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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Dotyczy: 

Zatrudnienia w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie na 

stanowisku NAUCZYCIEL ZAWODU w projekcie „CKZiU EDUKATOR II” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Priorytet X, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów SPR " 

 
 

I. Zakres powinności wynikający z art. 100 i 211 K.p.: 
(są to obowiązki dotyczące wszystkich pracowników) 
Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie się do 
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub 
umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać: 
• obowiązującego u pracodawcy czasu pracy, 
• regulaminu pracy i ustalonego porządku, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  
a także przepisów przeciwpożarowych, 
• tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 
• zasad współżycia społecznego 
oraz dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
 
Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 
• udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie 
egzaminom sprawdzającym, 
• dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład  
w miejscu pracy, 
• stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
zgodnie z ich przeznaczeniem, 
• poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim 
 i stosowanie się do wskazań lekarskich, 
• niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 
 
II.   Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy: 

 
1. Przeprowadzenie kursu przygotowującego do kwalifikacyjnego Egzaminu Czeladniczego  

w zawodzie:  
- FRYZJER/KA dla 1-5 grup (60h/grupa),  
- mechanik pojazdów samochodowych dla 1-3 grup (60h/grupa), 
- elektromechanik pojazdów samochodowych, dla 1 grupy (60h/grupa), 
- blacharz/lakiernik dla 1 grupy (60h/grupa), 
- Cukiernik, kucharz dla 1 grupy (60h/grupa), 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dla 1 grupy (60h/grupa), 
- monter sieci i instalacji sanitarnych dla 1 grupy (60h/grupa), 
- Stolarz dla 1 grupy (60h/grupa), 
- Według zatwierdzonego przez Izbę Rzemieślniczą programu szkolenia. 
 

2. Pracownik przyjmuje do wiadomości, iż przedmiotem umowy jest wykonanie pracy 
polegającej  
w szczególności na realizacji łącznie …… godzin szkoleniowych według programu 
(przyjmując, że 1 godzina to 45 minut). 
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3. Pracownik zobowiązuje się do przeprowadzenia dodatkowych godzin przed egzaminem 
poprawkowym w sytuacji zdawalności egzaminu na poziomie niższym niż 50%. 

4. Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji i przebiegu szkolenia stanowiącej: 

 

• dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 

• protokół z egzaminu i karty ocen z okresowych i końcowych sprawdzianów, jeżeli zostały 
przeprowadzone, 
• prowadzenia imiennej listy obecności na zajęciach z własnoręcznym potwierdzeniem 
obecności uczestników projektu, 
• bieżącego informowania Pracodawcy o nieobecnościach na szkoleniu osób przez niego 
skierowanych, nie zgłoszeniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa  
w szkoleniu w trakcie jego trwania (przez rezygnację z uczestnictwa strony rozumieją złożenie 
oświadczenia na piśmie przez uczestnika kursu o rezygnacji z jego kontynuowania bądź 
nieusprawiedliwioną nieobecność w wymiarze 10 następujących po sobie godzin zgodnie  
z harmonogramem, bądź rezygnacje uczestnika kursu z wewnętrznego lub zewnętrznego 
egzaminu końcowego potwierdzającego umiejętności uczestnika), 
• przekazania Pracodawcy listy obecności uczestników szkolenia na zajęciach w terminie do 
5-go dnia roboczego następującego po każdym zakończonym miesiącu realizacji szkolenia oraz 
po zakończeniu szkolenia, 
• przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych, 
• kontrolowania postępów edukacyjnych uczestników projektu poprzez egzaminy 
wewnętrzne i testy, 
• rzetelnego realizowania zadań związanych z wypełnianiem czynności wynikającymi  
z umowy, 
• przedłożeniu wymaganej dokumentacji po ukończonym kurs Koordynatorowi Projektu  
w terminie 7 dni od zakończenia terminu realizacji szkolenia. 
 
III.   Obowiązek ochrony danych osobowych Uczestników Projektu oraz 

obowiązek zachowania poufności 
 

• Pracownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u Pracodawcy polityk, instrukcji  

i procedur, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. 

• Pracownik oświadcza, że zapoznał się z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 

100, poz. 1024 ze zm.). 

• Pracownik zobowiązany jest chronić powierzane mu dane osobowe uczestników projektu, 

oraz  

w sposób należyty je zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych. 

• Pracownik zobowiązany jest do zachowania poufności w odniesieniu do dokumentów, 

danych  

i innych informacji, powierzonych mu w ramach zadań pracowniczych, w związku z realizacją 

projektu. 

• Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

• Pracownikowi nie wolno ani w czasie trwania zatrudnienia ani po jego ustaniu używać 

publikować lub ujawniać informacji, które stały mu się znane w czasie zatrudnienia chyba że 

następuje to w wykonaniu legalnego żądania uprawnionego organu na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 
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Nauczyciele prowadzący szkolenie muszą posiadać łącznie: 

a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia związane z tematyką 

danego szkolenia;  

b) doświadczenie związane z tematyką danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata;  

c) kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane 

jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia 

dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin). 

 

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie składa w siedzibie Biura Projektu tj. w siedzibie 

Beneficjenta przy ul. Kochanowskiego 32 w Tarnowie dokumenty potwierdzające spełnianie 

powyższych warunków wraz z CV.  

 

 

 


