 

- dokonywanie napraw nawierzchni brukowych ulic i 

chodników 

- organizowanie transportu materiałów na budowie 

- rozbieranie uszkodzonych bruków i chodników 

- zabezpieczanie i oznaczanie robót na czynnych drogach 

- utrzymanie stanowiska pracy w odpowiednim porządku i 

1 osoba 150 godz. od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 



 

czystości 

- ścisła współpraca z operatorami ciężkich maszyn 

budowlanych i samochodów na budowie 

- organizowanie toku pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż, a 

w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym 

i powiadomić odpowiednie służby ratownicze. 

10 Operator suwnicy 

(uprawnienia I S) Spodziewane rezultaty: 

Uzyskanie uprawnień państwowych UDT w formie 

zaświadczenia uprawniającego do obsługi suwnic danego 

typu. 

1 osoba Zgodnie z 

wymaganiami Urzędu 

Dozoru Technicznego 

od dnia podpisania umowy 

do 31 sierpnia 2015 r. 

 

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH ZADAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie jego uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Listę kandydatów do ubezpieczenia 

Wykonawca otrzyma przed rozpoczęciem szkolenia. 

2. Program szkolenia musi zawierać informacje, o których mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193), a mianowicie: 

- nazwę i zakres szkolenia, 

- czas trwania i sposób organizacji szkolenia, 

- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, 

- cele szkolenia, 

- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem treści teoretycznej i praktycznej, 

- treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

- sposób sprawdzenia efektów szkolenia. 

Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7  lutego 2012 r. w 

sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 poz.184) oraz modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych 

prowadzonych przez MPiPS , znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. 

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Wykonawca przekaże harmonogramy i programy szkoleń/kursów i zajęć 

(zawierające informacje o których mowa w punkcie 2) określonych w przedmiocie zamówienia wraz z określeniem miejsc prowadzenia zajęć, 

szkolenia/kursów tj. zajęć teoretycznych i praktycznych i dostarczy je w postaci pisemnej Zamawiającego. W razie zaistnienia takiej potrzeby harmonogramy 

będą na bieżąco uzupełniania lub aktualizowane. 

4. Szkolenie powinno odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku. Dzienny wymiar zajęć dydaktycznych nie może przekroczyć 8 godzin, z 

uwzględnieniem przerw kawowych dla uczestników. Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 08:00 a kończyć później niż o godz. 17:00.  

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/


 

Jeżeli zaistnieje konieczność podziału uczestników na grupy, to każda grupa musi mieć zagwarantowany, przez cały czas trwania zajęć nadzór wykładowcy 

lub instruktora. 

5. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średni 15 minut. Długość przerw może być 

ustalana w sposób elastyczny. 

6. Szkolenia/Kursy muszą odbywać się na terenie powiatu niżańskiego lub stalowowolskiego. Ośrodek szkoleniowy powinien załączyć szczegółową 

informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych.  

Zajęcia określone w MODULE I będą odbywać się Sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Sala zostanie 

udostępniona Wykonawcy bezpłatnie. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć każdemu z uczestników szkolenia swobodny dostęp do napojów typu kawa, herbata, woda mineralna, oraz do 

zapewnienia każdemu z uczestników szkolenia jednego posiłku ciepłego (obiad) w ciągu jednego efektywnego dnia zajęć na kursie oraz pokrycie kosztów 

związanych z ww. wydatkami. Koszty, o których mowa powyżej należy wliczyć w ogólny koszt szkolenia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć każdemu z uczestników szkolenia transport na miejsce szkolenia(4 uczestników z miejscowości Kopki, 4 

uczestników z miejscowości Przędzel, pozostali uczestnicy z Rudnik nad Sanem). 

9. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie 

do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedząc, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne, magnetyczne. Zamawiający wymaga, aby 

w przypadku szkoleń, na których niezbędne jest wykorzystanie sprzętu komputerowego, każdy uczestnik miał niezależny dostęp do stanowiska 

komputerowego posiadającego odpowiednie oprogramowanie. Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkoleń. Wykonawca musi zabezpieczyć słuchaczom dostęp do materiałów 

dydaktycznych, tematycznie związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym, w tym min.: zdjęć, plansz dydaktycznych oraz ilustracji; 

zestawów foliogramów; podręczników, czasopism i literatury fachowej oraz odpowiednich przepisów prawnych; itp. 

10. Oznaczenia materiałów szkoleniowych i dydaktycznych pomieszczeń o których mowa powyżej winny być oznaczone zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi oznaczeń projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, udostępnione przez Zamawiającego. 

11. Program nauczania powinien odpowiadać wymogom określonym  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w 

sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz.186) i ponadto spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z 

odrębnych przepisów. 

12. Każde szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym lub państwowym oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu stwierdzającego 

ukończenie przedmiotowego szkolenia. Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje muszą być potwierdzone 

w sposób określony tymi przepisami. Po ukończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom zaświadczenie bądź inny dokument 

potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodny ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz.186).  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiety służącej do jego oceny. Wypełnione przez uczestników 

szkolenia ankiety oraz ich analizę należy dostarczyć do Zamawiającemu. 

14. Wykonawca odpowiedzialny będzie za badania lekarskie i sanepidowskie w przepadku szkoleń/kursów, które wymagają takich badań, w tym do ich 

sfinansowania i zorganizowania transportu.  


