
 
 

         Kołobrzeg, dnia 15.04.2009 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA SZKOLE Ń GRUPOWYCH 
 

w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamówieniem objęte zostanie 
przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w 
ramach projektu „Wygr@jmy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek Pracy 
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w 
regionie”, Podziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych”.  
Termin składania ofert: 28.04.2009 r. godz. 15.30. Oferty oraz program szkolenia naleŜy złoŜyć we wskazanym 
terminie na drukach załączonych do ogłoszenia w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy pok. nr 16. 
Dodatkowym atutem złoŜonych ofert i programów szkolenia będą załączone referencje potwierdzające realizację 
szkoleń grupowych o tematyce zbieŜnej z tematyką przedmiotowego szkolenia w przeciągu 3 ostatnich lat. 
Wszystkie instytucje szkoleniowe zainteresowane zamówieniem publicznym na zorganizowanie któregokolwiek 
niŜej wymienionego szkolenia powinny posiadać wpis do instytucji szkoleniowych. NiŜej wymienione szkolenia w 
miarę moŜliwości powinny być zorganizowane na terenie powiatu kołobrzeskiego. 

 
 
Uwaga!!! W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) od dnia 01 lutego 2009 r. zgodnie z przepisem 
art. 40 ust. 4 szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego 
przeciętnie nie mniej niŜ 30 godzin zegarowych w tygodniu. Przepis ten ma charakter przepisu ogólnego, 
który nie obowiązuje w przypadku przepisów szczególnych określających warunki organizacji specyficznych 
szkoleń np. szkoleń w zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzin 
szkolenia, określa minister właściwy dla danego zawodu. 
 
 
I. Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka widłowego. 
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka widłowego” dla 10 osób 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 11.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 180 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Zasady gospodarki magazynowej i dokumentację magazynową 
2. Procesy w gospodarce magazynowej 
3. Zasady właściwego przechowywania towarów 
4. Przyjmowanie towarów na magazyn 
5. Czynniki wpływające na przechowywanie towarów  
6. Szkodniki magazynowe 
7. Ubytki towarowe 
8. Sporządzanie dokumentów zakupu, sprzedaŜy, zamówień od dostawcy, klienta 
9. Rozliczanie zobowiązań i naleŜności finansowych 
10. Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaŜy 
11. Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzywydziałowe 
12. Przeprowadzanie inwentaryzacji 
13. Administrowanie programami magazynowymi 
14. Zasady bhp i ppoŜ.  
15. Magazynowe środki transportu 
16. Materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia wykorzystywane w magazynie 
17. Budowa i wyposaŜenie wózka widłowego 
18. Czynności operatora przy obsłudze wózka widłowego 



19. UŜytkowanie i obsługa wózka widłowego 
20. Przepisy ruchu drogowego wewnątrz zakładu 
21. Uruchamianie i kierowanie wózkiem widłowym 
22. Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym 
23. Wykonywanie manewrów bez ładunku 
24. Wykonywanie manewrów z ładunkiem 
25. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózka widłowego 

 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 4 tydzień maja 2009 r. 
 
 
II.     Kelner/barman z językiem niemieckim i obsługą kas fiskalnych . 
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Kelner/barman z językiem niemieckim i obsługą kas fiskalnych” dla 7 osób 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 30.04.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 250 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Poziom i kultura obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych  
2. Technika noszenia naczyń i tac  
3. Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu przekąsek  
4. Technika podawania zup  
5. Zasady serwowania dań zasadniczych  
6. Technika podawania napojów bezalkoholowych gorących i zimnych  
7. Technika podawania napojów alkoholowych  
8. Organizacja przyjęć 
9. Produkcja win (białych, róŜowych, czerwonych), najwaŜniejsze odmiany winorośli, elementy doboru win do 

potraw, temperatury podawania win, podstawowy asortyment win w barze. 
10. Wizerunek zawodowy kelnera – Jak być dobrym kelnerem?  
11. WyposaŜenie sali konsumenckiej 
12.  Przygotowanie sali konsumenckiej (w tym stół pomocniczy) 
13. Sposoby serwowania potraw  
14. Obsługa gości indywidualnych 
15. Obsługa kasy fiskalnej 
16. Nauka języka niemieckiego w zakresie zawodu kelner/barman 

 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 2 tydzień maja 2009 r. 
 
 
III.  Kucharz małej gastronomii. 
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Kucharz małej gastronomii”  dla 7 osób 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 30.04.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 120 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności 
2. Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych 
3. Stosowanie zasad prawidłowego Ŝywienia  
4. Obliczanie wartości odŜywczej i energetycznej potraw dokonywanie oceny jakościowej surowców, 

półproduktów i gotowych potraw  
5. Ocenianie przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej 
6. Przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej 
7. Sporządzanie zup, sosów i potraw z róŜnych produktów oraz ciast, deserów i napojów 



8. Dobieranie dodatków do róŜnych potraw 
9. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 2 tydzień maja 2009 r. 
 
 
IV.  Prawo jazdy kat. C  
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Prawo jazdy kat. C” dla 20 osób – 10 os. II kwartał + 10 osób III kwartał 2009 roku 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 11.05.2009 r. 
 
Zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi  50 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Teoria – 20 godzin 
2. Jazda – 30 godzin 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 4 tydzień maja 2009 r. 
 
 
V. Spawacz metodą TIG, MIG/MAG i spawania łukowego elektrodą otuloną. 
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Spawacz metodą TIG, MIG/MAG i spawania łukowego elektrodą otuloną” dla 15 osób – 7 os. 
II kwartał + 8 osób III kwartał 2009 roku 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 12.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 380 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Zasady spawania metodami: TIG, MIG/MAG, spawanie łukowe elektrodą otuloną w zakresie wykonywania 

spoin pachwinowych w złączach blach i rur. 
2. Oznaczenie i zastosowanie materiałów podstawowych  poszczególnych grup stali i aluminium oraz podstawy 

ich wytwarzania 
3. Obróbka cieplna złączy spawanych. 
4. Niezgodności spawalnicze oraz kontrola i badanie złączy spawanych. 
5. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki. 
6. Działanie i obsługa urządzeń oraz osprzętu spawalniczego. 
7. Podstawowe przepisy bhp i ppoŜ. 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 4 tydzień maja 2009 r. 
 
 
VI. Recepcjonista z językiem niemieckim. 
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Recepcjonista z językiem niemieckim” dla  20 osób – 10 os. II kwartał + 10 osób IV kwartał 
2009 roku 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 05.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 200 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1.   Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej 
2.   Podstawy prawne w hotelarstwie 
3.   Marketing w hotelarstwie 
4.   Etyka i kultura zawodu hotelarza 



5.   Organizacja pracy w kasie hotelowej 
6.   Komputer w recepcji 
7.   Obsługa kasy fiskalnej 
8.   Organizacja i technika pracy w recepcji 
9.   Podstawy języka niemieckiego w zawodzie Recepcjonisty 
10. BHP 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 3 tydzień maja 2009 r. 
 
 
VII. Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych, fakturowaniem i obsługą komputera  
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych, fakturowaniem i obsługą 
komputera”  dla  20 osób – 10 os. II kwartał + 10 osób IV kwartał 2009 roku 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 11.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 200 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Obsługa kas fiskalnych 
2. Obsługa terminala kart płatniczych 
3. Fakturowanie 
4. Obsługa komputera  
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 4 tydzień maja 2009 r. 
 
 
VIII. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV  
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV” dla  10 osób – 5 os. II kwartał + 5 
osób IV kwartał 2009 roku 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 15.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 30 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Podstawy elektrotechniki  
2. Ochrona przeciwporaŜeniowa w urządzenia elektroenergetycznych  
3. Warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych  
4. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych  
5. Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych  
6. Zasady ratowania poraŜonych prądem elektrycznym oraz wytyczne w sprawie udzielania pomocy 

przedlekarskiej  
7. Ochrona przeciwpoŜarowa  
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 5 tydzień maja 2009 r. 
 
 
IX. Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej II-go stopnia   
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej II-go 
stopnia” dla  5 osób  
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 18.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  



Szkolenie obejmować musi ok. 30 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia  
2.  Wybrane zagadnienia prawa: karnego i wykroczeń, procesowego, cywilnego, administracyjnego, handlowego, 
finansowego, pracy  
3.  Kryminologia, kryminalistyka, terroryzm, psychologia  
4.  Zasady organizacji i formy prowadzenia ochrony osób i mienia  
5.  Opracowanie planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa  
6.  Problematyka konwojowania wartości pienięŜnych  
7.  Obowiązująca dokumentacja działalności w ochronie  
8.  Techniczne środki zabezpieczenia 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 5 tydzień maja 2009 r. 
 
 
X. Operator koparko-ładowarki   
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Operator koparko-ładowarki”  dla  7 osób  
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 14.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 30 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. UŜytkowanie eksploatacyjne 
2. Dokumentacja techniczna 
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
4. Podstawy elektrotechniki 
5. Silniki spalinowe 
6. Elementy hydrauliki 
7. Budowa koparko-ładowarki 
8. Technologia robót 
9. Zajęcia praktyczne 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 5 tydzień maja 2009 r. 
 
  
XI. Profesjonalna pokojowa z językiem niemieckim   
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Profesjonalna pokojowa z językiem niemieckim” dla  10 osób – 5 os. II kwartał + 5 osób IV 
kwartał 2009 roku 
 
Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 05.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 120 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Organizacja pracy.  
2. Przepisy BHP.  
3. Praktycze zajecia w hotelu.  
4. Nauka języka niemieckiego. 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 3 tydzień maja 2009 r. 
 
 
XII. Podstawy kosmetyki z wizaŜem i stylizacją paznokci.   
 
Informacje ogólne: 
Nazwa szkolenia: „ Podstawy kosmetyki z wizaŜem i stylizacją paznokci” dla  7 osób. 
 



Planowany termin rozpoczęcia procedury wyboru instytucji szkoleniowej /termin wystosowania 
zaproszenia/– 13.05.2009 r. 
 
Minimalny zakres szkolenia:  
Szkolenie obejmować musi ok. 100 godz. zegarowych w tym następujące zagadnienia: 
1. Podstawy kosmetyki (prawidłowy demakijaŜ, dobór kosmetyków pielęgnacyjnych) 
2. Akcesoria wizaŜysty 
3. Rodzaje makijaŜu - podstawowe zasady w makijaŜu dziennym, wieczorowym, ślubnym 
4. Organizacja pracy stylisty paznokci 
5. Manicure  
6. Metoda Ŝelowa, akryl  
7. Pedicure 
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 5 tydzień maja 2009 r. 


