POWIATOWY URZĄD PRACY
47 – 200 Kędzierzyn – Koźle, ul. Anny 11
tel./fax 077 4827041 e-mail: opke@praca.gov.pl
Załącznik 1
Opis szkoleń:
Pracownik utrzymania ruchu
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika
utrzymania ruchu bądź pokrewnym z uzyskanymi w trakcie szkolenia uprawnieniami
/ podstawy mechaniki technicznej, obróbka ręczna i mechaniczna, ciecie gazowe, spawanie
MAG, wózki jezdniowe, uprawnienia SEP do 1 kV/
Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych: teren miasta Kędzierzyna-Koźla.
Miejsce prowadzenia zajęć musi być dostosowane do wymogów programu szkolenia,
harmonogramu oraz ilości uczestników a także spełniać niezbędne wymogi określone
w odrębnych przepisach z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i nauki, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650
z późniejszymi zmianami).
Termin wykonania: Nie dłużej niż dziesięć tygodni.
Liczba osób: 8 bezrobotnych
Liczba grup szkoleniowych: I grupa szkoleniowa
Badania lekarskie: Jednostka zobowiązuje się przed rozpoczęciem szkolenia skierować
bezrobotnych na odpowiednie badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny
pracy stwierdzające zdolność do uczestnictwa i pracy w zawodzie pracownika utrzymania
ruchu zgodnie z programem szkolenia. Badania mają odbyć się na terenie miasta
Kędzierzyna-Koźla, a koszt tych badań musi być ujęty w koszcie szkolenia. Dopuszcza się
możliwość przeprowadzenia badań poza terenem miasta Kędzierzyna-Koźla jednak
bezwarunkowo w takim przypadku Jednostka w ramach własnych kosztów musi zapewnić
bezrobotnym bezpłatny dojazd i powrót z badań. Koszt badań lekarskich musi być ujęty
w koszcie szkolenia.
Odzież i materiały dydaktyczne: Jednostka zobowiązuje się zapewnić i wydać na własność
każdemu uczestnikowi szkolenia materiały, rzeczy itp. które są niezbędne do prawidłowej
realizacji szkolenia:
- niezbędne ubranie robocze, środki ochrony osobistej – nowe zgodne z wymiarami
kursantów /obuwie, rękawice, odzież ochronna/
- materiały szkoleniowe w postaci: notatników /co najmniej jeden/, długopisów /co najmniej
jeden/, niezbędnych materiałów ksero
- co najmniej jeden podręcznik dotyczący zagadnień obróbki ręcznej i mechanicznej, podstaw
mechaniki technicznej i rysunku technicznego.
a także zapewnić:
- materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych z zakresu podstaw mechaniki technicznej,
obróbki ręcznej i mechanicznej, ciecia gazowego, spawania MAG,
- i inne niezbędne produkty, materiały do realizacji szkolenia.
Pozostałe materiały dydaktyczne /np. plansze, inne podręczniki/ konieczne do zrealizowania
zajęć w ramach szkolenia Jednostka ma zapewnić i udostępnić kursantom w ilościach
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niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i w sposób nie utrudniający prawidłowego
przebiegu zajęć.
Udostępniane oraz wydawane bezrobotnym materiały, sprzęt, rzeczy używane w trakcie zajęć
mają być przekazywane na początku szkolenia lub w trakcie zgodnie z realizowanym
programem w sposób nie utrudniający planową realizację zajęć.
Udostępniane oraz wydawane bezrobotnym materiały dydaktyczne używane w trakcie zajęć
mają być aktualne, dostosowane do wymagań stawianych przez pracodawców, zgodne
z obowiązującymi aktami prawnymi.
Koszt materiałów dydaktycznych, odzieży oraz środków ochrony musi być ujęty w koszcie
szkolenia.
Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń
i sprzętu wykorzystywanego przy realizacji szkolenia. Jednostka musi zapewnić salę
wykładową przystosowaną i wyposażoną w odpowiednie pomoce udostępnione bezrobotnym
na czas realizacji zamówienia oraz odpowiednio przystosowaną bazę techniczną do zajęć
praktycznych niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia. Jednostka ma zapewnić co
najmniej 4 stanowiska spawalnicze oraz 2 do cięcia gazowego, co najmniej 2 stanowiska do
obróbki ręcznej i 2 do obróbki mechanicznej, wózek jezdniowy + plac manewrowy.
Liczba godzin i program szkolenia:
Szkolenie powinno obejmować nie więcej niż 350 godzin zegarowych zajęć wraz z
egzaminami oraz przerwami.
Program szkolenia powinien obejmować co najmniej zajęcia z zakresu:
- podstawy rysunku technicznego,
- podstawy mechaniki technicznej,
- obróbka ręczna i mechaniczna,
- cięcie gazowe (szkolenie ma opierać się na programie Instytutu Spawalnictwa i kończyć się
odpowiednim egzaminem)
- spawania blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/
(szkolenie ma opierać się na programie Instytutu Spawalnictwa i kończyć się odpowiednim
egzaminem),
- 59 godzin zajęć z zakresu: kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym zgodnych
z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego /były Ośrodek Doskonalenia Kadr z Mysłowic
nadzorowanego przez ministra właściwego ds. gospodarki/ tj. 44 godziny zajęć teoretycznych
i 15 godzin zajęć praktycznych
- wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych – 9 godzin,
- eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV (kurs przygotowujący
+ egzamin kwalifikacyjny przed komisją kwalifikacyjną)
Szczegółowy plan szkolenia musi wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i
modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie internetowej
http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/
Egzaminy: Szkolenie ma zakończyć się przystąpieniem bezrobotnych do egzaminu z zakresu:
- cięcie gazowe, spawania blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi
metodą MAG /135/ /egzaminy i uprawnienia zgodnie z opisanymi metodami/ według
wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Koszty egzaminu należy ująć w kosztach szkolenia.
- eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV – egzamin
kwalifikacyjny zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
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przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z
2003r. z późniejszymi zmianami). Koszty egzaminu należy ująć w kosztach szkolenia
- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowychprogram szkolenia kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym /oferta/ musi być
zgodny z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego /były Ośrodek Doskonalenia Kadr z
Mysłowic nadzorowanego przez ministra właściwego ds. gospodarki/ oraz Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2002 Nr 70, poz. 650 z
późniejszymi zmianami). Szkolenie ma zakończyć się egzaminem i wydaniem osobom, które
ukończyły szkolenie stosowych zaświadczeń.
Częstotliwość zajęć: zajęcia powinny odbywać się minimum w wymiarze 25 godzin
zegarowych tygodniowo (od poniedziałku do soboty). Godzina zegarowa szkolenia liczy 60
minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut /przerwy
w trakcie dnia zajęć mogą być kumulowane w zależności od przerabianego materiału/.
Zajęcia mogą kończyć się nie później niż o godz. 19:00 /z wyłączeniem egzaminów/ i trwać
nie dłużej niż 8 godzin zegarowych.
Zaświadczenia i certyfikaty: Wymagamy, aby Jednostka wskazała rodzaj dokumentu
wydanego absolwentowi szkolenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskane
kwalifikacje oraz złożyła wraz z ofertą wzór wskazanego dokumentu.
Wymagamy, aby Jednostka wydała uczestnikom szkolenia kończącym je z wynikiem
pozytywnym w terminie do 7 dni od daty dokonania oceny stosowne zaświadczenia.
Bezrobotni którzy zdadzą egzamin z zakresu: - cięcie gazowe, spawania blach i rur ze
stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/, - eksploatacja
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV, - kierowca wózków
jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowych muszą otrzymać odrębne
odpowiednie (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wydawania dokumentów
potwierdzających egzaminy z ww. zakresów) zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa
kwalifikacyjne, książeczki wydane przez odpowiednie instytucje egzaminujące.
Ewaluacja: jakość szkolenia zostanie oceniona przez Jednostkę na podstawie ankiet, które
następnie wraz z dokumentacją końcową szkolenia zostaną przekazane PUP. Wzór ankiety
dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia zostanie dołączony do umowy.
Dodatkowe wymagania:
 Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną
kadrę, posiadającą kierunkowe wykształcenie, kierunkowe doświadczenie oraz
dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia związane z przedmiotem zamówienia.
 Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie uczestnikom szkolenia powinny
być adekwatne do treści szkolenia, różnorodne oraz dobre jakościowo i przekazywane
na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć.
 Wymagamy, aby instytucja szkoleniowa dysponowała dostosowanymi ilościowo
i jakościowo pomieszczeniami oraz sprzętem i pomocami dydaktycznymi do potrzeb
szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia instytucji szkoleniowej czyli osobę
odpowiedzialną za organizację i realizację szkolenia, wskazaną do kontaktu.
 Metody i techniki nauczania powinny być dostosowane do tematyki prowadzonych
zajęć oraz poziomu wiedzy osób objętych szkoleniem, powinny ułatwiać przyswojenie
wiadomości i ich praktyczne wykorzystanie oraz przynieść najlepsze rezultaty
uczestnikom szkolenia.
 Zaleca się aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki.
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