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Załącznik 5 Opis szkoleń zawodowych 

NR POSTĘPOWANIA: 3/FIR/RIS/2020 

Nazwa szkolenia 
zawodowego 

Liczba 
godzin 

Cele kształcenia 
Wybrane efekty uczenia się dla danej 

kwalifikacji. Osoba ucząca się: 
Walidacja, certyfikowanie i 

instytucje certyfikujące 
Materiały dydaktyczne 

Technolog robót 
wykończeniowyc
h w 
budownictwie 
 

280 godz., 
w tym  
80 godzin 
teoretyczny
ch  i 200 
godzin 
praktyczny
ch 

Zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: wykańczania budynków 
zgodnie z projektem 
budowlanym; prowadzenia robót 
murarskich, kładzenia tynków, 
wykonywania okładziny ściennej z 
płytek ceramicznych, desek, płyt i 
paneli; wykonania podłogi z 
tworzyw sztucznych, płytek 
ceramicznych, deszczułek 
podłogowych, płyt mozaikowych i 
paneli; malowania ściany 
pomieszczeń techniką emulsyjną, 
klejową i olejną posługując się 
odpowiednimi narzędziami i 
urządzeniami; sporządzania 
kalkulacji wykonywanych prac, 
rozliczenia robocizny, 
materiałów, sprzętu i maszyn; 
oceny jakości i poprawności 
wykonanej pracy. 

- przeprowadza montaż systemów 
suchej zabudowy, 
- organizuje roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu budowy, 
- podejmuje prace związane z 
wykańczaniem budynków zgodnie z 
projektem budowlanym; 
-  przeprowadza roboty  murarskie, 
- kładzie tynki zwykłe i 
cienkowarstwowe, 
- wykonuje okładziny ścienne z płytek 
ceramicznych, desek, płyt i paneli; 
- wykonuje podłogi z tworzyw 
sztucznych, płytek ceramicznych i 
paneli; 
- maluje ściany pomieszczeń techniką 
emulsyjną, klejową i olejną posługując 
się odpowiednimi narzędziami i 
urządzeniami; 
 - sporządza kosztorys  wykonywanych 
prac, rozliczenia robocizny, materiałów, 
sprzętu i maszyn; 

Po pozytywnym zdaniu 
egzaminu wewnętrznego 
słuchacz otrzyma 
zaświadczenie o 
ukończeniu kursu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
30 sierpnia 2017 roku w 
sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
Instytucja certyfikująca:  
np. OKE, cech rzemiosł 
różnych, izba rzemieślnicza 
 

Materiały szkoleniowe 
opracowane przez 
wykładowców 
 
Materiały budowlane w 
tym również sprzęt i 
narzędzia budowlane. 
Materiały budowlane 
(50% ceny szkolenia 
stanowią narzędzia i 
materiały do zajęć 
praktycznych. 
Wykonawca wlicza to w 
cenę szkolenia) 

Operator 
koparko-
ładowarki 
 

134 godz. 
w tym, 
52 godz. 
zajęć 

Zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: użytkowania i obsługi 
koparko-ładowarki, 
przeprowadzenia podstawowych 
napraw,  

- zna podstawowe przepisy prawne 
dotyczące bhp i ppoż; 
- zna ogólną budowę i elementy 
wyposażenia stosowane w koparko-
ładowarkach, 

Po pozytywnym zdaniu 
egzaminu wewnętrznego 
słuchacz otrzyma 
zaświadczenie o 
ukończeniu kursu zgodnie z 

Materiały szkoleniowe 
opracowane przez 
wykładowców. 
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teoretyczny
ch,  
82 godz. 
zajęć 
praktyczny
ch 

- zna zasady obsługi i użytkowania 
koparko-ładowarek; 
- wykonuje przegląd i naprawę koparko-
ładowarek; 

załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
30 sierpnia 2017 roku w 
sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
 
 
Instytucja certyfikująca: np. 
OKE, cech rzemiosł 
różnych, izba rzemieślnicza, 
Centrum Certyfikacji i 
Koordynacji Szkolenia 
Operatorów Maszyn 
Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie 
 
 
 

Sprzęt i narzędzia na czas 
trwania szkolenia. 
 

Kucharz małej 
gastronomii 

320 godz., 
w tym  
110 godzin 
teoretyczny
ch  i 210 
godzin 
praktyczny
ch 

 Zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu sporządzania potraw, 
organizacji pracy w kuchni w 
lokalu gastronomicznym, 
dekorowania, serowania potraw. 
Zdobycie podstawowej wiedzy z 
zakresu dietetyki i Zasad Dobrej 
Praktyki Higienicznej. 

- stosuje receptury gastronomiczne 
- dobiera surowce do sporządzania 
potraw 
- sporządza półprodukty oraz potrawy, 
napoje 
- użytkuje sprzęt i urządzenia do 
sporządzania potraw 
- porcjuje, dekoruje potrawy 

Po pozytywnym zdaniu 
egzaminu wewnętrznego 
słuchacz otrzyma 
zaświadczenie o 
ukończeniu kursu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
30 sierpnia 2017 roku w 
sprawie kształcenia 

Materiały szkoleniowe 
opracowane przez 
wykładowców oraz 
zestaw receptur. 
 
Sprzęt i narzędzia 
gastronomiczne na czas 
trwania szkolenia. 
 
Surowce do sporządzania 
potraw - 50% ceny 
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ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
Instytucja certyfikująca: np. 
OKE, cech rzemiosł 
różnych, izba rzemieślnicza 
 
 

szkolenia stanowią 
materiały do zajęć 
praktycznych. 
Wykonawca wlicza to w 
cenę szkolenia. 

Pracownik 
terenów 
zielonych 
 

110 godz., 
w tym 
45 godzin 
zajęć 
teoretyczny
ch, 65 
godzin 
zajęć 
praktyczny
ch 

Zdobycie wiedzy w zakresie 
zakładania terenów zieleni i ich 
pielęgnacji: trawników, 
kwietników, rabat oraz 
sadzeniem, przesadzania i 
pielęgnacją drzew i krzewów. 
Przygotowuje teren, sadzi, 
przycina, nawozi, podlewa i 
przesadza rośliny, kosi i 
pielęgnuje trawniki, wykonuje 
zabiegi z zakresu ochrony roślin.  

- przygotowuje teren; 
- wysiewa nasiona; 
- sadzi i przesadza rośliny; 
- przycina, nawozi, nawadnia rośliny; 
- zakłada, pielęgnuje trawniki 
- wykonuje zabiegi z zakresu ochrony 
roślin; 
- organizuje stanowisko pracy zgodnie z 
zasadami BHP i ochrony ppoż., ochrony 
środowiska i ergonomii. 

Po pozytywnym zdaniu 
egzaminu wewnętrznego 
słuchacz otrzyma 
zaświadczenie o 
ukończeniu kursu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
30 sierpnia 2017 roku w 
sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
Instytucja certyfikująca: np. 
OKE, cech rzemiosł 
różnych, izba rzemieślnicza 
 
 

Materiały szkoleniowe 
opracowane przez 
wykładowców. 
 
50% ceny szkolenia 
stanowią narzędzia i 
materiały do zajęć 
praktycznych . 
Wykonawca wlicza to w 
cenę szkolenia: sprzęt, 
narzędzia ogrodnicze, 
surowce do zakładania i 
pielęgnacji terenów 
zielonych. 
 

Opiekun osoby 
starszej 
 

120 godz., Zdobycie wiedzy i umiejętności w 
zakresie usługi opiekuńczo-
wspierającej osoby starsze;  

- rozpoznaje możliwości oraz 
ograniczenia w funkcjonowaniu osoby 
starszej; 
- rozpoznaje i interpretuje sytuacje 
społeczne, warunki życia, relacje z 
rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym 
osoby starszej;  

Po pozytywnym zdaniu 
egzaminu wewnętrznego 
słuchacz otrzyma 
zaświadczenie o 
ukończeniu kursu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 

Materiały szkoleniowe 
opracowane przez 
wykładowców. 
 
50% ceny szkolenia 
stanowi sprzęt i materiały 
do zajęć praktycznych . 
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- dobiera metody, techniki, narzędzia i 
formy realizacji działań opiekuńczo-
wspierających do sytuacji życiowej, 
stanu zdrowia, rozpoznanych 
problemów i potrzeb osoby starszej;  
- udziela wsparcia emocjonalnego i 
aktywizuje osoby starsze do 
samodzielności życiowej w zależności od 
rodzaju 
 i stopnia niepełnosprawności; - 
nawiązuje, podtrzymuje i rozwija 
współpracę z podmiotami działającymi 
na rzecz osób starszych w środowisku 
lokalnym 

30 sierpnia 2017 roku w 
sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
 
Instytucja certyfikująca: np. 
OKE, cech rzemiosł 
różnych, izba rzemieślnicza, 
Krajowy Instytut Medyczny 
 

Wykonawca wlicza to w 
cenę szkolenia . 

Magazynier z 
uprawnieniami 
kierowcy wózka 
jezdniowego 
 

110 godz., 
w tym co 
najmniej 44 
godz. w 
ramach 
obsługi 
wózka 
widłowego 

Zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: przyjmowania do 
magazynu, zapewnienia 
odpowiednich warunków 
przechowywania i wydawania 
środków i materiałów, 
prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji; przeprowadzania 
inwentaryzacji. 
 
Zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: Obsługi oraz utrzymania 
w należytym stanie technicznym 
wózków akumulatorowych 
platformowych, podnośników 
widłowych, układarki oraz 
wózków spalinowych, posługując 
się nimi przy załadunku, 

- przyjmuje towary do magazynu, 
uczestniczy w odbiorze ilościowym i 
jakościowym, sporządza odpowiednią 
dokumentację; 
wydaje towar z magazynu na podstawie 
dowodów rozchodowych; 
rozmieszcza i układa przyjęty towar na 
wyznaczonej powierzchni magazynowej, 
zabezpiecza przed zepsuciem, 
zniszczeniem i kradzieżą; 
prawidłowo oznakuje składowany 
towar; 
- przestrzega zasady bezpieczeństwa 
ppoż.; 
 
- obsługuje wózek (dokonywanie 
oględzin zewnętrznych, zabezpieczanie 
cel baterii akumulatorów zgodnie z 

Po pozytywnym zdaniu 
egzaminu wewnętrznego 
słuchacz otrzyma 
zaświadczenie o 
ukończeniu kursu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
30 sierpnia 2017 roku w 
sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
 
 
Instytucja certyfikująca: 
Wózek widłowy: np. OKE, 
cech rzemiosł różnych, izba 
rzemieślnicza, Urząd 

Materiały szkoleniowe 
opracowane przez 
wykładowców. 
 
Sprzęt i narzędzia 
magazynowe na czas 
trwania szkolenia. 
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przewozie i rozładunku różnych 
surowców, półfabrykatów i 
towarów. 

załączoną instrukcją, sprawdzanie 
działania układu hamulcowego i 
poziomu płynu hamulcowego, 
sprawdzanie działania urządzeń 
sygnalizacyjnych, kontrolnych i 
sterowniczych, sprawdzanie poziomu 
oleju w przekładni napędowej i 
kierowniczej); 
- wykonuje prace załadunkowe i 
wyładunkowe oraz manewruje wózkiem 
i przemieszcza towar; 
- pobiera, sprawdza ilościowo i 
przekazuje towar odbiorcy oraz 
prowadzi dokumentację przewozową; 
- zabezpiecza przewożony towar przed 
zniszczeniem i uszkodzeniem podczas 
załadunku, wyładunku oraz transportu; 
- równomiernie układa ładunek na 
paletach, specjalnych podstawach lub 
klockach za pomocą obsługiwanego 
pojazdu; 
- załadowuje i wyładowuje 
spaletyzowane ładunki; 

Dozoru Technicznego, 
Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego 

Pracownik 

biurowy z 

obsługą 

komputera 
 

152 godz. 
 

Zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: wiedzy z zakresu 
funkcjonowania biura i 
organizacji pracy biurowej, 
praktycznych umiejętności 
samodzielnego prowadzenia 
biura, prowadzenia dokumentacji 
biurowej 
 

- przestrzega zasady i przepisy BHP, 
ochrony ppoż., ochrony środowiska; 
- potrafi przyjąć interesantów w biurze 
(savoir-vivre w firmie, rozmowy 
telefoniczne z klientem) 
- zna podstawy działania biura 
- zna techniki sporządzania różnych 
dokumentów biurowych 

Po pozytywnym zdaniu 
egzaminu wewnętrznego 
słuchacz otrzyma 
zaświadczenie o 
ukończeniu kursu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
30 sierpnia 2017 roku w 

Materiały szkoleniowe 
opracowane przez 
wykładowców. 
 
Sprzęt i narzędzia 
administracyjne na czas 
trwania szkolenia. 
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 - zna podstawowe zagadnienia prawne 
(podstawowe zagadnienia prawa pracy) 
- zna obsługę urządzeń biurowych i 
komputera 
przepływu informacji w zarządzaniu 
biurem, zasady efektywnej komunikacji, 
organizacji i zarządzania, kulturę 
zawodu, zagadnienia prawne, obsługę 
komputera i urządzeń biurowych. 
 

sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 
 
Instytucja certyfikująca: np. 
OKE, cech rzemiosł 
różnych, izba rzemieślnicza 
 
 

 


