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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

Załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Kierowca samochodów ci ężarowych kat. C - 16 osób  
Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

Liczba godzin 

L.p.  Przedmiot/zagadnienie 
Ogółem Wykłady 

Zajęcia 
praktyczne 

1.  

1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 
2. Znaki i sygnały drogowe. 
3. Komfort pracy i ergonomia. 
4. Wyposażenie obowiązkowe pojazdu, system 

bezpieczeństwa pojazdu. 
5. Wpływ zmęczenia oraz leków i używek na prowadzenie 

pojazdu. 
6. Czytanie map i planowanie trasy. 
7. Czas pracy kierowców. 
8. Dokumenty związane z przewozem drogowym. 
9. Pierwsza pomoc. 
10. Technika jazdy pojazdem ciężarowym. 
11. Manewry w ruchu drogowym wykonywane pojazdem 

ciężarowym. 
12. Manewry w ruchu drogowym wykonywane pojazdem. 

ciężarowym – jazda i manewry w warunkach 
szczególnych. 

13. Postępowanie w przypadku awarii, kolizji i wypadku 
drogowego. 

14. Samochód ciężarowy – obsługa codzienna i badania 
techniczne. 

15. Budowa samochodu ciężarowego – główne układy i 
zespoły. 

16. Warunki techniczne, wymiary, masy, nacisk na osie. 
17. Zasady przewozu ładunków. 
18. Samochód ciężarowy – przewóz osób i ładunków 

specjalnych. 
19. Zajęcia praktyczne (30 godz. jazdy samochodem 

ciężarowym na 1 osobę). 

50 godz./ 

1 osobę 
20 

30 godz./ 

1 osobę 

RAZEM 
50 godz./ 

1 osob ę 
20 

30 godz./ 

1 osob ę 

Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i 
przepisami zewnętrznymi  
(1 godzina zajęć teoretycznych = 45 min)  
(1 godzina zajęć praktycznych = 60 min). 
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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego 
+ praktycznego) na prawo jazdy kat. C, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 
 

2. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – 15 osób 
Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

Przedstawiciel Handlowy 

Liczba godzin 
L.p. Bloki tematyczne 

teoretycznych praktycznych 

1. Ogólna charakterystyka zawodu przedstawiciel handlowy 

2. Przygotowanie procesu sprzedaży 

3. Proces sprzedaży 

4. Negocjacje w procesie sprzedaży  

5. 
Organizowanie czasu pracy handlowca  
i tras wizyt u klientów 

6. Wykorzystanie komputera w pracy handlowca 

30 35 

 Razem  65 

 

KIEROWCA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (KAT. B) 

Liczba godzin 

L.p.  Przedmiot/zagadnienie 
Ogółem Wykłady 

Zajęcia 
praktyczne 

 

1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia  
2. Zasady ruchu drogowego. 
3. Warunki techniczne pojazdów i ich wyposażenie. 
4. Technika kierowania pojazdem. 
5. Zagrożenia związane z kierowaniem pojazdem w 

różnych warunkach drogowych 
6. Wpływ zmęczenia, wahań stanu emocjonalnego oraz 

leków i używek na prowadzenie pojazdu. 
7. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych. 
8. Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie 

60 godz./ 

1 osobę 
30 

30 godz./ 

1 osobę 
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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

państwowym. 
9. Zajęcia praktyczne (30 godz. jazdy samochodem 

osobowym na 1 osobę). 

RAZEM 
60 godz./ 

1 osob ę 
30 

30 godz./ 

1 osob ę 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego 
+ praktycznego) na prawo jazdy kat. B, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 
Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i 
przepisami zewnętrznymi  
(1 godzina zajęć teoretycznych = 45 min)  
(1 godzina zajęć praktycznych = 60 min). 
 

3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metod ą MAG – 12 osób 

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

Liczba godzin  
L.p.  

 
Przedmiot/zagadnienie Ogółem Wykłady Zaj ęcia 

praktyczne 
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
2 Bezpieczna praca na hali 

produkcyjnej 

3 Materiały dodatkowe do spawania 
4 Spawanie w praktyce 
5 Oznaczanie i wymiarowanie spoin 
6 Metody przygotowanie złączy do 

spawania 
7 Kwalifikowanie spawaczy 
8 Budowa i użytkowanie urządzeń do 

spawania MAG 
9 Charakterystyka spawania MAG 

oraz typowe parametry 
10 Zastosowanie elektryczności do 

spawania łukowego 
11 Urządzenia spawalnicze 
12 Szkolenie praktyczne 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

120 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt 
zostanie wliczony w cenę szkolenia. 
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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać 
uczestnikom: 

a. zaświadczenie  na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 
11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 

b. książkę spawacza z wpisanym rodzajem ukończonego kursu oraz rodzajem uprawnień,  

c. Świadectwo Egzaminu Spawacza. 

 
 

4. Pracownik hurtowni i magazynu + Kierowca wózków jezdniowych z nap ędem silnikowym - 
10 osób  

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 
Liczba godzin 

L.p.  Przedmiot/zagadnienie 
Ogółem Wykłady 

Zajęcia 
praktyczne 

Pracownik hurtowni i magazynu  

1.  Towaroznawstwo ogólne 

2.  Handel hurtowy 

3.  Kody kreskowe, zasady znakowania towarów 

4.  
Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów 
magazynowych 

5.  Zasady inwentaryzacji w magazynie 

6.  
Personel magazynowy – stanowiska, zakres czynności, 
zasady odpowiedzialności materialnej 

7.  

Wspomaganie komputerowe przy prowadzeniu ewidencji 
magazynowej, fakturowaniu oraz inwentaryzacji w 
magazynie i hurtowni 

32 16 16 

Kierowca wózków jezdniowych z nap ędem silnikowym  

8.  Wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego  

9.  Ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego 

182 32 
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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

10.  
Budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia 

 

11.  
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych 
gazem (LPG) 

 

12.  
Obsługa i praca wózkiem jezdniowym z mechanicznym 
napędem podnoszenia 

15h / osoba 

13.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków 
jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia 

 

14.  

Procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu 
i nieszczęśliwym wypadku przy pracy wózkiem jezdniowym 
z mechanicznym napędem podnoszenia 

- 

RAZEM 214 48 

16 + 
15 godz. 

jazdy 
wózkiem  
na osob ę 

Uwaga: 15 godzin jazdy wózkiem na 1 osob ę x 10 osób = 150 godzin jazdy wózkiem 
Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt 
zostanie wliczony w cenę szkolenia. 
Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: 

a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dn. 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 
186) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane 
przez UDT po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 

 
5. Kucharz + catering z organizacj ą przyj ęć okoliczno ściowych + obsługa kas fiskalnych - 13 

osób 
 

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 
 

Liczba godzin 
L.p.  Przedmiot/zagadnienie 

Ogółem Wykłady Zajęcia 
praktyczne 

1.  Organizacja gastronomii w Polsce 

2.  Organizacja zakładu gastronomicznego 

3.  Wybrane zagadnienia z produkcji kulinarnej 

4.  Podstawowe zasady higieny przy produkcji żywności 

160 60 100 
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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

5.  Formy obsługi konsumenta 

6.  Obsługa kas fiskalnych 

7.  Zajęcia praktyczne 

 
 
Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:  
a. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 

11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 
 

6. Pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej – 10 osób 

Liczba godzin 
L.p.  Przedmiot/zagadnienie 

Ogółem Wykłady Zajęcia 
praktyczne 

1.  
Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem, turystyką i 
usługami sanatoryjnymi 

2.  
Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów noclegowych w 
Polsce 

3.  Hotelowe obiekty uzdrowiskowe 

4.  Klasyfikacja usług obiektu noclegowego 

5.  Usługi odnowy biologicznej 

6.  Gastronomia obiektu noclegowego 

7.  Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy 

8.  Rodzaje służb hotelowych i ich zadania 

9.  Housekeeping  

10.  Rodzaje dokumentacji hotelowej 

11.  Podstawy geografii turystycznej regionu 

12.  
Podstawy i uregulowania prawne funkcjonowania obiektów 
noclegowych 

13.  
Działalność proekologiczna w hotelu i obiekcie 
sanatoryjnym 

14.  Prowadzenie rozmowy z klientem  

100 40 60 
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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

15.  
Elementy organizacji sprzedaży i marketingu w branży 
sanatoryjno - hotelowej 

 
Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:  
a. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 

11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 
 

 
7. Zajęcia praktyczne dla 6 osób : 

Uczestnicy: 6 BO zgodnie z profilem ukończonego szkolenia 
Wykonawca zapewni dodatkowo zajęcia praktyczne w firmach o profilu zgodnym z profilem 
ukończonego szkolenia. Zajęcia praktyczne będą przeprowadzone u pracodawców prowadzących 
działalność na terenie powiatu buskiego. Jeżeli wykonawca nie znajdzie w powiecie buskim firmy 
o profilu tożsamym lub zbliżonym do profilu ukończonego szkolenia Zamawiający dopuszcza 
możliwość zorganizowania praktyk w jednym z powiatów sąsiadujących z powiatem buskim. 
 
Dla 1 osoby przeprowadzone zostanie 160 godzin zajęć praktycznych (20 dni/1 osobę). 
 
Uczestnicy: Max. 6 osób x 160 godz. 
 
Podczas zajęć praktycznych uczestnicy będą otrzymywać ciepły posiłek oraz bufet kawowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zatrudnieniem 
opiekunów praktyk (opiekunowie praktyk będą prowadzić również dzienniki praktyk). 

 
Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub 
certyfikat o ukończeniu praktyk.   

 
 

8. ABC Przedsi ębiorczo ści 
 

Liczba godzin 
L.p.  Przedmiot/zagadnienie 

Ogółem Wykłady Zajęcia 
praktyczne 

1.  Etapy rejestracji działalności gospodarczej 

2.  Wybór formy opodatkowania 

3.  
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym ,  Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, PIP i inne 

4.  Biznesplan 

5.  
Rachunkowość  i dokumentacja w firmie (podatek VAT 
akcyzowy, koncesje, zezwolenia zakupy i sprzedaż w 
Internecie) 

6.  

Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla 
małej przedsiębiorczości /pozyskiwanie funduszy na 
rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

8 6 2 
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  Projektodawca: Gmina Busko-Zdrój / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

Projekt systemowy  „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”   
jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia 
Biuro Projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
ul. Kościuszki 2a; 28-100 Busko-Zdrój  

tel: 41-378-44-42 fax: 41-370-13-65,  e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl 
 

 
Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:  
b. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 

11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 
 


