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        Załącznik Nr 1 do zapytania  

 

KATALOG KURSÓW 

Spis treści 

I część: Certyfikowany kurs komputerowy ECDL Base – 4 moduły dla 3 osób (1 w Pyskowicach,                   

2  w Knurowie), 

II część: Certyfikowany kurs komputerowy ECDL Advance – 4 moduły dla 7 osób                                    

(2 w Pyskowicach, 5  w Knurowie), 

III część: Certyfikowany kurs obsługi wózków widłowych dla 3 osób, 

IV część: Certyfikowany  podstawowy kurs księgowości dla 1 osoby,  

V część: Certyfikowany kurs masażu limfatycznego dla 1 osoby. 

 

 

I. Kurs komputerowy ECDL BASE z egzaminem – minimum 60 godzin dla 3 osób 

 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

Celem kursu jest zbudowanie ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada potrzebom 

uczestników oraz potrzebom potencjalnych pracodawców. Kurs pozwoli walidować 

(certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego bądź profilu 

edukacji. Zdobyta wiedza i umiejętności mają umożliwić uczestnikom uzyskanie certyfikatu ECDL 

BASE. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 60 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki. Uczestnikami 

kursu będą wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby z niepełnosprawnością. Minimum  

2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs powinien zostać przeprowadzony: dla 2 osób 

w Knurowie, dla 1 osoby w Pyskowicach. 

 

Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:  

 

Zagadnienia programowe z zakresu modułu BASE: 

• B1 - podstawy pracy z komputerem 

• B2 - podstawy pracy w sieci 

• B3 - przetwarzanie tekstów 

• B4 - arkusze kalkulacyjne  

 

Realizacja kursu dla każdego uczestnika powinna zakończyć się do 03.12.2022r (wraz                              

z egzaminem). 

 

C. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji min 6 kursów 

zawodowych/edukacyjnych w tym czasie. Osoba/osoby prowadząca/e zajęcia musi/muszą 
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posiadać stosowną wiedzę i uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju kursu, a także posiadać 

musi/muszą doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu ECDL  w okresie ostatnich 3 lat. 

 

D. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez organizatora kursu, umożliwiający uzyskanie i otrzymanie Europejskiego Certyfikatu 

Umiejętności Komputerowych „ECDL BASE”. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz 

uzyskał podstawowe kwalifikacje komputerowe w 4 modułach. 

  

II. Kurs komputerowy ECDL Advanced z egzaminem – minimum 80 godzin dla 7 osób 

 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

Celem kursu jest zbudowanie ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada potrzebom 

uczestników oraz potrzebom potencjalnych pracodawców. Kurs pozwoli walidować 

(certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego bądź profilu 

edukacji. Zdobyta wiedza i umiejętności mają umożliwić uczestnikom uzyskanie certyfikatu ECDL 

Advanced. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 80 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki. Uczestnikami 

kursu będą wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby z niepełnosprawnością. Minimum 1 

osoba z niepełnosprawnością intelektualną oraz 2 osoby słabowidzące. Kurs powinien zostać 

przeprowadzony dla: 5 osób na terenie Knurowa, 2 osób na terenie Pyskowic. 

 

Zagadnienia programowe z zakresu modułu Advanced: 

• A1 - zaawansowane przetwarzanie tekstów, 

• A2 - zaawansowane arkusze kalkulacyjne podstawy pracy w sieci, 

• A3 – zaawansowane użytkowanie baz danych, 

• A4 – zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna. 

 

Realizacja kursu dla każdego uczestnika powinna zakończyć się do 03.12.2022r (wraz                              

z egzaminem). 

 

C. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji min 6 kursów 

zawodowych/edukacyjnych w tym czasie. Osoba/osoby prowadząca/e zajęcia musi/muszą 

posiadać stosowną wiedzę i uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju kursu, a także posiadać 

musi/muszą doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu ECDL  w okresie ostatnich 3 lat. 

 

D. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez organizatora kursu, umożliwiający uzyskanie i otrzymanie Europejskiego Certyfikatu 

Umiejętności Komputerowych „ECDL Advanced”. Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że 

jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe w 4 modułach. 
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III. Kurs obsługi wózka widłowego – minimum 40 godzin dla 3 osób 

 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Usługa szkoleniowa - kursu wózka widłowego w wymiarze 40 godzin dla maksymalnie  

3 uczestników projektu. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

Program szkolenia powinien zawierać w szczególności następujące bloki tematyczne : 

• klasyfikacja i podział wózków widłowych 

• wielkości znamionowe związane z wózkami widłowymi 

• pojęcie stateczności, 

• dokładna budowa wózka widłowego, 

• czynności obsługujące przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu pracy – 

czyli BHP pracy operatora, 

• wymiana butli gazowej LPG (teoria plus praktyka), 

• odczytywanie diagramu udźwigu wózka widłowego, 

• ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu wózków wszystkich typów, 

• 2 zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (wzór MEN) oraz zaświadczenia 

kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego 

 

Organizacja kursu: 

 

• czas trwania kursu 40 godz. w tym 25 godz. - szkolenie teoretyczne, 15 godz. - szkolenia 

praktycznego, 

• cel: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności niezbędnych przy obsłudze wózków 

jezdniowych, 

• szkolenie musi zakończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu, według odpowiedniej normy 

wystawionym przez właściwy organ (Urząd Dozoru Technicznego), 

• wymagania dotyczące miejsca przeprowadzenia szkolenia: miasto Gliwice lub Pyskowice, 

Realizacja kursu dla każdego uczestnika powinna zakończyć się do 03.12.2022r (wraz  

z egzaminem). 

 

C. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji min 6 kursów 

zawodowych/edukacyjnych w tym czasie. Osoba/osoby prowadząca/e zajęcia musi/muszą 

posiadać stosowną wiedzę i uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju kursu, a także posiadać 

musi/muszą doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu obsługi wózka widłowego  w okresie 

ostatnich 3 lat. 

 

D. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez organizatora kursu. Egzamin zakończony będzie uzyskaniem certyfikatu oraz zaświadczenia 

wydanego  
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na podstawie § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r.poz. 652). 

 

IV. Kurs podstawy księgowości -  minimum 60 godzin dla 1 osoby 

 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Certyfikowany kurs podstaw księgowości w wymiarze minimum 60 godzin dla 1 uczestnika 

projektu. 

 

B. Program kursu: 

• Zasady rachunkowości. 

• Charakterystyka aktywów i pasywów. 

• Operacje gospodarcze, dowody księgowe. 

• Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. 

• Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych. 

• Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków 

i strat. 

• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 

• System podatkowy w Polsce . 

• Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Kurs obejmuje min  60 godzin dydaktycznych, w tym egzamin końcowy. 

Realizacja kursu dla uczestnika powinna zakończyć się do 03.12.2022r (wraz  

z egzaminem). 

 

C. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji min 6 kursów 

zawodowych/edukacyjnych w tym czasie. Osoba/osoby prowadząca/e zajęcia musi/muszą 

posiadać stosowną wiedzę i uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju kursu, a także posiadać 

musi/muszą doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu podstaw księgowości  w okresie 

ostatnich 3 lat. 

 

D. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez organizatora kursu. Egzamin zakończony będzie certyfikatem oraz uzyskaniem 

zaświadczenia wydanego na podstawie § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r.poz. 652). 

 

 

V. Kurs masażu( limfatycznego) dla 1 osoby  

A. Informacje podstawowe o kursie. 
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Usługa szkoleniowa – kurs masażu limfatycznego dla osoby niewidomej w wymiarze min 40 

godzin w tym 20 godzin teorii i 20 godzin praktyki   

B. Program kursu: 

• Rys historyczny 

• Anatomia układu limfatycznego 

• Techniki masażu limfatycznego i ich oddziaływanie 

• Wskazania i przeciwwskazania do masażu, wywiad z pacjentem, diagnoza stanu zdrowia, 

zmiany chorobowe 

• Wpływ masażu limfatycznego na organizm człowieka 

• Metodyka stosowania masażu limfatycznego 

Część praktyczna 

• Opracowanie kończyny górnej 

• Opracowanie kończyny dolnej 

• Opracowanie klatki piersiowej 

• Opracowanie grzbietu 

• Opracowanie brzucha 

• Opracowanie twarzy 

 

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: 

1. egzamin z teorii masażu  

2. egzamin praktyczny 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzyma  zaświadczenie ukończenia kursu oraz 

certyfikat.  

Realizacja kursu dla uczestnika powinna zakończyć się do 03.12.2022r (wraz z egzaminem). 

 

C. Wymagania wobec Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji min 6 kursów 

zawodowych/edukacyjnych w tym czasie. Osoba/osoby prowadząca/e zajęcia musi/muszą 

posiadać stosowną wiedzę i uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju kursu, a także posiadać 

musi/muszą doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu masażu  w okresie ostatnich 3 lat. 

 

D. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez organizatora kursu. Egzamin zakończony będzie uzyskaniem certyfikatu oraz  zaświadczenia 

wydanego na podstawie § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 

marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r.poz. 

652). 


