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Narzędzia pracy z osobami z migrantami  

m.in. dla doradców zawodowych i pośredników pracy,  

narzędzia pracy międzyinstytucjonalnej  

w ramach projektu  

„Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia  

i instytucji rynku pracy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pilotażowy pn. „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”. 

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” 
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Materiały uzupełniające 

W ramach realizowanego pilotażu zostały wypracowane wszystkie niezbędne dokumenty 

umożliwiające wdrożenie procedur. Są one dostępne na stronach https://trzy-wyzwania.pl/ 

oraz www.cpt.org.pl. Poniżej zostały umieszczone jako przykłady najważniejsze dokumenty 

niezbędne do realizacji procedur. Każda z instytucji może je dostosować do swoich potrzeb  

i specyfiki prowadzonych działań lub wypracować własne dokumenty. 

 

PROCEDURA 1 

Narzędzie numer 1 

KARTA STANOWISKA PRACY KONSULTANTA/OPIEKUNA MIGRANTA (KARTA OBEJMUJE M.IN. 

PROFIL ASYSTENTA WSPOMAGAJĄCEGO, ZAKRES CZYNNOŚCI ASYSTENTA 

WSPOMAGAJĄCEGO ORAZ WYTYCZNE TECHNICZNE CO DO MIEJSCA PRACY) 

 

PION: 

 

Wydział ………………………….…………….. 

NAZWA 

STANOWISKA  

 

KONSULTANT/OPIEKUN MIGRANTA 

PODLEGŁOŚĆ 

SŁUŻBOWA  

Stanowisko 

podlega:  

 

Kierownik Wydziału ………………………. 

CEL: 

 

Realizacja zadań związanych z obsługą PUNKTU KONTAKTOWEGO 

DLA MIGRANTÓW 

ZADANIA 

STANOWISKA: 
Do zadań konsultanta/opiekuna migranta należy: 

1. obsługa punktu kontaktowego; 
2. udzielanie migrantom informacji w zakresie: 

możliwości zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji, 

przygotowania się do poszukiwania pracy, 

https://trzy-wyzwania.pl/
http://www.cpt.org.pl/
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poszukiwania rozwiązań innych problemów 

zawodowych; 

3. prowadzenie dokumentacji papierowej  

i elektronicznej; 

4. nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami  

i instytucjami zaangażowanymi w pomoc migrantom; 

5. pozyskiwanie od pracodawców informacji  

o zapotrzebowaniu na pracowników; 

6. realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego; 

7. pomoc w planowaniu przez migrantów ścieżki rozwoju 

zawodowego; 

8. kierowanie migrantów do innej instytucji 

zaangażowanej w pomoc migrantom; 

9. organizacja i prowadzenie warsztatów z aktywnego 

poszukiwania pracy; 

10.  realizacja przedsięwzięć na rzecz promowania idei 

integracji społecznej migrantów; 

11. systematyczne badanie jakości świadczonych usług w 

punkcie kontaktowym; 

12. prowadzenie działań promocyjnych, zgodnie  

z potrzebami i możliwościami instytucji; 

13. dokonywanie wydatków zgodnie z zasadami ustawy  

o finansach publicznych i ustalonym planem 

finansowym lub zasadami obowiązującymi  

w instytucji; 

14. przestrzeganie procedur kontroli finansowej i kontroli 

zarządczej, ustalonych w instytucji; 

15. merytoryczne prowadzenie strony internetowej oraz 

innych social mediów instytucji w zakresie procedur 

realizowanych w punkcie kontaktowym; 

16. współpraca z innymi wydziałami. 

 

ZASOBY LUDZKIE 

WYMAGANIA 

WYMÓG FORMALNY: 

Konsultantem/opiekunem migranta może zostać osoba, która: 

1) posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta  

z pełni praw publicznych; 

2) posiada minimum średnie wykształcenie; 

3) preferowany staż pracy – rok na stanowisku pośrednika pracy 

lub doradcy zawodowego; 
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4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

Konsultant/opiekun migranta obowiązany jest doskonalić 

kwalifikacje zawodowe. 

WYMAGANIA 

KWALIFIKACYJNE 

DOTYCZĄCE: 

WIEDZY: 

Konsultant/opiekun powinien posiadać wiedzę w zakresie: 

1. znajomość Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku 

pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667); 

3. znajomość przepisów z zakresu działania urzędów pracy, 

Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych aktów 

prawnych, wpływających na sytuację migranta na terenie 

RP. 

UMIEJĘTNOŚCI: 

Konsultant/opiekun migranta powinien posiadać umiejętności: 

1. dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność 

korzystania z internetu i poczty elektronicznej, mediów 

społecznościowych; 

2. umiejętność obsługi klienta na odległość, czat, live chat, 

infolinia, webinaria dla klientów; 

3. umiejętność pracy w zespole; 

4. komunikatywność; 

5. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

6. umiejętność planowania i organizacji własnej pracy; 

7. umiejętność negocjacji, przekonywania i argumentowania; 

8. umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji. 

 

CECH OSOBOWYCH: 

Konsultant/opiekun migranta powinien cechować się: 

1) odpowiedzialnością; 

2) konsekwencją; 
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3) logicznym rozumowaniem; 

4) odpornością na stres; 

5) otwartością; 

6) komunikatywnością; 

7) samodzielnością i operatywnością; 

8) systematycznością. 

ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH: 

Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym; 

preferowany język ukraiński/rosyjski/angielski. 

DOŚWIADCZENIA: 

Preferowany staż pracy – rok na stanowisku pośrednika pracy 

lub doradcy zawodowego 

STANOWISKO 

NALEŻY 

WYPOSAŻYĆ: 

Wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi obejmuje materiały 

metodyczne i literaturę specjalistyczną oraz sprzęt umożliwiający: 

1) edycję dokumentów tekstowych, graficznych i multimedialnych; 

2) dostęp do internetu; 

3) komunikowanie się na odległość; 

4) dokonywanie wydruków, kopiowanie i skanowanie materiałów; 

5) gromadzenie i prezentację informacji z zakresu usług rynku pracy; 

6) nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku; 

7) dokonywanie prezentacji multimedialnych; 

8) zabezpieczenie wykorzystywanych narzędzi, metod i programów 

oraz wyników badań przed dostępem osób nieuprawnionych; 

9) materiały eksploatacyjne. 

Na potrzeby działań promocyjnych zaleca się również wyposażenie 

punku kontaktowego w przenośne meble, stolik promocyjny, namiot 

promocyjny, mobilny wózek teleskopowy na laptop, tablicę 

interaktywną, telefon komórkowy, krzesła dla klientów i pracowników.  

ZASOBY LOKALOWE Pomieszczenie biurowe zapewniające prowadzenie rozmów  

z klientami. 
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Narzędzie numer 2  

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KONSULTANTA/OPIEKUNA MIGRANTA I ZAKŁADANE 
REZULTATY SZKOLENIA 

Konsultant/opiekun migranta jest obowiązany doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,  

w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych zbieżnych  

z wykonywanymi zadaniami. Pracodawca ma obowiązek umożliwić i sfinansować koszty 

szkoleń i studiów podyplomowych konsultanta/opiekuna migranta.  

Szeroki zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do pełnienia funkcji konsultanta/opiekuna 

migranta wymaga od pracownika doskonalenia swoich kwalifikacji. Rekomendowane jest 

ukończenie szkoleń z następującej tematyki:  

SZKOLENIE 1  Językowe: j. angielski; docelowa znajomość na poziomie B1  

SZKOLENIE 2 Merytoryczne na temat praw i obowiązków cudzoziemców na 

terenie RP (pobytowość, legalność zatrudnienia, ubezpieczenie)  

SZKOLENIE 3 Z zakresu rozwoju kompetencji międzykulturowych  

SZKOLENIE 4 Z zakresu doradztwa zawodowego „Uczenie się w innym kraju 

 i w innej kulturze (trud akulturacji)  

SZKOLENIE 5 Doskonalenie umiejętności prowadzenia pośrednictwa pracy  

i doradztwa zawodowego i komunikacji na odległość  

SZKOLENIE 6 Warsztatowe ze strategii i planowania działań marketingowych 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych (Facebook, 

Instagram)  

SZKOLENIE 7 Wizyty studyjne/szkolenia wyjazdowe realizowane za granicą 

mające na celu zapoznanie kultury i zwyczajów panujących  

w innych krajach 

 

SZKOLENIE 2  

Prawa i obowiązki cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (pobytowość, 
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legalność zatrudnienia, ubezpieczenie) 

WIEDZA  UMIEJĘTNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:  

• zadania państwa i organów 
samorządu terytorialnego w zakresie 
pomocy migrantom; 

• rodzaje i specyfikę problemów 
społecznych migrantów; 

• regulacje prawne dotyczące 
pobytowości migrantów na terenie 
RP; 

• regulacje prawne dotyczące 
legalności zatrudnienia na terenie 
RP; 

• przepisy Ustawy o promocji 
zatrudnienia instytucjach rynku 
pracy; 

• źródła i sposoby pozyskiwania 
informacji przydatnych w obsłudze 
migrantów. 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• charakteryzować zadania państwa  

i organów samorządu terytorialnego 

w zakresie pomocy migrantom; 

• wykonywać zadania zawodowe 

zgodnie z regulacjami prawnymi  

w zakresie pomocy migrantom; 

• zapewniać klientom pomoc w 

zakresie wynikającym z Ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucji 

rynku pracy. 

 

SZKOLENIE 3  

Rozwój kompetencji międzykulturowych 

WIEDZA  UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:  

• zasady etyki zawodowej; 

• zasady zachowania postawy 
szacunku i akceptacji wobec klienta, 
wolnej od oceny oraz osądzania; 

• znaczenie różnic 
międzykulturowych:  
– stereotypy i uprzedzenia, 
– odmienne standardy pracy, 
wartości, zachowania; 

• metody i narzędzia komunikacyjne w 
środowisku międzykulturowym: 
– style komunikacji 
– bariery w komunikacji; 

• sposoby dostosowania się do 
różnych kontekstów kulturowych; 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• określić rolę poszczególnych 

podsystemów kultury 

religijnej/filozoficznej różnych 

współczesnych regionów świata; 

• rozpoznać rodzaje wzorców 

wynikających z systemów religijnych 

i filozoficznych i odniesienie ich do 

codziennej komunikacji;  

• przestrzegać zasad etykiety w 

otoczeniu międzynarodowym: 

– komunikacja niewerbalna, 

– witanie się, przedstawianie, 
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• podstawową wiedzę o różnych 
wymiarach systemów religijnych i ich 
związkach z różnymi sferami życia 
społecznego. 

wizytówki, prezenty, zachowanie  

w trakcie spotkań. 

 

 

SZKOLENIE 4  

Z zakresu doradztwa zawodowego: „Uczenie się w innym kraju i w innej kulturze (trud 

akulturacji)” 

WIEDZA  UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:  

• problemy integracji osób 
odmiennych kulturowo; 

• posiada szczegółową wiedzę na 
temat przedstawicieli grup, z którymi 
pracuje; 

• rozumie, w jakim stopniu rasa, 
kultura i pochodzenie etniczne mogą 
wpływać na kształtowanie 
osobowości, dokonywanie 
określonych wyborów zawodowych;  

• zna społeczne i polityczne 
uwarunkowania, które kształtowały 
życie cudzoziemca; orientuje się w 
problematyce rasizmu, ubóstwa, 
stereotypizacji i wie, jak te zjawiska 
mogą wpływać na samoocenę 
klienta w procesie doradczym; 

• bariery integracji – perspektywa 
obcokrajowca; 

• bariery integracji po stronie 
społeczeństwa przyjmującego; 

• metody pracy w doradztwie 
zawodowym międzykulturowym,  

• sposoby pokonywania barier 
instytucjonalnych – przykłady 
dobrych praktyk. 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• wzmacniać poczucie własnej 
wartości i możliwości klienta; 

• mobilizować i wyznaczać zadania 
pomocne w dążeniu do zmiany 
sytuacji klienta; 

• rozpoznawać siły i możliwości 
klienta; 

• szanować odrębność, poglądy, 
wartości wyznawane przez klienta; 

• określać cele główne i szczegółowe 
w pracy z klientem; 

• stosować metody pracy w 
doradztwie zawodowym 
międzykulturowym; 

• dostarczać klientowi pełnej 
informacji na temat przebiegu 
interwencji doradczej, jej celów oraz 
praw przysługujących klientowi. 

 

SZKOLENIE 5  

Doskonalenie umiejętności prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego i 

komunikacji na odległość 
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WIEDZA  UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:  

• zasady komunikacji ze 
współpracownikami i klientami; 

• zasady zachowania postawy 
szacunku i akceptacji wobec klienta; 

• zasady komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej; 

• możliwości rozwiązywania 
problemów klienta przez 
specjalistów z danej dziedziny; 

• zasady wyszukiwania, gromadzenia i 
aktualizowania informacji 
dotyczących pomocy dla migrantów; 

• zasady prowadzenia pośrednictwa 
pracy w publicznych służbach 
zatrudnienia; 

• zasady prowadzenia poradnictwa 
zawodowego w publicznych 
służbach zatrudnienia; 

• zasady tworzenia planu 
pomocowego/planu pracy z 
klientem. 

 

Uczestnik szkolenia potrafi:  

• przestrzegać zasad etyki zawodowej;  

• komunikować się w prawidłowy 
sposób ze współpracownikami oraz 
klientami; 

• zapewniać przyjazną atmosferę 
zaufania i szacunku w trakcie 
kontaktów z klientem;  

• udzielać pełnej informacji  
o przysługujących klientowi 
świadczeniach i dostępnych formach 
pomocy ze strony instytucji 
państwowych, samorządowych  
i organizacji pozarządowych;  

• udzielać porad w zakresie 
rozwiązywania problemu klienta 
i/lub kierować do specjalistów  
z danej dziedziny;  

• wyznaczać zadania swoje i klienta 
oraz wyznaczać termin ich realizacji;  

• wyszukiwać, gromadzić  
i aktualizować informacje dotyczące 
świadczeń z pomocy dla migrantów;  

• prowadzić porady na odległość (zna 
techniki i narzędzia przydatne do 
prowadzenia pośrednictwa pracy  
i poradnictwa zawodowego na 
odległość za pomocą: teleporad, 
webinariów, rozmów na czacie); 

• posługiwać się narzędziami 
teleinformatycznymi niezbędnymi 
do realizacji usług na odległość; 

• dostosować sposób prowadzenia 
rozmowy do możliwości 
intelektualnych i poznawczych 
klienta oraz rodzaju problemu. 
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SZKOLENIE 6  

Strategia i planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych (Facebook, Instagram)  

WIEDZA UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:  

• rodzaje internetowych narzędzi 

komunikacji społecznościowej, 

przykłady ich zastosowań; 

• popularne w Polsce i na świecie 

trendy związane z serwisami 

społecznościowymi; 

• content marketing: rodzaje treści i 

ich skuteczność; 

• budowę strategii komunikacji w 

społecznościach internetowych: 

o określenie celu lub celów 

działania; 

o analiza i wybór narzędzi 

społecznościowej komunikacji; 

o tworzenie harmonogramu, 

budżetu projektu 

komunikacyjnego; 

o dobór metodologii i narzędzi 

pomiaru efektów działań; 

o realizacja, monitoring i estymacja 

kampanii. 

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• efektywnie wykorzystać social 

media we współczesnych 

procesach komunikacyjnych; 

• stosować nowoczesne sposoby 

promowania treści; 

• przygotować poprawne treści do 

umieszczania w mediach 

społecznościowych; 

• posługiwać się podstawowymi 

programami do edytowania tekstu, 

grafiki i zdjęć.  
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SZKOLENIE 8  

Poznanie kultury i zwyczajów panujących w innych krajach (wizyty studyjne/szkolenia 

wyjazdowe realizowane za granicą) 

WIEDZA UMIEJETNOŚCI  

Uczestnik szkolenia zna i rozumie:  

• dobre praktyki w zakresie 

rozwoju kompetencji społecznych, 

obywatelskich cudzoziemców; 

• rozwiązania stosowane w 

wybranym kraju na rzecz 

włączenia społecznego 

migrantów; 

• podstawy rozwiązań prawnych  

w zakresie aktywizacji zawodowej 

migrantów w wybranym kraju.  

Uczestnik szkolenia potrafi: 

• korzystać z rozwiązań 

praktykowanych w innych krajach 

 w zakresie aktywizacji zawodowej 

migrantów;  

• korzystać z rozwiązań 

praktykowanych w innych krajach  

w zakresie włączenia społecznego 

migrantów. 

 

 

Narzędzie numer 3 

KATALOG INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI PUBLICZNE DLA 

CUDZOZIEMCÓW 

Katalog instytucji i organów zaangażowanych w pomoc migrantom będzie posiadał 

indywidualny charakter ze względu na lokalizację instytucji wdrażającej procedury. Zarówno 

formę, jak i zakres informacji każda z instytucji może określić samodzielnie. Przykładowe 

obszary wraz z potencjalnymi instytucjami zostały wypracowane na potrzeby realizacji 

pilotażu. 
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KATALOG INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH USŁUGI 

PUBLICZNE DLA CUDZOZIMCÓW 

 

Lp. Nazwa instytucji  Zakres pomocy Adres Dane 

kontaktowe 

tel, e-mail, 

strona www. 

  

TELEFON ALARMOWY  112  

 

Infolinia dla ofiar i potencjalnych ofiar handlu ludźmi: + 48 22 628 01 20 

 

Infolinia Straży Granicznej : +48 82 568 51 19 

 

Infolinia policji (sprawy bezpieczeństwa oraz osób zaginionych):  

+48 47 721 23 07 

  

SŁUŻBA ZDROWIA 

 

 NFZ  Finasowanie opieki 

medycznej 

  

 Szpitale    

 ZUS Ubezpieczenie zdrowotne    

  

LEGALNOŚĆ POBYTU 

 

 Wojewoda • Pobyt czasowy 

• Karta pobytu   
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EWIDENCJA LUDNOŚCI 

 

 Urząd miasta/gminy Zameldowanie    

  Nr pesel   

     

  

PRACA 

 

 Powiatowy Urząd Pracy • oferty pracy  

• szkolenia 

• nauka języka 
polskiego 

• poradnictwo 
zawodowe 
 

  

     

  

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA 

 

 Powiatowy Urząd Pracy  Oświadczenie o 

powierzeniu pracy 

cudzoziemcowi 

  

 Wojewoda Zezwolenie na pracę   

     

  

EDUKACJA 

 

 Wydział oświaty 

miasta/gminy  

• edukacja dzieci  
i młodzieży  
(żłobki, szkoły 

podstawowe) 

  

 Wydział światy w 

starostowie 

• edukacja młodzieży 
(szkoły średnie) 
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powiatowym  

  

POMOC RODZINIE 

 

 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

• pomoc dla osób 
niepełnosprawnych, 

• pomoc dzieciom, 
rodzinom, osobom 
starszym, osobom 
niepełnosprawnym, 

• piecza zastępcza, 

• rodziny zastępcze.  

  

  

POMOC PSYCHOLOGICZNA 

 

 Np. Powiatowy 

Koordynator do spraw 

zdrowia psychicznego  

lub inny podmiot wg 

lokalnych możliwości  

• nieodpłatna pomoc 
psychiatryczna  

  

     

     

  

INNE PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W POMOC MIGRANTOM 

 

 Wg lokalnej 

dostępności 
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Narzędzie numer 4 

WZÓR POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z innymi instytucjami i podmiotami 

zaangażowanymi w pomoc migrantom 

Wzór porozumienia może posiadać dowolną formę. Ważne jest to, by porozumienie określało 

zakres oraz zasady współpracy. Przykładowy wzór porozumienia wypracowany na potrzeby 

realizacji pilotażu. 

Porozumienie o współpracy 

 

zawarte w dniu ……….. r. pomiędzy:………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez …………………. – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w …………………………………….……… ……………………………………………………. 

zwanym dalej Urzędem 

a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną …………………….. – ………………………………………………………. 

zwanym dalej Partnerem 

 

Celem porozumienia jest współpraca oraz bieżąca wymiana informacji przy realizacji 

wsparcia dla cudzoziemców, zapewnienia dostępu do szerokiego katalogu informacji 

niezbędnych do realizacji ich planów zawodowych jak również rozwiązywania bieżących 

problemów związanych z włączeniem społecznym. 

 

Strony postanawiają co następuje: 

 

                                                                           § 1 

 

Strony porozumienia ustalają, iż będą ściśle współdziałać w zakresie bieżącej wymiany 

informacji nakierowanej na pomocy cudzoziemcom przebywającym na terenie 

powiatu………….. .  

 

§ 2 
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Zasady współpracy 

 

1. Wzajemna i sprawna komunikacja obejmująca bieżącą wymianę oraz upowszechnianie 

informacji na temat wdrażania nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy cudzoziemcom 

przebywającym na terenie powiatu…………... . 

2. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, zwiększających aktywność zawodową oraz 

integrację społeczną cudzoziemców przebywających na terenie powiatu…………………….. . 

3. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz social mediach  Partnera i Urzędu  

o możliwościach pomocy, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej cudzoziemców 

przebywających na terenie powiatu…………….. . 

4. Urząd wydaje osobie zainteresowanej pomocą realizowaną przez Partnera wydaje 

„Skierowanie do instytucji/podmiotu zaangażowanego w pomoc migrantom” Wzór skierowania 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia .  

 

§ 3 

 

Komunikacja i przepływ informacji 

 

1. Osobą odpowiedzialną za komunikację i przepływ informacji po stronie Urzędu będzie 

…………….. – konsultant/opiekun migranta, tel. ……………………………………………..,  

e mail………………..……………………………... 

2. Osobą odpowiedzialną za komunikację i przepływ informacji po stronie Partnera będzie 

…………………………………………, tel. ………………..., e mail .…………………..…………..  

3. Bieżąca komunikacja miedzy stronami odbywać się będzie za pomocą: telefonu, faxu, 

poczty elektronicznej lub pisemnie.          

§ 4 

 

1. Strony porozumienia o współpracy w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem danych 
osobowych podczas realizacji wzajemnej współpracy  zobowiązują się do zachowania 
wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym również 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016). 
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2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich Danych Osobowych, 
informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu, lub o których wiedzę 
powziął w związku z realizacją porozumienia, a także powstałych w wyniku jego 
wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej 
formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej zgody 
Administratora udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny 
sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być 
ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem 
sądów lub upoważnionych organów państwowych. 

3. W ramach niniejszego porozumienia Urząd oraz Partner zawierają umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Porozumienie obowiązuje od dnia ……………………………….do dnia…….……………….. 

2. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

……………………………….                   ……………………………… 

       (Partner)              (Urząd)  
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Narzędzie numer 5, 6, 7 i 8 

• ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – Zakup usługi szkoleniowej: nauka języka 

polskiego dla obcokrajowców.  

• ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – Zakup kompleksowych usług tłumaczeń 

pisemnych i ustnych z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język 

polski. 

• ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – Realizacja świadczenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej dla migrantów. 

• ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – Zakup usługi szkoleniowej: szkolenia 

formalno-kulturowego dla osób przybywających po raz pierwszy do Polski. 

W przypadku zakupu usług podstawą są obowiązujące w instytucji przepisy prawa  

i wewnętrzne regulaminy. Jeśli w instytucji istnieją wzory dokumentów, należy je zastosować. 

W przypadku ich braku przykładowy wzór dokumentów wypracowany na potrzeby realizacji 

pilotażu. 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY –  

Zakup usługi szkoleniowej – nauka języka polskiego dla obcokrajowców.  

 

W dniu…………………..r. w …………………pomiędzy……………………………………………. 

……………….………………………………………………………………………., posiadającym 

NIP …………………, REGON …………………………………………., reprezentowanym przez: 

…………………….. -.………………………………………..……., zwanym dalej Zleceniodawcę,  

a  

firmą ………………………………………………. z siedzibą przy………………….., wpisaną do 

…………………, posiadającą NIP ………………., REGON ………., reprezentowaną 

przez…………………………………………………………..:………, zwaną dalej Zleceniobiorcą,  

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zleceniodawcę  procedury udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie ……………………………………………, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Zleceniobiorcę szkolenia o nazwie: 
NAUKA JEZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i 
warunki do należytego wykonania zamówienia. 
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§ 2 

 

1.  Miejscem szkolenia jest: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Liczba osób, które zostaną objęte szkoleniem: …………………………………………… 
1)Wykaz osób skierowanych na szkolenie zostanie przekazany Zleceniobiorcy dwa dni przed 

rozpoczęciem szkolenia.  

3. Szkolenie odbywać się będzie w terminie od ……………… do ……………… i obejmować 
będzie:……..godzin.  

 

§ 3 

 

1. Zleceniobiorca realizujący szkolenie zobowiązany jest do: 
1) przedstawienia Zleceniodawcy harmonogramu szkolenia (czas trwania szkolenia, dni, 

godziny) .W przypadku ewentualnych zmian w harmonogramie, Zleceniobiorca ma 
obowiązek zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej Zleceniodawcy nie później niż 2 dni 
przed planowaną zmianą oraz uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, 

2) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: 
a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia, 
b) rejestr wydanych zaświadczeń zawierający: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL 

uczestnika szkolenia lub  numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę 
szkolenia i datę wydania zaświadczenia , 

3) systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji kształcenia  
w przypadku trudności w procesie nauczania,  

4) niezwłocznego informowania na piśmie Zleceniodawcy o nieobecnościach na szkoleniu 
osoby skierowanej (imiennie), niezgłoszeniu się tej osoby na szkolenie lub też rezygnacji z 
uczestnictwa  
w trakcie jego trwania; w przypadku niedopełnienia przez Zleceniobiorcę tego obowiązku 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za szkolenie tej osoby, 

5) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika. Ubezpieczenie 
ma obejmować cały okres trwania szkolenia, 

6) wydania uczestnikom szkolenia, kończącym je z wynikiem pozytywnym, w terminie do 7 dni  
od daty dokonania oceny, stosownych zaświadczeń ukończenie szkolenia. 

7) przekazania Zleceniodawcy w terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia: 
a) uwierzytelnionej kserokopii listy obecności uczestników na szkoleniu, 
b) uwierzytelnionej kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, 
c) wypełnionej ankiety, o której mowa w pkt 10, 
d) oświadczenie potwierdzające ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

o którym  mowa w pkt 6, 
8) powiadomienia Zleceniodawcy, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na prawidłową 

realizację niniejszej umowy, 
9) podanie uczestnikom szkolenia do wypełnienia anonimowych  ankiet  służących do oceny 

szkolenia,  
10) przechowywania dokumentów związanych z organizacją i finansowaniem przedmiotowego 

szkolenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia i udostępnienie ich na życzenie 
Zleceniodawcy. 

2. Zleceniodawca dopuszcza zmiany w składzie kadry dydaktycznej, które należy uprzednio 
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uzgodnić w formie pisemnej ze Zleceniodawcą, przy czym zmiana wykładowcy wymaga 

równorzędnego zastępstwa.  

3. W wyjątkowych przypadkach Zleceniodawca dopuszcza zmiany w terminie realizacji szkolenia, 

które należy uprzednio uzgodnić w formie pisemnej ze Zleceniodawcą.  

4. W wyjątkowych sytuacjach Zleceniodawca dopuszcza zmianę miejsca realizacji szkolenia, którą 

należy uprzednio uzgodnić w formie pisemnej ze Zleceniodawcą, przy czym przeprowadzenie 

zajęć szkoleniowych musi odpowiadać wymogom zawartym w ofercie. 

 

§ 4 

 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy dane osobowe osób skierowanych na szkolenie 
w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji niniejszej 
umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ochrony danych osoby uczestniczącej w szkoleniu, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 5 

 

1. Zleceniodawca ma prawo do: 

1) wizytacji zajęć w trakcie trwania szkolenia; z przeprowadzonej wizytacji zajęć sporządza 
się protokół kontroli, który podpisywany jest przez osobę prowadzącą szkolenie  
i kontrolujących,  

2) analizy dokumentacji szkolenia,  
3) sprawdzenia czasu trwania szkolenia określonego w umowie w porównaniu 

z harmonogramem zajęć oraz listą obecności, 
4) natychmiastowego rozwiązania umowy w razie stwierdzenia nienależytego wykonania jej 

postanowień przez Zleceniobiorcę. 
 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, iż koszt szkolenia wynosi ………… brutto, słownie ………………………. 
złotych 00/100, 

      a osobogodzina szkolenia wynosi …………………………………………… brutto, słownie 

…………………………….. złotych 00/100, 
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2. Zleceniodawca pokryje ze środków ………………….. koszty szkolenia na podstawie faktury 
wystawionej przez Zleceniobiorcę w wysokości:……………………………………...………..zł 
słownie: ………………………………….. przelewając należną kwotę na konto 
Zleceniobiorcy: ……………………………………………………………………..…………… . 

3. W przypadku, gdy uczestnik przerwie szkolenie z przyczyn przez niego niezawinionych, 
Zleceniodawca pokryje koszty szkolenia za faktyczną ilość godzin uczestnictwa w szkoleniu 
zgodnie z ceną osobogodziny szkolenia określoną w ust. 1. 

4. Warunki płatności: 
 Warunkiem płatności jest dostarczenie Zleceniodawcy faktury oraz kompletu dokumentów,  

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. 

5. Termin płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z 
zastrzeżeniem ust. 4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

 

§ 7 

 

1. Zleceniodawca upoważnia do współpracy  ze Zleceniobiorcą; 
     ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Zleceniobiorca upoważnia do współpracy  ze Zleceniodawcą: 
     ……………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 8 

 

Oferta Zleceniobiorcy z dnia………………………………. stanowi integralną część niniejszej 

umowy .   

 

§ 9 

 

Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 10 

 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

               

§ 11 
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1. Strony oświadczają, iż osoby podpisujące umowę są upoważnione do ich reprezentowania. 
2. Kopie dokumentów przedkładanych przez Zleceniobiorcę powinny być podpisane za 

zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę lub osobę upoważnioną. 
 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 

1) Kodeks Cywilny, 
2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z …………………. ze zm.), 
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z ………………), 

5) Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. 
U. …………………..). 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

……………………………..        ……………………….               

       Zleceniobiorca:               Zleceniodawca: 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY –  

Zakup kompleksowych usług tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na 

język obcy oraz z języka obcego na język polski 

 

W dniu…………………..r. w …………………pomiędzy……………………………………………. 

……………….…………………………………………………………………………., posiadającym 

NIP ……………………………………, REGON ………………………., reprezentowanym przez: 

…………………….. ………...…………………………………., zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

 firmą ………………………………………………. z siedzibą przy………………….., wpisaną do 

…………………, posiadającą NIP …………………., REGON ………………., reprezentowaną 

przez:………, zwaną dalej WYKONAWCĄ,  

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie …………………………………….……, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy są kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym 

przysięgłych) i ustnych (bezpośrednich i on-line)  wykonywane z języka polskiego na język 

obcy oraz z języka obcego na język polski, w zakresie języków: …………………………. 

2.  WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z zaleceniami 

ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami sztuki, etyką zawodową, najwyższą starannością oraz w 

terminie i na warunkach określonych w  niniejszej umowie.  

3.  WYKONAWCA oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do 

realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, 

przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i stylistyczną 

wykonywanych tłumaczeń oraz zobowiązuje się do zachowania wszelkich zasad 

przekładu, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia odpowiedniego poziomu 

tłumaczeń.  

4.  Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) przetłumaczenie ok. ……. stron obliczeniowych (jedna strona obliczeniowa = 1800 

znaków ze spacjami) w tym : 

a) ok. ………… stron w trybie zwykłym,  

b) ok. ………….stron w trybie pilnym,   

c) ok. ………. stron tłumaczeń przysięgłych (przy tłumaczeniach przysięgłych  

1 strona zawiera 1125 znaków ze spacjami),  

2) Tryby tłumaczeń pisemnych:  

1) przez tryb zwykły, o którym mowa w ust. ………… rozumie się przetłumaczenie  

i dokonanie sprawdzenia w ciągu jednego dnia roboczego 5 stron obliczeniowych;  

2) przez tryb pilny, o którym mowa w ust. …………. rozumie się przetłumaczenie  

i dokonanie sprawdzenia w ciągu jednego dnia roboczego 8 stron obliczeniowych;  

3) Tłumaczenia przysięgłe tłumaczone są w trybie zwykłym – jedna strona zawiera 1125 

znaków obliczeniowych.  
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5. Przez stronę rozliczeniową rozumie się ilość znaków ze spacjami odczytanych  

z właściwości pliku MS Worda. W przypadku stron w programie Power Point, znaki 

przenoszone są do pliku MS Word i obliczane jak wyżej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania układu graficznego oryginału, odtwarzania 

tabel i wykonywania innych prac edytorskich związanych z zachowaniem szaty graficznej 

oryginału.  

7. Przez dzień roboczy o którym mowa w ust. 4, rozumie się wszystkie dni kalendarzowe  

z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.  

8. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać tłumaczenie w trybach i terminach 

każdorazowo uzgodnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCĄ w dniu 

przekazania tekstu do tłumaczenia, z uwzględnieniem liczby stron obliczeniowych 

określonych dla danego trybu w ust. 3 i 4 oraz innych postanowień niniejszej umowy.  

9.  Każde zwiększenie danego zamówienia o kolejne strony, wymagać będzie uzgodnienia 

przez strony trybu oraz terminu realizacji zamówienia.  

§ 2  

1. Teksty do tłumaczenia ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał WYKONAWCY stosownie do 

możliwości ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej, na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) 

lub pocztą elektroniczną na podstawie wypełnionego zlecenia (Załącznik Nr 2 do Umowy) wraz 

z informacją dotyczącą rodzaju tekstu i szacunkowej ilości stron obliczeniowych oraz terminu 

realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że forma przekazania ww. tekstów każdorazowo 

będzie uzgadniana między stronami. Szacunkową ilość stron obliczeniowych określa się na 

podstawie przekazanego WYKONAWCY pliku z tekstem do tłumaczenia biorąc za podstawę 

ilość znaków ze spacjami odczytanych z właściwości pliku w formacie MS Worda,  

z zaokrągleniem do 1/2 strony w górę.  

2. Teksty przetłumaczone WYKONAWCA będzie przekazywał ZAMAWIAJĄCEMU w formie 

pisemnej lub na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) lub pocztą elektroniczną,  

z zastrzeżeniem, iż forma przekazywania ww. tekstów każdorazowo będzie uzgadniana 

między stronami.  

3. Przekazanie tekstów do tłumaczenia WYKONAWCY i odbiór przetłumaczonych tekstów, 

wymaga potwierdzenia otrzymania tekstu przez każdą ze stron. Odbiór tekstów 

przetłumaczonych nastąpi w trybie przewidzianym w § 4 niniejszej umowy.  

4. Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do bieżących kontaktów z WYKONAWCĄ wyznaczony jest 

pracownik Urzędu . Do podpisywania formularzy zleceń oraz protokołów odbioru tłumaczeń 

wyznaczony jest ………………………………………………………...  

5. Ze strony WYKONAWCY zgodnie ze złożoną ofertą do realizacji niniejszej umowy 

wyznaczeni są następujący tłumacze:  

a. __________________, tel. ________________, e-mail ________________ 

b. __________________, tel. ________________, e-mail ________________  

c. __________________, tel. ________________, e-mail ________________  

d. __________________, tel. ________________, e-mail ________________  

6. Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu tłumaczeń, WYKONAWCA 
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oświadcza, iż przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO teksty każdorazowo tłumaczone będą 

przez jednego tłumacza, a w sytuacji gdyby tryb tłumaczenia wymagał współpracy kilku 

tłumaczy zapewnia, iż przetłumaczony tekst zostanie z należytą starannością ujednolicony 

przez osobę odpowiedzialną za całość prac.  

7. Pod każdym tłumaczeniem znajdzie się podpis (imię i nazwisko) tłumacza wraz z podaniem 

danych kontaktowych (e-mail oraz telefon) w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu 

ZAMAWIAJĄCEGO z tłumaczem. W sytuacji opisanej w ust. 6 pod tłumaczeniem podpisze się 

osoba odpowiedzialna za ujednolicenie całego tekstu. 

 8. W przypadku gdy w materiałach tłumaczonych przez tego samego tłumacza powtarzać się 

będą błędy ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę tłumacza. 

Zmiana możliwa będzie gdy ZAMAWIAJĄCY zgłosi uwagi do trzech zleceń wykonywanych 

przez tą sama osobę. 

 9. Wszelkie zmiany na liście tłumaczy realizujących niniejszą umowę każdorazowo wymagają 

uzgodnienia i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, a nowy zaproponowany tłumacz musi posiadać 

kwalifikacje co najmniej na takim samym poziomie jak tłumacz, z którym współpraca się 

zakończy.  

10. WYKONAWCA zobowiązany będzie do stosowania wyrażeń/zwrotów i nazw instytucji, 

występujących w przepisach prawnych oraz na stronach internetowych www………………; 

www…………..; a także wyrażeń/zwrotów, nazw instytucji międzynarodowych itp. 

występujących w oficjalnych dokumentach tych instytucji oraz glosariuszu 

ZAMAWIAJĄCEGO, który zostanie przekazany WYKONAWCY w terminie uzgodnionym przez 

strony. W przypadku, gdy terminologia jest niejednoznaczna, decyzja o akceptacji tłumaczenia 

zależy od ZAMAWIAJĄCEGO.  

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, 

WYKONAWCA wykona zgodnie z następującymi zaleceniami ZAMAWIAJĄCEGO:  

1) Przy formatowaniu, WYKONAWCA obowiązany jest wzorować się na tekście 

oryginalnym (kursywa, czcionka pogrubiona itp.).  

2) Dokumenty winny być sformatowane z zastosowaniem czcionki Times New Roman 

„12”, marginesy: „2.5”, „2.5”, „2.5”, „2.5”, nagłówek i stopka: „1.25”.  

§ 4  

1. Po wykonaniu pracy, WYKONAWCA przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU tłumaczenie 

do akceptacji.  

2. Przetłumaczone teksty będą przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej do godz. 

15.00 dnia ustalonego przez strony jako ostateczny termin zakończenia tłumaczeń. 

Przekazanie tekstów po godzinie 15.00 będzie równoważne z przekazaniem ich w dniu 

następnym.  

3. ZAMAWIAJĄCY dokona kontroli wydanych tłumaczeń tekstów do 30 stron 

rozliczeniowych, w szczególności w zakresie zgodności z wymaganiami, o których 

mowa w § 2 ust. 10 oraz § 3 niniejszej umowy, w terminie 3 dni roboczych licząc od 

dnia wydania danego tłumaczenia. 

 4. ZAMAWIAJĄCY dokona kontroli wydanych tłumaczeń tekstów powyżej 30 stron 

rozliczeniowych, w szczególności w zakresie zgodności z wymaganiami, o których 
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mowa 4 w § 2 ust. 10 oraz § 3 niniejszej umowy, w terminie 5 dni roboczych licząc od 

dnia wydania danego tłumaczenia.  

5. ZAMAWIAJĄCY w terminie 3 dni roboczych zgłosi uwagi i wniesie o dokonanie 

poprawek lub w przypadku braku uwag zaakceptuje wykonane tłumaczenie (teksty do 

30 stron rozliczeniowych).  

6. ZAMAWIAJĄCY w terminie 5 dni roboczych zgłosi uwagi i wniesie o dokonanie 

poprawek lub w przypadku braku uwag zaakceptuje wykonane tłumaczenie (teksty 

powyżej 30 stron rozliczeniowych).  

7. WYKONAWCA, bez osobnego wynagrodzenia, wprowadzi do danego tłumaczenia 

poprawki, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz uwzględni uwagi zgłoszone do tłumaczenia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w uzgodnionym terminie - do 2 dni roboczych licząc od daty 

ich zgłoszenia. 8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do ostatecznego stwierdzenia 

poprawności tłumaczenia w terminie do 3 dni roboczych od przekazania poprawionego 

tłumaczenia.  

9. Po stwierdzeniu poprawności przyjęcie tłumaczenia nastąpi poprzez podpisanie 

protokołu odbioru, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy.  

10. Na protokole odbioru zaznaczana będzie liczba stron rozliczeniowych. Liczbę stron 

rozliczeniowych oblicza się na podstawie przetłumaczonego tekstu biorąc za podstawę 

ilość znaków odczytanych z właściwości pliku w formacie MS Word ze spacjami,  

z zaokrągleniem do 1/2 strony w górę.  

11. Na protokole odbioru zaznaczana będzie liczba minut tłumaczenia ustnego. 

Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania tłumaczenia ustnego będzie rozliczane  

z zaokrągleniem do 1 godziny w górę, gdy będzie wynosić 31 minut i więcej.  

12. W przypadku, gdy tłumaczenie po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 7, 

nie uwzględnia uwag, o których mowa w ust. 5 i 6, ZAMAWIAJĄCY zleci tłumaczenie 

innemu podmiotowi na koszt WYKONAWCY.  

§ 5  

1. Tłumaczenia ustne zlecane będą co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.  

2. ZAMAWIAJĄCY może odwołać tłumaczenie ustne na co najmniej 5 godzin przed 

planowanym wydarzeniem bez ponoszenia żadnych kosztów. W przypadku odwołania 

w późniejszym terminie WYKONAWCA może żądać pokrycia przez 

ZAMAWIAJĄCEGO kosztów w wysokości nie większej niż …………% szacowanej 

sumy brutto danego zlecenia.  

§ 6  

1. WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian  

w wykonanym zamówieniu. Wniesienie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek zmian 

w wykonanym zamówieniu nie będzie uważane za naruszenie treści lub integralnej 

formy zamówienia.  

2. WYKONAWCA wyraża zgodę na wszelkie formy powielania oraz publikacji 

wykonanego tłumaczenia.  

3. WYKONAWCA nie może przekazać bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO praw  

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na rzecz osób 

trzecich.  

§ 7  

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie zamówienia, strony umowy określają 

następująco: 5  

1) Tłumaczenia pisemne - za przetłumaczenie jednej strony (=1800 znaków ze 

spacjami), z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski w trybie:  

1. zwykłym cena netto______________________________________ słownie 

________________________ podatek VAT____________________ zł słownie 
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________________________ cena brutto _____________________ słownie 

________________________  

2. pilnym cena netto______________________ słownie 

________________________ podatek VAT_________________ zł słownie 

________________________ cena brutto _____________________ słownie 

________________________  

5. tłumaczenie przysięgłe (jedna strona = 1125 znaków ze spacjami) cena 

netto______________________ słownie ________________________ podatek 

VAT___________ zł słownie ________________________ cena brutto 

_____________________ słownie _______________________________________  

3) Tłumaczenia ustne - tłumaczenie jednej godziny zegarowej:  

a) tłumaczenia ustne  cena netto______________________ słownie 

________________________ podatek VAT___________ zł słownie  

 

§ 8 

 

 1. Dla tłumaczeń pisemnych, ustnych ustala się następujące warunki płatności: 

podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru 

tłumaczeń, o którym mowa w § … ust. ….. niniejszej umowy. WYKONAWCA otrzyma 

wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Wynagrodzenie WYKONAWCY płatne będzie każdorazowo przelewem na jego 

rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.  

3. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 9  

 

1. W przypadku nienależytego wykonywania zleconego tłumaczenia ustnego, 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru i odstąpić od wadliwie wykonanego 

zlecenia bez obowiązku zapłaty lub zlecić wykonanie tego tłumaczenia podmiotowi 

na koszt i odpowiedzialność WYKONAWCY.  

 

2.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ 

usług tłumaczenia ustnego, lub w przypadku spóźnienia się tłumacza ustnego 

umowa może być rozwiązana przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie 

natychmiastowym, o czym ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 

w formie pisemnej.  

3.  W przypadku opóźnienia w wykonaniu tłumaczenia w terminie określonym w § 

……….. ust. ………..niniejszej umowy lub opóźnienia we wprowadzeniu uwag  

i poprawek zgłaszanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminach, o których mowa w 

§ ……… niniejszej umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę 

umowną w wysokości ………….. % wartości brutto zleconego tłumaczenia za 

każdy dzień opóźnienia.  

4.  W przypadku wystąpienia oczywistych, dających się zweryfikować w powszechnie 

dostępnych źródłach błędów w wykonanym tłumaczeniu pisemnym, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 

………% ceny brutto danego zamówienia za każdy błąd.  

5. W przypadku, gdy w okresie następujących po sobie trzech miesięcy będą 

powtarzały się błędy w wykonanych tłumaczeniach pisemnych, tj. dokonywanie 

poprawek do więcej niż połowy teksów przekazanych do tłumaczenia lub 

powtarzające się co najmniej 3 opóźnienia w realizacji zleceń, a w przypadku 
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ustnych tłumaczeń co najmniej dwukrotne spóźnienia się w trakcie trwania umowy 

tłumaczy na spotkania, niedokonanie tłumaczenia z powodu nieobecności bądź 

niedyspozycji tłumacza, ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym.  

6. ZAMAWIAJĄCY ma również prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy  

w przypadku naruszenia przez WYKONAWCĘ innych jej postanowień pomimo 

wcześniejszego wezwania do zaniechania tych naruszeń.  

7. W przypadku rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY 

przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu zrealizowanych i odebranych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO zleceń.  

8. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, 

w szczególności w przypadku określonym w ust. ……….., ZAMAWIAJĄCY ma 

prawo do naliczenia kary umownej w wysokości ………….. złotych (słownie: 

………………. złotych 00/100).  

10. Niezależnie od naliczonych kar umownych, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

11. Kary umowne sumują się.  

 

§ 10  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………. r. do dnia 

………………… r.  

 

§ 11  

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 12 

Spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 13  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy: 

Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z ……. r. Nr …. poz. …..ze zm.), ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ……. Nr …. poz. 759 ze zm.) oraz ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. ….. r. Nr …… poz. …… ze zm.).  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
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§ 14  

 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA. 

 

 

 

 

 

 

Załączniku Nr 1 do umowy …………/ …………..  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z cenami – oferta Wykonawcy. 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej  

 

W dniu…………………..r. w 

…………………pomiędzy……………………………………………………………….………….. 

……………….………………………………………………………………………., posiadającym 

NIP …………………………………………, REGON ………………………., reprezentowanym 

przez:……………………………………………………………………………………………..……, 

…………….……………………...…………………………………………..………., zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, 

 

 a  

 

firmą ………………………………………………. z siedzibą przy………………….., wpisaną do 

…………………, posiadającą NIP ………………., REGON ……….,………… reprezentowaną 

przez:………………………………………………………….………, zwaną dalej WYKONAWCĄ,  

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie …………………………………………………, została zawarta umowa o następującej 

treści: 
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§ 1.  

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia za wynagrodzeniem 

usług nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zorganizowanego przez  Zamawiającego 

punktu kontaktowego dla migrantów. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Oferta stanowi załącznik nr ….do niniejszej umowy i jest jej integralna częścią. 

 

§ 2.  

1. Termin realizacji umowy  ustala się od …………………………….. r.  do ……………. r. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według 

kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty  lub  terminu spotkania on-line 

między osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

3. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez Wykonawcę obejmuje: 

a) poinformowanie osoby uprawnionej ( migranta/klienta punktu kontaktowego)  

o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  

o spoczywających na niej obowiązkach, lub 

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

c) sporządzenie projektu pisma, wypełnienia formularza, lub  

d) wskazanie podmiotu właściwego do rozwiązania problemu prawnego osoby 

uprawnionej.  

4. Wykonawca  będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej a terenie punktu 

kontaktowego pod adresem …………………..  lub on-line w dni robocze, od 

poniedziałku do …………………, co najmniej 2 godziny dziennie (od godz. ………… 

do godz. ………..), każdego dnia, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

5. W dni ustawowo wolne od pracy nieodpłatna pomoc prawna nie będzie udzielana. 

6. Wykonawca do świadczenia nieodpłatnej pomocy  prawnej wyznacza następującą/e 

osobę/y: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

7. Zmiana osoby/osób, o której/ych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wymaga 

8. pisemnego aneksu do niniejszej umowy i akceptacji Urzędu. 

9. W ramach edukacji prawnej Wykonawca  opracuje poradnik, w formie papierowej  
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i elektronicznej o prawach i obowiązkach cudzoziemców przebywających na terenie 

RP, najpóźniej do …………………………………………………………………………… r. 

10. Zamawiający zapewnia podstawowe wyposażenie biurowe lokalu, tj. biurko, fotel, 

krzesła dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej, szafę zapewniającą 

bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, telefon oraz 

dostęp do Internetu. Z udostępnieniem lokalu wiąże się prawo korzystania  

z sanitariatów. 

11. Zamawiający zapewnia niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 

umożliwiający udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej  formularze oświadczeń i kart 

pomocy, a także właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz 

informację o osobach uprawnionych, dokumentach uprawniających i zakresie 

udzielanej pomocy od dnia ……………… r.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

przez osoby wskazane w ofercie, będące adwokatami, radcami prawnymi.  

13. W przypadku, gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej nie może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić obecność osoby zastępującej. W szczególnie wyjątkowych 

sytuacjach dopuszcza się możliwość zastępstwa adwokata lub radcy prawnego przez 

aplikanta adwokackiego lub radcowskiego działających z ich upoważnienia. Wykaz 

adwokatów, radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach, 

o których mowa w ust. 4 określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 

poszanowaniem zasad określonych ustawą o radcach prawnych/ustawą o adwokaturze zgodnie 

ze standardami profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej. 

2. Zlecone czynności i prace stanowiące przedmiot umowy Wykonawca wykonywać będzie osobiście 

lub zespołowo i/lub przy pomocy osób współpracujących z Wykonawcą. Koszty czynności i wkładu 

pracy podejmowanego w ramach wykonywania niniejszej umowy przez te osoby ponosi wyłącznie 

Wykonawca.  

3. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

odpowiada jak za własne i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania i posiada polisę ubezpieczeniową  

od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca  doręczy Zamawiającemu  kopię polisy, o której mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

3. Nieprzedstawienie kopii ww. polisy może być powodem natychmiastowego rozwiązania umowy. 
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§ 5 

 

1. Należność za realizację zamówienia o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy strony 

ustalają ryczałtowe wynagrodzenie,  w stosunku miesięcznym w wysokości :  

brutto: ……………..zł, (słownie: …………………………………………………..…….), w tym 

kwota  netto: ……………….zł  (słownie: ………………………………………….……………..),  

oraz podatek VAT (….%) ……………….. zł. 

Wynagrodzenie ogółem za cały okres realizacji umowy wynosi brutto : ………………zł,       w 

tym kwota netto: ……………….zł  oraz podatek VAT (….%) ……………………………... zł. 

2. Źródło finansowania: ………………….. 

3. Rozliczenia dokonywane będą comiesięcznie, na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Kancelarię. Faktury należy dostarczać na adres e-mail: ……………….. 

Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia wynagrodzenia za miesiąc grudzień  

w tym samym miesiącu. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty zgodnie z wystawioną fakturą VAT  

na poniższy rachunek bankowy Wykonawcy: 

       ………………………………………………………………………………………… 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W razie opóźnień w zapłacie za wykonaną usługę, Wykonawcy przysługuje prawo  

do obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty dojazdu 

Wykonawcy do miejsca świadczenia usług  (i z powrotem).  

 

§ 6 

 

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę. Wypowiedzenie musi mieć formę 

pisemną.  

2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Za 

dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przyjmuje się dzień doręczenia do 

Zamawiającego lub Wykonawcy wypowiedzenia zawierającego oświadczenie upoważnionej 

osoby z własnoręcznym podpisem. 

§ 7 

 

1. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji niniejszej 

umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ochrony danych osoby, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 
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§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy o radcach prawnych/ustawy Prawo o adwokaturze. 

 

§ 9 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania Umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego 

porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi oferta z dnia………… . 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY –  

Zakup usługi szkoleniowej – szkolenia formalno - kulturowego dla osób 

przybywających po raz pierwszy do Polski. 

 

 

 

W dniu…………………..r. w …………………pomiędzy……………………………………………. 

……………….………………………………………………………………………., posiadającym 

NIP …………………, REGON ………………………., reprezentowanym przez: 

…………………….. -.…………………………………………..…., zwanym dalej Zleceniodawcą, 

a  
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firmą ………………………………………………. z siedzibą przy………………….., wpisaną do 

…………………, posiadającą NIP ………………., REGON ………., reprezentowaną 

przez:………………………………………………………………..…, zwaną dalej Zleceniobiorcą,  

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie ……………………….……………………, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Zleceniobiorcę szkolenia o nazwie: 
SZKOLENIE  FORMALNO - KULTUROWE DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH PO RAZ 

PIERWSZY DO POLSKI.  

 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje  
i warunki do należytego wykonania zamówienia. 
 

§ 2 

 

1.  Miejscem szkolenia jest: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. Liczba osób, które zostaną objęte szkoleniem: 
…………………………………………………………………..…………………………………….…. 

1) Wykaz osób skierowanych na szkolenie zostanie przekazany Zleceniobiorcy dwa dni 

przed rozpoczęciem szkolenia.  

3. Szkolenie odbywać się będzie w terminie od ……………… do …………….……  
i obejmować będzie:……..godzin.  
 

§ 3 

 

1. Zleceniobiorca realizujący szkolenie zobowiązany jest do: 
1) przedstawienia Zleceniodawcy harmonogramu szkolenia (czas trwania szkolenia, dni, 

godziny) .W przypadku ewentualnych zmian w harmonogramie, Zleceniobiorca ma 
obowiązek zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej Zleceniodawcy nie później niż 2 dni 
przed planowaną zmianą oraz uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, 

2) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: 
a. dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia , 
b. rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia   zawierający: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia 
lub  numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania 
zaświadczenia , 
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3) systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji kształcenia  
w przypadku trudności w procesie nauczania,  

4) niezwłocznego informowania na piśmie Zleceniodawcy o nieobecnościach na szkoleniu 
osoby skierowanej (imiennie), niezgłoszeniu się tej osoby na szkolenie lub też rezygnacji z 
uczestnictwa  
w trakcie jego trwania; w przypadku niedopełnienia przez Zleceniobiorcę tego obowiązku 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za szkolenie tej osoby, 

5) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika. Ubezpieczenie 
ma obejmować cały okres trwania szkolenia, 

6) wydania uczestnikom szkolenia, kończącego je z wynikiem pozytywnym, w terminie do 7 dni  
od daty dokonania oceny, stosownych zaświadczeń ukończenie szkolenia. 

7) przekazania Zleceniodawcy w terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia: 
e) uwierzytelnionej kserokopii listy obecności uczestników szkolenia, 
f) uwierzytelnionej kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,  
g) wypełnionej ankiety, o której mowa w pkt 10, 
h) oświadczenie potwierdzające ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

o którym  mowa w pkt 6, 
8) powiadomienia Zleceniodawcy, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na prawidłową 

realizację niniejszej umowy, 
9) podanie uczestnikom szkolenia do wypełnienia anonimowej  ankiety  służącej do oceny 

szkolenia,  
10) przechowywania dokumentów związanych z organizacją i finansowaniem przedmiotowego 

szkolenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia i udostępnienie ich na życzenie 
Zleceniodawcy. 

2. Zleceniodawca dopuszcza zmiany w składzie kadry dydaktycznej, które należy uprzednio 

uzgodnić w formie pisemnej ze Zleceniodawcą, przy czym zmiana wykładowcy wymaga 

równorzędnego zastępstwa.  

3. W wyjątkowych przypadkach Zleceniodawca dopuszcza zmiany w terminie realizacji szkolenia, 

które należy uprzednio uzgodnić w formie pisemnej ze Zleceniodawcą.  

4. W wyjątkowych sytuacjach Zleceniodawca dopuszcza zmianę miejsca realizacji szkolenia, którą 

należy uprzednio uzgodnić w formie pisemnej ze Zleceniodawcą, przy czym przeprowadzenie 

zajęć szkoleniowych musi odpowiadać wymogom zawartym w ofercie. 

 

§ 4 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Zleceniodawca udostępnia Zleceniobiorcy dane osobowe osób skierowanych 

na szkolenie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji 

niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ochrony danych osoby uczestniczącej  

w szkoleniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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§ 5 

 

1. Zleceniodawca ma prawo do: 

5) wizytacji zajęć w trakcie trwania szkolenia; z przeprowadzonej wizytacji zajęć sporządza 
się protokół kontroli, który podpisywany jest przez osobę prowadzącą szkolenie  
i kontrolujących,  

6) analizy dokumentacji szkolenia,  
7) sprawdzenia czasu trwania szkolenia określonego w umowie w porównaniu  

z harmonogramem zajęć oraz listą obecności, 
8) natychmiastowego rozwiązania umowy w razie stwierdzenia nienależytego wykonania jej 

postanowień przez Zleceniobiorcę. 
 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, iż koszt szkolenia wynosi ………… brutto, słownie 
………………………. złotych 00/100, 

     a osobogodzina szkolenia wynosi ……………………… brutto, słownie 

…………………………….. złotych 00/100, 

2. Zleceniodawca pokryje ze środków ………………….. koszty szkolenia na podstawie 

faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę w wysokości:…………..zł słownie: 

………………………………….. przelewając należną kwotę na konto Zleceniobiorcy: 

……………………………………………… . 

3. W przypadku, gdy uczestnik przerwie szkolenie z przyczyn przez niego 

niezawinionych, Zleceniodawca pokryje koszty szkolenia za faktyczną ilość godzin 

uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z ceną osobogodziny szkolenia określoną w ust. 1. 

4. Warunki płatności: 

 Warunkiem płatności jest dostarczenie Zleceniodawcy faktury oraz kompletu dokumentów,  

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. 

5. Termin płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

zastrzeżeniem ust. 4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zleceniodawcy. 

 

§ 7 

1. Zleceniodawca upoważnia do współpracy  ze Zleceniobiorcą; 
     ……………………………………………………………………………………………………… 

2.Zleceniobiorca upoważnia do współpracy  ze Zleceniodawcą: 
     ……………………………………………………………………………………………………… 
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§ 8 

 

Oferta zleceniobiorcy z dnia………………………………. stanowi integralną część niniejszej 

umowy .   

 

§ 9 

 

Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 10 

 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

               

§ 11 

 

1. Strony oświadczają, iż osoby podpisujące umowę są upoważnione do ich 
reprezentowania. 

2. Kopie dokumentów przedkładanych przez Zleceniobiorcę powinny być podpisane za 
zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę lub osobę upoważnioną. 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 

1. Kodeks Cywilny, 
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z ……r. poz. …….. ze zm.), 
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652), 

5. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 667). 
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§ 13 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

       Zleceniobiorca:                                 Zleceniodawca: 
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PROCEDURA 2  

W urzędach pracy informacje z KARTY MIGRANTA znajdują się w systemie Syriusz. 

Przykładowy dokument jest narzędziem wpierającym pracę NGO i OHP. 

KARTA MIGRANTA 
         

Data założenia karty 

………………………………….. 

  

 
 

OBSŁUGA MIGRANTA WYMAGA UDZIAŁU TŁUMACZA  

❑ NIE 
❑ TAK 
Z JĘZYKA …………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

w przypadku bariery językowej podać datę i godzinę kolejnej wizyty z udziałem tłumacza 

Data, godzina kolejnej wizyty ………………………………………………..………………………………………. 

 
 

A. DANE PODSTAWOWE 

Nazwisko i imię…………………………………………………………………………..………………………………………….. 

Data urodzenia ............................................................... …………………………………………………………. 

 

     PESEL            

 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Narodowość……………………………………………………………………………..........…………………………............ 

Legalność pobytu w Polsce: 

- wpisać tytuł pobytowy………………………………………………………………………………………………………… 

- termin ważności legalnego pobytu: do dnia ……………………………………………………………………..… 
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Status na rynku pracy: 

❑ bezrobotny 
❑ poszukujący pracy 
❑ zatrudniony 
❑ pracujący na umowę cywilnoprawną 
❑ inny status…………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu……………………………………………………………………………..…….. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………. 

 

Inne informacje: 

Aktualizacja danych z rubryki A 

Data aktualizacji  Zakres  

  

  

 
 

B. USTALENIE OCZEKIWAŃ MIGRANTA/GŁÓWNE OBSZARY POTRZEB  

❑ pomoc w zakresie nauki języka polskiego 
❑ chęć udziału w szkoleniu formalno-kulturowym dla osób przyjeżdżających po raz pierwszy do 

Polski 
❑ chęć udziału w szkoleniu z języka polskiego dla cudzoziemców 
❑ pomoc finansowa 
❑ pomoc w poszukiwaniu pracy 
❑ pomoc w zakresie legalności pobytu 
❑ pomoc w zakresie legalności zatrudnienia 
❑ pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach 
❑ pomoc w zakresie informacji prawnej 
❑ pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego 
❑ pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego 
❑ pomoc w zakresie aktywnego poszukiwania pracy – chęć udziału w warsztatach 
❑ pomoc w zakresie kontaktów ze środowiskiem lokalnym 
❑ pomoc w zakresie kontaktów ze służbą zdrowia 
❑ pomoc mieszkaniowa  
❑ inna (jaka?).............................................................................................................................. 
 

 

Rekomendacje: 

❑ udział w szkoleniu formalno-kulturowym dla osób przyjeżdżających po raz pierwszy do Polski  
❑ udział w szkoleniu z nauki języka polskiego dla cudzoziemców 



 

str. 41 
 

 

Aktualizacja danych podanych z rubryki B 

Data aktualizacji  Zakres  

  

  

 
 

C. OKREŚLENIE PROBLEMU ZAWODOWEGO 

Wybór zawodu  Klient posiada ograniczone doświadczenie lub  
w ogóle go nie posiada i po raz pierwszy chce 
 dokonać wyboru zawodu  

  Klient posiada doświadczenie zawodowe,  
lecz chce lub musi dokonać zmiany zawodu,  
rozważa taką możliwość ze  
względu na okoliczności zewnętrzne 
 

 

Doskonalenie zawodowe  Klient zamierza uzupełnić wiadomości 
 i umiejętności zawodowe 

 

Zatrudnienie  Klient zamierza podjąć działalność gospodarczą 
 i oczekuje oceny szans przedsięwzięcia 

 

  Klient ma kłopoty z przystosowaniem  
zawodowym 

 

 
 

Klient ma deficyt w zakresie umiejętności  
   poszukiwania pracy 

 

 

Inne informacje: 

Aktualizacja danych z rubryki C 

Data aktualizacji  Zakres  
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D. ANALIZA SYTUACJI OSOBY 

 

Poziom wykształcenia  Podstawowe/gimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie ogólne 

 Średnie zawodowe (technikum, liceum zaw., liceum techniczne) 

 Pomaturalne 

 Wyższe zawodowe (licencjat) 

 Wyższe magisterskie 

 
Dodatkowe stopnie naukowe  ........................................................................  
 .......................................................................................................................  

 

Kierunek – specjalizacja – wykształcenie – zawód: 

 

 

Specyficzne kwalifikacje – przebyte szkolenia: 

 

kursy ...................................................................  

języki  ..................................................................  

licencje ...............................................................  

prawo jazdy (kategoria)  .....................................  

znajomość języka polskiego ……………………….……. 

uprawnienia .......................................................  

inne (jakie?)  .......................................................  

 

Zawody (prace) dotychczas wykonywane: 

 

Doświadczenie zawodowe (staż pracy) w zawodach: 
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Wyuczonych……………………………………………..…. Wykonywanych………………………………………… 

 

Zainteresowania, predyspozycje, kompetencje:…………………………………………………………………………… 

 

  Uwarunkowania zdrowotne, społeczne i ekonomiczne:…………………………………………………………………. 

 

 

 

 
 

Inne informacje: 

Aktualizacja danych z rubryki D 

Data aktualizacji  Zakres  

  

  

 
 

E. ANALIZA MOŻLIWOŚCI I WYBÓR ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU ROZWIĄZANIA PROBLEMU 

ZAWODOWEGO 

 

 

 

 

 

 
 

F. WERYFIKACJA SPOSOBU ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZAWODOWEGO 
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G. TERMINY WIZYT /KONTAKTÓW/ U KONSULTANTA/OPIEKUNA MIGRANTA 

 

 
 

H. TERMINY SPOTKAŃ Z KONSULTANTEM/OPIEKUNEM MIGRANTA 

Termin  

spotkania 

Rodzaj kontaktu 

 

 

Tematyka 

spotkania  

Efekty  

spotkania  

Podpis 

konsultanta/opiekuna 

migranta 

 telefoniczny osobisty 

      

      

      

 
 
 

Narzędzie nr 2 

SKRYPT ROZMOWY PRZY PODEJMOWANIU KONTAKTU Z KLIENTEM 

Planując rozmowę z migrantem, należy ustalić, w jakim języku będzie odbywała się 

komunikacja i czy konsultant będzie mógł samodzielnie podjąć konwersację, czy też wymagany 

jest udział tłumacza. Rozmowa powinna uwzględnić następujących schemat: 

• przedstawienie się; 

• potwierdzenie danych; 

• pytania kwalifikujące do rejestracji w urzędzie lub uprawniające do uzyskania wsparcia; 

• prezentacja (informowanie) o możliwościach wsparcia; 

• oferowanie (propozycja ofert/rozwiązań); 

• zamykanie (finalizacja rozmowy). 

Każda z instytucji może posiadać własny standard stosowany przy obsłudze migranta. Przykłady 

szczegółowych pytań zostały opracowane w ramach pilotażu. 
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SCHEMAT SKRYPTU ROZMOWY PRZY PODEJMOWANIU KONTAKTU Z KLIENTEM 

ETAPY CEL 

 

Obsługa migranta wymaga 

udziału tłumacza  

 

z języka …………………….. 

 

 

 

TAK/NIE 

w przypadku bariery językowej podać datę i godzinę 

kolejnej wizyty z udziałem tłumacza 

Przedstawienie się Podanie imienia i nazwiska, stanowiska , komórki 

organizacyjnej – punkt kontaktowy,  

- pozyskać ustną zgodę na e – wizytę, 

- poinformować o obowiązku informacyjnym (RODO).  

Potwierdzenie danych Zebranie informacji o rozmówcy: dane osobowe, PESEL, 

narodowość 

 

Pytania kwalifikujące - przeprowadzić wywiad lub zapoznać się dokumentacją 

dotyczącą pobytowości migranta, 

- przeprowadzić wywiad na temat legalności zatrudnienia,  

- uzyskać dodatkowe informacje nie wynikające z posiadanej 

dokumentacji,  

- założyć KARTĘ MIGRANTA 

- ustalić oczekiwania migranta ( pomocna będzie KARTA 

MIGRANTA ) 

 

Prezentacja (informowanie) - ustalić możliwości zaproponowania odpowiedniego 

postepowania oraz możliwości podjęcia innych działań, 

- przekazać informacje dotyczące usług i możliwych do 

podjęcia indywidualnych działań, 

➢ przedstawić informacje o ofertach pracy, 
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➢ przedstawić informacje o możliwościach 
poszukiwania pracy, źródłach wiedzy, o 
wolnych miejscach pracy, adresach 
podmiotów realizujących usługi pośrednictwa 
pracy, 
 

Oferowanie (propozycja 

ofert/ rozwiązań ) 

- przedstawić informacje o konkretnej usłudze, którą klient 

jest zainteresowany( pośrednictwo pracy, aktywizacja 

zawodowa, rozwój zawodowy, pomoc językowa, pomoc 

prawna, integracja społeczna, pomoc społeczna) . 

- wyposażyć migranta w LOKALNĄ MAPĘ WSPARCIA DLA 

MIGRANTÓW lub wskazać jej publikację na stronie 

internatowej. 

 

Zamykanie (finalizacja 

rozmowy) 

- ustalić z migrantem zasady dalszego postepowania, 

-rozmowa rozpoznawcza powinna zakończyć się 

przedstawieniem propozycji objęcia usługą adekwatną do 

potrzeb migranta. 

- Przekazanie migrantowi: ulotek, folderów informacyjnych, 

wizytówek,  podania adresów stron internatowych.  
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PROCEDURA 3  

Narzędzie nr 1  

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD) 

Każda z instytucji może wykorzystać własny wzór indywidualnego planu działania. Warto 

uzupełnić go jednak o zagadnienia dotyczące szczególnych potrzeb klienta związanych  

z podjęciem zatrudnienia. Przykładowy wzór dokumentu wypracowany na potrzeby realizacji 

pilotażu. 

 

NDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA IPD  

Imię i Nazwisko   

Adres   

Pesel  

 

I. Główny cel zawodowy 

 

 

 

 

II. Czasu realizacji IPD 

 

Data rozpoczęcia realizacji IPD Docelowa data zrealizowania IPD 

……………………………………………… ……………………………………………… 

 

Twoja ocena szans na zrealizowanie celu w wyznaczonym czasie (w %) 

 

Rzeczywista data zakończenia realizacji IPD ………………………………………….. 
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III. Określenie celów cząstkowych – Strategia działania -   

1. Tabela celów cząstkowych - kroki do realizacji celów 

 

Lp. Nazwa celu cząstkowego Kolejne kroki i działania prowadzące do 

celu cząstkowego 

 

 

1.   

2.   

3.   

 

 

2. Kategorie działań  

A . Podaj działania o charakterze edukacyjnym:  

a)…………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………... 

 

B. Podaj działania o charakterze zawodowym:  

a)………………………………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Podaj działania o charakterze osobistym: 

a)………………………………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………………………… 

 D. Podaj działania o innym charakterze:  

a)……………………………………………………………………………………………..…. 

b)…………………………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. TWÓJ KAPITAŁ 

 

ATUTY OSOBISTE: 

 1. Twoje mocne strony: 

…...……………………………………………………………………………………………… 

2. Główne cechy osobowości i charakteru: 

...………………………………………………………………………………………………… 

3. Posiadana wiedza i umiejętności: 

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Zainteresowania i dotychczasowe doświadczenia: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Dotychczasowe sukcesy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ATUTY SYTUACYJNE:  

1. Dostęp do źródeł informacji (jakich?) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

2. Dobra lokalizacja (dostęp do instytucji, szkół, firm, biznesu –jakich ?)  

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Dostęp do potrzebnego sprzętu i wyposażenia :……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...… 

4. Krąg znajomych i przyjaciół, a dzięki nim łatwiejszy dostęp do informacji i instytucji 

dla Ciebie ważnych i potrzebnych 

………………………………………………………………………………………………...… 

5. Możliwości korzystania z doświadczeń i dorobku najbliższych i 

przyjaciół……………………………………………………………………………………….. 

 

 V. Kotwice kariery 

 

Wybierz i zaznacz cenione przez Ciebie wartości życia zawodowego: profesjonalizm, 

przywództwo, autonomia, niezależność Bezpieczeństwo i stabilizacja Kreatywność  

i przedsiębiorczość usługi i poświęcenia dla innych, wyzwanie, styl życia, inne.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

VI. Trudności, bariery, luki do wypełnienia. Trudności o charakterze wewnętrznym:  

- Słabe strony charakteru i osobowości tzn. wady………………………………………….  

- Luki wiedzy i informacji………………………………………………………………………  

- Braki w doświadczeniu i umiejętnościach ………………………………………………... 

 

4. Trudności o charakterze zewnętrznym:  

- Odległości geograficzne, niekorzystna lokalizacja - …………………………………….. 

 - Brak informacji lub dostępu do informacji  - ……………………………………………... 

 - Sytuacja finansowa - ……..………………………………………………………………... 

- Dodatkowe obowiązki życiowe - …………………………………………………………... 

 

VII. Mapa wsparcia : 

 

1. Lista wspierających osób 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Wykaz pomocnych instytucji i organizacji 
…………………………………………………………………………………………………...
…………….………………………………………………………………………………….… 
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3. Firmy i przedsiębiorstwa ……………………………………………………………….…. 
…………………………………………………..……………………………………………… 

4. Ważne adresy internetowe i inne kontakty 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Wskazówki „eksperta” (doradcy zawodowego, konsultanta/opiekuna migranta): 

 

1. …………………………………………………………………………………………….….. 

2. …………………………………………………………………………………………….….. 

3. ……………………………………………………………………………………………..…. 

 

IX. Ocena efektów Twoich działań 

 

1. Zaplanuj i podaj daty sprawdzania postępów w realizacji IPD:  

 

Lp. Rodzaj podjętego działania Data zakończenia 

realizacji  

Efekt działania  

1.    

2.    

3.    

 

X. Modyfikacja IPD  

1. Tabela wprowadzonych modyfikacji IPD 

Lp.  Data modyfikacji 

IPD 

Zakres modyfikacji IPD  

   

   

   

 

XI. Uwagi i wnioski  

……………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………….       

        ………………………………………. 

Podpis klienta       Podpis konsultanta/opiekuna 

migranta  
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Narzędzie nr 2  

WZORY DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV, LIST MOTYWACYJNY) 

Każda z instytucji może wykorzystać własne wzory dokumentów aplikacyjnych lub korzystać  

z szablonów znajdujących się w internecie. Przykładowy wzór dokumentów wypracowany na 

potrzeby realizacji pilotażu. 

Załącznik 1 

Wzór życiorysu zawodowego  

DANE OSOBOWE 

 Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania: 

 Numer telefonu: 

 E-mail: 

CEL ZAWODOWY  

Twój życiorys zyska na wartości, jeśli określisz w nim swój cel zawodowy. Możesz napisać np. 

o rozwijaniu umiejętności na stanowisku, na które aplikujesz, o zdobywaniu kolejnych stopni 

specjalizacji zawodowych. Jeżeli trudno określić można pominąć ten fragment życiorysu.  

 WYKSZTAŁCENIE 

 (piszesz w odwrotnym porządku chronologicznym - najpierw zamieść najaktualniejsze 

informacje)  

Data (rozpoczęcia i zakończenia szkoły) - pełna nazwa szkoły, kierunek kształcenia, uzyskany 

tytuł (w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub wyższego należy pominąć szkołę 

podstawową i gimnazjalną)  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

(piszesz w odwrotnym porządku chronologicznym tj. od ostatniego miejsca zatrudnienia).  

Data (rozpoczęcia i zakończenia pracy) - nazwa i siedziba zakładu pracy, wydział, zajmowane 

stanowisko, krótki opis zakresu obowiązków i odpowiedzialności w poprzedniej pracy 

 KURSY I SZKOLENIA 

 Rok i czas trwania - nazwa kursu/szkolenia, organizator oraz nabyte uprawnienia  

UMIEJĘTNOŚCI  

Znajomość języka obcego - w jakim stopniu?  
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Znajomość obsługi komputera - jakie programy?  

Obsługa urządzeń, maszyn - jakich?  

Prawo jazdy – kategoria 

 Umiejętności interpersonalne i społeczne - np. komunikacyjne, negocjacyjne, rozwiązywania 

konfliktów, pracy zespołowej 

 INNE DOŚWIADCZENIA 

 Napisz o swojej pozazawodowej aktywności, która jest źródłem ciekawych i przydatnych  

w pracy doświadczeń.  

ZAINTERESOWANIA 

 Napisz o swoim hobby, pasji, o czymś, co rzeczywiście lubisz robić. Ważne, aby były 

prawdziwe i szczegółowe (jeżeli sport to jaki, jeżeli literatura to ulubiony autor itd.) R 

REFERENCJE  

W tym punkcie, z reguły podaje się informację: „Będą dostarczone na życzenie”. Przedtem 

jednak pamiętaj, że musisz znać numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy osoby, która może 

udzielić referencji oraz uzyskać jej zgodę na ich przedstawienie.  

 

Klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 

 

PAMIĘTAJ! NIE WSZYSTKIE PUNKTY MUSZĄ POJAWIĆ SIĘ W TWOIM CV - DOSTOSUJ 

JE DO ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ. 
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Załącznik nr 2 

Wzór listu motywacyjnego   

STRUKTURA LISTU MOTYWACYJNEGO 

 

 

          Miejscowość, data  

Imię i nazwisko        Nr referencyjny 

Adres zamieszkania      ( podawany zwykle w ogłoszeniu) 

Nr telefonu 

e-maila 

Adresat  

Imię i nazwisko (lub stanowisko) osoby, 

do której piszesz  

Nazwa instytucji 

 Adres  

 

Zwrot grzecznościowy  

Szanowna/y Pani/Panie lub Państwo (jeśli nie wskazujesz imiennie adresata) 

 I. Rozpoczęcie 

 Poinformuj, na jakie stanowisko aplikujesz i skąd dowiedziałeś się o wolnym miejscu pracy.  

Jestem zainteresowana/y pracą w Państwa firmie ……………………………… W odpowiedzi 

na ogłoszenie z dnia …… zamieszczone ……… chciałabym/chciałbym zgłosić swoją 

kandydaturę na stanowisko ……  

II. Rozwinięcie  

Przywołaj argumenty, które przemawiają za Twoją kandydaturą w kontekście stanowiska 

pracy. Warto posłużyć się przykładami z doświadczenia zawodowego.  

Mam kwalifikacje wymagane na danym stanowisku (lub podane w ogłoszeniu) ……… Moje 

doświadczenie zawodowe w zakresie ……… pozwala na efektywną pracę na 

stanowisku……… Sądzę, że dzięki moim umiejętnościom sprawdzę się jako ………, a moje 

doświadczenie zawodowe (np. w zakresie ………) przyczyni się do wzmocnienia Państwa 

Firmy (np. zespołu / działu / kadry kierowniczej itp.)  
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III. Zakończenie 

 Wyraź gotowość szerszego zaprezentowania swojej kandydatury podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 Mam nadzieję, że ta krótka charakterystyka mojej osoby zachęci Państwa do zaproszenia 

mnie na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będę mogła/mógł pełniej przedstawić swoją 

kandydaturę. Chciałabym/chciałbym móc przekazać więcej informacji i spotkać się  

z Państwem osobiście w dogodnym dla Państwa terminie.  

 

Z poważaniem  

czytelny podpis (imię i nazwisko) 
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PROCEDURA 5  

Narzędzie nr 1  

SKRYPT ROZMOWY PRZY KIEROWANIU DO INNEJ INSTYTUCJI/PODMIOTU 

ZAANGAŻOWANEGO W POMOC MIGRANTOM 

Planując rozmowę z migrantem, należy ustalić, w jakim języku będzie odbywała się 

komunikacja i czy konsultant będzie mógł samodzielnie podjąć konwersację, czy też wymagany 

jest udział tłumacza. Rozmowa powinna uwzględnić następujących schemat: 

• przedstawienie się; 

• potwierdzenie danych; 

• pytania kwalifikujące do rodzaju pomocy; 

• wydanie skierowania do innej instytucji lub przekazanie zestawienia instytucji lub 

podmiotów, z którymi migrant może się skontaktować; 

• oferowanie planu działania, ustalenie kolejnej wizyty; 

• Zamykanie (finalizacja rozmowy, przekazanie ulotek itp.). 

Każda z instytucji może posiadać własny standard stosowany przy obsłudze migranta. Przykłady 

szczegółowych pytań zostały opracowane w ramach pilotażu projektu i znajdują się na 

stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 
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PROCEDURA 1 i 5 

Narzędzie nr 2 

SKIEROWANIE DO INSTYTUCJI/PODMIOTU ZAANGAŻOWANEGO W POMOC MIGRANTOM 

ZGODNIE Z POROZUMIENIEM NR……./20… 

Każda z instytucji może wykorzystać własny druk skierowania migranta do innej instytucji. 

Przykładowy wzór dokumentu wypracowany na potrzeby realizacji pilotażu. 

SKRYPT ROZMOWY PRZY KIEROWANIU DO INNEJ INSTYTUCJI/PODMIOTU 

ZAANGAŻOWANEGO W POMOC MIGRANTOM 

ETAPY CEL 

obsługa 

migranta 

wymaga udziału 

tłumacza  

 

z języka 

………………… 

 

 

❑ NIE 
❑ TAK 
Z JĘZYKA ……………………………………………………………………………. 

W przypadku bariery językowej podać datę i godzinę kolejnej wizyty  

z udziałem tłumacza 

Data , godzina kolejnej wizyty ……………………………………………… 

Przedstawienie 

się 

Podanie imienia i nazwiska, stanowiska , komórki organizacyjnej – punkt 

kontaktowy,  

- pozyskać ustną zgodę na e – wizytę, 

- poinformować o obowiązku informacyjnym (RODO).  

Potwierdzenie 

danych 

Zebranie informacji o rozmówcy: dane osobowe, narodowość, 

 

Pytania 

kwalifikujące 

 

- Ustalić oczekiwania migranta ( pomocna będzie KARTA MIGRANTA ) 

 /można ponownie ustalić główne obszary potrzeb migranta/ 

❑ pomoc mieszkaniowa 
❑ pomoc w zakresie nauki języka polskiego 
❑ chęć udziału w szkoleniu kulturowo-formalno-językowego dla osób 

przyjeżdżających po raz pierwszy do Polski 
❑ pomoc finansowa 
❑ pomoc w poszukiwaniu pracy 
❑ pomoc w zakresie legalności pobytu 
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❑ pomoc w zakresie legalności zatrudnienia 
❑ pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach 
❑ pomoc w zakresie informacji prawnej 
❑ pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego 
❑ pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego 
❑ pomoc w zakresie aktywnego poszukiwania pracy – chęć udziału  

w warsztatach 
❑ pomoc w zakresie kontaktów ze środowiskiem lokalnym 
❑ pomoc w zakresie kontaktów ze służbą zdrowia 
❑ pomoc mieszkaniowa  
❑ inna 

(jaka?)............................................................................................................. 
  

 

Prezentacja 

(informowanie) 

- Wydać skierowanie do instytucji/podmiotu zaangażowanego w pomoc 

migrantom zgodnie z porozumieniem nr ……/20….. .  

 

- Przekazać zestawienie instytucji lub podmiotów, z którymi migrant może się 

skontaktować, uzupełnione o dane teleadresowe, strony www. wskazówki dot. 

godzin pracy, odpowiedzialnych za konkretne obszary tematyczne stanowisk 

pracy.  

 

Oferowanie 

(propozycja ofert/ 

rozwiązań ) 

- Ustalić plan dalszego działania. Pozyskać informację zwrotną. Zaproponować 

kolejną wizytę w punkcie kontaktowym.  

Zamykanie 

(finalizacja 

rozmowy) 

- Przekazać migrantowi: ulotek, folderów informacyjnych, wizytówek,  podania 

adresów stron internatowych.  
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PROCEDURA 6 

Narzędzie nr 1  

FORMULARZ REKRUTACYJNY NA WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY DLA 

MIGRANTÓW 

 

 

  
Data przyjęcia formularza 

………………………………….. 

  

 
 

OBSŁUGA MIGRANTA WYMAGA UDZIAŁU TŁUMACZA TAK/NIE 

 

Z JĘZYKA …………………….. 

 

 

 
 

B. DANE PODSTAWOWE 

Nazwisko i imię………………………………………………………………………….………………………… 

Data urodzenia ............................................................... ………………………………………. 

PESEL………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres………………………………………………………………………………………………………………….. 

Narodowość……………………………………………………………………………………………………….. 

 

❑ bezrobotny 
❑ poszukujący pracy 
❑ zatrudniony 
❑ pracujący na umowę cywilnoprawną 
❑ inny status………………………………………………………………………………………………………… 
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Numer telefonu…………………….…………………………………………………………………………. 

e-mail…………………………………………………………..……………………………………….…………. 

 

Inne informacje: 

 

 

 
 
 

A.1 USTALENIE OCZEKIWAŃ MIGRANTA – WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY DLA 

MIGRANTÓW 

 

I SESJA 

METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY 

 

❑ pomoc w poszukiwaniu pracy 
❑ poznanie metod poszukiwania pracy 
❑ przygotowanie własnego ogłoszenia 
❑ inna  

(jaka?) ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

II SESJA 

ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH NARZĘDZI POSZUKIWANIA PRACY 

 

❑ poznać procesy rekrutacyjne 
❑ przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej  
❑ wziąć udział w ćwiczeniach dot. rozmowy kwalifikacyjnej 
❑ przygotować cv – życiorys zawodowy 
❑ nauczyć się aplikować przez internet 
❑ przygotować list motywacyjny 
❑ przygotować się do rozmowy telefonicznej w sprawie pracy 
❑ inna (jaka?)...................................................................................................................................... 
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Istotne informacje dla prowadzącego warsztaty 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Narzędzie nr 2 

DRUK SKIEROWANIA NA WARSZTATY AKTYWIZACYJNE DLA MIGRANTÓW 

Każda z instytucji może wykorzystać własny druk skierowania uczestnika na warsztaty 

aktywizujące o ile odbywają się w innej instytucji. Przykładowy wzór dokumentu wypracowany 

na potrzeby realizacji pilotażu znajduje się na stronach internetowych: www.trzy-wyzwania.pl 

oraz cpt.org.pl. 

 

Narzędzie nr 3 

KONSPEKT ZAJĘĆ  

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY DLA MIGRANTÓW 

Celem warsztatów jest: 

• poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i mechanizmów, które na 

nim panują; 

• wyposażenie uczestników w umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy (źródła 

informacji o ofertach pracy); 

• zastosowanie różnych źródeł i metod poszukiwania pracy, w szczególności: 

o wyszukiwanie ogłoszeń w internecie; 

o bezpośredni kontakt z pracodawcą; 

o pozyskiwanie informacji od znajomych i rodziny; 

o korzystanie z usług urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy; 

• zastosowanie różnych narzędzi poszukiwania pracy, w szczególności: 

o tworzenie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego; 

o przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą (rozmowa 

bezpośrednia oraz rozmowa on-line). 

1. Warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w grupach 

składających się z co najmniej 5 osób i nie więcej niż 8 osób. 

2. Zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane są w oparciu o program 

szkolenia przygotowany przez konsultanta/opiekuna migranta, który składa się z dwóch części: 
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• 6 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne 

sesje tematyczne (2 x 3 godziny zegarowe); 

• 6 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują 

pracy oraz biorą udział we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana 

doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w pracy (2 x 3 godziny zegarowe). 

Konspekt zawiera przykłady zajęć i ćwiczeń do wykorzystania. Ćwiczenia mogą być realizowane 

łącznie lub wybiórczo w zależności od potrzeb. Konspekt jest dostępny na stronach 

internetowych: www.trzy-wyzwania.pl oraz cpt.org.pl. 

 

 

I SESJA 

METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY 

 

 

Wprowadzenie do tematyki zajęć  

Czas trwania: 5–10 minut  

Przywitaj się z uczestnikami, omów cel i przebieg zajęć, wskaż korzyści wynikające z nich. 

Zachęć wszystkich do aktywnego uczestnictwa.  

ĆWICZENIE 1 – „W poszukiwaniu idealnego pracownika i idealnej pracy”  

Czas trwania: 15 minut  

Podziel grupę na zespoły. Każdemu zespołowi wręcz pustą kartkę papieru. Połowa zespołów 

ma za zadanie postawić się w roli pracodawców i wypisać najwięcej możliwości znalezienia 

pracowników do swojej firmy. Zadaniem pozostałych zespołów jest wypisanie możliwie 

największej ilości sposobów znalezienia pracy. Na wykonanie zadania przeznacz ok. 5 minut. 

 Następnie poproś o uporządkowanie propozycji w kolejności od najbardziej do najmniej 

skutecznych. Poproś przedstawiciela każdej z grup o omówienie efektów pracy i uzasadnienie 

wyborów. Prezentacje potraktuj jako punkt wyjścia do dyskusji nad różnorodnością metod 

poszukiwania pracy i ich skutecznością. 

ĆWICZENIE 2 - Jakimi metodami można szukać pracy? – dyskusja  

Czas trwania: 15–20 minut  

Zachęć uczestników do dyskusji na temat różnych metod poszukiwania pracy i ich 

skuteczności. Podczas dyskusji zwróć uwagę uczestników na następujące kwestie:  

1. Pracy można poszukiwać na rynku jawnym (oficjalnym, do którego dostęp mają wszyscy – 

ogłoszenia, targi pracy, urzędy pracy itp.) oraz na rynku ukrytym (o którym wiedzą nieliczni – 

znajomi, rodzina, osobisty kontakt z pracodawcami).  
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2. Skuteczność poszukiwania pracy na rynku jawnym wynosi ok. 20%, zaś na rynku ukrytym 

ok. – 80%.  

3. Pracodawcy znajdują pracowników głównie poprzez sieć kontaktów (z polecenia), na 

podstawie referencji innych pracodawców, analizy ofert złożonych w firmie, a następnie w 

wyniku rekrutacji zewnętrznej.  

4. Najlepsze efekty daje łączenie wielu metod poszukiwania pracy – wszystkie sposoby mogą 

okazać się skuteczne.  

5. Szukanie pracy wymaga czasu.  

6. Podstawowymi zasadami podczas poszukiwania pracy są cierpliwość i wytrwałość – nie 

należy zniechęcać się nawet wtedy, gdy różne metody zawodzą.  

7. Są 2 zasadnicze strategie poszukiwania pracy:  

• szukanie jakiejkolwiek pracy,  

• szukanie pracy zgodnej z zainteresowaniami i oczekiwaniami.  

Druga strategia jest zdecydowanie korzystniejsza zarówno z perspektywy szans na 

znalezienie określonej pracy, jak i własnej satysfakcji z jej wykonywania. W przypadku 

znalezienia pracy, która nie odpowiada predyspozycjom i zainteresowaniom konkretnej osoby, 

szansa odniesienia sukcesów w tej pracy i dalszego rozwoju w określonej dziedzinie jest 

niewielka – wcześniej czy później wykonywanie nielubianej pracy może zacząć powodować 

zniechęcenie i odbić się na jakości pracy. Poszukiwanie pracy zgodnej z zainteresowaniami 

może być procesem dłuższym, jednak jej podjęcie jest znacznie korzystniejsze z perspektywy 

rozwoju zawodowego niż znalezienie i wykonywanie jakiejkolwiek pracy. 

 

ĆWICZENIE 3 - Wybrane metody poszukiwania pracy – podsumowanie  

Czas trwania: 15 minut  

Uporządkuj wnioski, jakie pojawiły się w toku dyskusji i omów krótko najważniejsze metody 

poszukiwania pracy, odwołując się do uwag i spostrzeżeń uczestników. Możesz posłużyć się 

„Skąd czerpać wiedzę o ofertach pracy?”.  

Wybrane metody szukania pracy 

 Sieć kontaktów – networking  

Osoby znajome, rodzina, przyjaciele mogą być cennym źródłem informacji o wolnych 

miejscach pracy. Często też ich poparcie może okazać się przydatne w momencie 

podejmowania przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu. 

Urzędy pracy  

Urzędy pracy prowadzą rejestr oferowanych miejsc pracy na danym obszarze, który podlega 

pod dany urząd. Warto tez nawiązać kontakt z pośrednikiem pracy, przedstawić swoje 

oczekiwania i poprosić o informację w sytuacji, gdy pojawi się oferta zgodna z naszymi 
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preferencjami. 

Kontakt bezpośredni  

Czasami skuteczną metodą poszukiwania pracy może być nawiązanie bezpośredniego 

kontaktu z pracodawcą. Jedną z możliwości jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z osobą, 

która jest odpowiedzialna za rekrutację w firmie, dopytanie o to, jakie warunki trzeba spełnić, 

by ubiegać się o pracę, a następnie wysłanie dokumentów aplikacyjnych zgodnie z podanymi 

wskazówkami. Stosowanie tej metody ma sens jedynie wówczas, gdy nie spotkamy się  

z odmową w kwestii przesłania dokumentów aplikacyjnych.  

Internetowe strony firm 

 Często zdarza się, że aktualne oferty pracy zamieszczane są bezpośrednio na stronach 

internetowych firm. Warto zaglądać tam regularnie szczególnie wtedy, gdy szukamy 

określonego typu pracy w określonej instytucji. Internet Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy 

dostępne są na stronach firm doradczych, w odpowiednich działach portali i innych serwisach.  

Agencje pośrednictwa pracy  

Agencje pośrednictwa pracy poszukują kandydatów na różne stanowiska pracy, warto zatem 

zostawić swoje CV – jest duża szansa, że jeżeli pojawi się oferta zgodna z naszymi 

preferencjami, zostaniemy zaproszeni na spotkanie.  

Ogłoszenia prasowe  

Jest wiele gazet, które zamieszczają oferty pracy (szczególnie poniedziałkowy dodatek do 

„Gazety Wyborczej").  

Lokalne organizacje społeczne  

Kluby, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, wyznaniowe mogą okazać się pomocne 

podczas poszukiwania pracy.  

 

OGŁOSZENIA WŁASNE 

 ĆWICZENIE 4 - Własne ogłoszenia o poszukiwaniu pracy można zamieścić np. w: prasie 

lokalnej, radiu, MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (np. Facebook)  

Jak napisać własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy? – miniwykład interaktywny  

Czas trwania: 15 minut  

Przedstaw uczestnikom podstawowe zasady przygotowania ogłoszenia o poszukiwaniu pracy. 

Poinformuj, jakie informacje powinno się w nim uwzględnić, gdzie je zamieścić.  

Zwróć uwagę na następujące kwestie:  

• Własna oferta powinna zawierać krótką informację o własnych kwalifikacjach, 

umiejętnościach i rodzaju poszukiwanej pracy (tj. informacje o tym, kto i jakiej pracy 

poszukuje).  
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• W ogłoszeniu można zamieścić także informację o dodatkowych atutach przydatnych na 

danym stanowisku (wiek, dyspozycyjność, określone cechy itp.).  

• Konieczne jest zamieszczenie podstawowych danych do kontaktu. • Własną ofertę można 

zamieścić w prasie lokalnej i krajowej, w pismach branżowych, na ogólnie dostępnych 

tablicach ogłoszeń, w radiu, Internecie itp.  

• Poszukiwanie pracy poprzez zamieszczanie własnych ogłoszeń powinno być traktowane jako 

metoda uzupełniająca ze względu na mniejszą skuteczność niż np. networking czy 

odpowiadanie na ogłoszenia prasowe.  

• Oferty zamieszczane w środkach masowego przekazu muszą być krótkie, zwięzłe  

i przejrzyste – zawierać tylko informacje kluczowe. Poproś uczestników o przygotowanie 

własnej oferty zgodnie ze strukturą oferty zamieszczoną w karcie do ćwiczenia (oraz poniżej). 

Struktura oferty własnej kto poszukuje pracy jakiej pracy poszukuje dane do kontaktu  

Ćwiczenie 5 – „Własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy”  

Czas trwania: 15 minut  

Podziel uczestników na pary (możesz wykorzystać do tego celu matryce do podziału na pary). 

Każdej parze rozdaj karty do ćwiczenia „Własne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy”.  

Następnie poproś, aby przygotowali ofertę pracy w imieniu wymyślonej osoby na wybrane 

stanowisko z uwzględnieniem omówionych zasad przygotowania oferty własnej.  

Poproś kolejne pary o zaprezentowanie przygotowanych ofert. Poszczególnym ofertom nadaj 

numery zgodne z kolejnością prezentacji.  

Na koniec poproś uczestników, by wytypowali ofertę, która ich zdaniem najbardziej zachęca 

do zaproszenia jej autora na rozmowę w sprawie pracy. Zachęć do dyskusji na temat tego, co 

najbardziej podobało się w wybranej ofercie i co można by ulepszyć w pozostałych.  

Podsumowanie  

Czas trwania: 15–20 minut  

Podsumuj najważniejsze treści, zachęć uczestników do racjonalnego planowania poszukiwań 

pracy z wykorzystaniem możliwie wielu różnorodnych metod. 

 Na zakończenie zajęć zaprezentuj uczestnikom narzędzia pomocnicze, przydatne podczas 

poszukiwania pracy:  

• Zestaw adresów stron związanych z poszukiwaniem pracy przez Internet (zawierających 

porady, oferty pracy, wzory CV itp.)  

Dzienniczek poszukującego pracy: -  

Część 1. Odpowiedzi na ogłoszenia prasowe.  

Część 2. Ogłoszenia własne.  

 Część 3. Osoby do kontaktu. 
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 Narzędzia te mogą być pomocne podczas poszukiwania pracy, szczególnie wtedy, kiedy 

wysyłanych jest dużo ofert, zamieszczanych sporo ogłoszeń i umawianych wiele rozmów. 

Struktura Dzienniczka pozwala na szczegółowe prowadzenie notatek i tym samym ułatwia 

lokalizację konkretnego ogłoszenia i zapobiega pomyłkom (np. zaproszeni na rozmowę 

możemy szybko sprawdzić, jakiego ogłoszenia dotyczy proponowane spotkanie).  

W części 1 zalecane jest zachowywanie opisywanych ofert (wraz z nadanym osobiście 

numerem własnym), po to, by w razie potrzeby można było w każdej chwili odnaleźć ofertę i 

lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
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Załącznik nr 1 

Przykład - OFERTA PRACY  

 

AMIKOLI POLAND Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji AMIKOLI S.A.  

– lidera wśród firm doradztwa biznesowego.  

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:  

 

Pracownik biurowy Nr Ref.: 131C/46666  

Miejsce pracy: WROCŁAW 

 

 Poszukujemy osób z następującymi kwalifikacjami:  

 

- wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),  

- umiejętność obsługi komputera,  

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,  

- podstawowa znajomość języka niemieckiego,  

- prawo jazdy kat. B,  

- dobra organizacja pracy,  

- dyspozycyjność i mobilność. Oferujemy:  

- pracę związaną z obsługą biura i organizacją konferencji międzynarodowych,  

- dobre wynagrodzenie,  

- możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych,  

 

praca w ramach umowy o pracę od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–16:00.  

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: 
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rekrutacja@amicoli.pl.  

 

W temacie prosimy wpisać numer referencyjny. Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy 

o dopisanie w swojej aplikacji klauzuli o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
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Załącznik nr 2  

 

 

Zestaw adresów stron związanych z poszukiwaniem pracy przez Internet (zawierają porady, 

oferty pracy, wzory CV itp.): 

( należy przygotować przed zajęciami z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy)  

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

 

 

 

Załącznik nr 3  

 

 

 

Struktura oferty własnej 

kto poszukuje pracy 

jakiej pracy poszukuje 

dane do kontaktu 

 

 

 

 

Załącznik nr 4  
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Dzienniczek poszukującego pracy  

Część 1. Odpowiedzi na ogłoszenia prasowe  

 

Lp.  Data 

wysłania 

aplikacji 

Nazwa firmy Nazwa 

stanowiska 

(np. nr 

referencyjny z 

oferty) 

Informacja zwrotna (TAK/NIE, data) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Część 2. Ogłoszenia własne 

 

Lp. Data 

zamieszczenia 

Miejsce 

zamieszczenia 

Dane oferty (data ukazania 

się, numer referencyjny, 

inne) 

Informacja 

zwrotna 

 

1     

2     

3     

4     

5     
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Część 3. Osoby do kontaktu 

 

Lp. Data 

kontaktu 

Imię i 

nazwisko 

Numer 

telefonu 

Adres e-

mail 

Miejsce 

pracy / 

zajmowane 

Obszar 

pomocy 

Informacja 

zwrotna 

(TAK/NIE, 

data 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

 

 

II SESJA 

Zastosowanie różnych  narzędzi poszukiwania pracy 

 

 

Cele Po zajęciach uczestnicy:  

• będą wiedzieli, w jaki sposób dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,  

• będą potrafili dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

Czas trwania: 3 godziny  

Pomoce:  

• arkusze papieru (4–6), tablica,  

• grube mazaki, taśma klejąca, magnesy (w zależności od wyposażenia sali).  

Materiały dla uczestników:  

• karty do ćwiczeń i materiały pomocnicze do zajęć 
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 Przebieg zajęć:  

Wprowadzenie do tematyki zajęć.  

• Ćwiczenie . – „Co wiem o procesie rekrutacyjnym”.  

• Ćwiczenie 2 - Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – miniwykład i prezentacja 

narzędzi pomocniczych.  

• Ćwiczenie 3 Jak się dobrze zaprezentować? – burza mózgów.  

• Ćwiczenie 4 – „Rozmowa rekrutacyjna”.  

• Ćwiczenie 5 – „Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej”.  

• Ćwiczenie 6 – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych  

 

 

 

Ćwiczenie 1. – „Co wiem o procesie rekrutacyjnym”  

Czas trwania: 15 minut 

 Podziel uczestników na 4-osobowe grupy. Do tego celu możesz wykorzystać matryce do 

podziału na pary.  

Poproś uczestników, aby zastanowili się wspólnie w grupach nad swoimi doświadczeniami  

w zakresie poszukiwania pracy i udziału w procesie rekrutacyjnym, podzielili się wiedzą  

o różnych formach rekrutacji, omówili najtrudniejsze sytuacje z tym związane, podzielili się 

tym, w jaki sposób poradzili sobie z nimi, przedyskutowali inne rozwiązania (w przypadku osób, 

które nie mają jeszcze doświadczeń w tym zakresie, poproś o podzielenie się wiedzą na ten 

temat, informacjami, które usłyszeli od innych itp.).  

Następnie poproś kolejne grupy o podzielenie się z pozostałymi uczestnikami najważniejszymi 

kwestiami i wnioskami. Zachęć do wymiany poglądów i wiedzy na temat różnych metod 

rekrutacyjnych. 

 

Ćwiczenie 2 - Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 

 – miniwykład i prezentacja narzędzi pomocniczych 

 Czas trwania: 15 minut 

 Omów krótko najważniejsze sposoby przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zwróć 

uwagę na kwestie uwzględnione poniżej. Zaprezentuj i rozdaj każdemu uczestnikowi 

narzędzia pomocnicze przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone w Kartach 

do ćwiczeń i materiałach pomocniczych do zajęć.  

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
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 1. Zbierz informacje o pracodawcy, dokładnie zapoznaj się z profilem działalności firmy, jej 

strukturą, celami i podstawowymi założeniami, kierunkami wewnętrznej polityki. 

 Zastanów się, jakie są wymagania pracodawcy dotyczące kwestii, takich jak: 

 - kwalifikacje,  

- zdolności,  

- zainteresowania,  

- cechy charakteru - itp.  

Przemyśl, jakimi przykładami ze swojego życia możesz przekonać pracodawcę, że spełniasz 

wymagania postawione przed kandydatem na określone stanowisko. Do tego celu możesz 

wykorzystać narzędzie przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Pytania pomocnicze : 

- Przemyśl, jakie informacje o sobie chciałbyś przekazać potencjalnemu pracodawcy.  

- Zastanów się, jakie pytania byłyby dla Ciebie najtrudniejsze i jakich udzieliłbyś na nie 

odpowiedzi.  

-  Zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania finansowe i przygotuj się do pytania o tę kwestię. 

-  Zastanów się, o co chcesz zapytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

 Pamiętaj o kwestiach technicznych (odpowiedni strój, zarezerwowanie wystarczającej ilości 

czasu na dojazd, zabranie niezbędnych dokumentów, o ile są wymagane, itp.).  
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 Załącznik nr 1  

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 

 

WYMAGANIA MOJE ARGUMENTY 

  

  

  

  

  

 

 

Ćwiczenie 3 - Jak się dobrze zaprezentować? – burza mózgów  

Czas trwania: 15 minut 

 Zachęć uczestników do tego, by zastanowili się, w jaki sposób zrobić dobre wrażenie na 

potencjalnym pracodawcy, na co zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak się 

dobrze zaprezentować.  

Podczas omawiania odpowiedzi możesz posłużyć się poniższymi informacjami. Jak się zatem 

dobrze zaprezentować?  

Na co zwrócić uwagę? – kilka praktycznych wskazówek 

 • Buduj krótkie, rzeczowe zdania.  

• Nie mów zbyt monotonnie ani zbyt szybko.  

• Staraj się nie powtarzać tych samych rzeczy po kilka razy.  

• Posługuj się ładnym językiem, unikaj kolokwializmów, gwary, żargonu. 

 • Nie krytykuj poprzednich pracodawców ani współpracowników. 

 • Nie przerywaj.  

• To, co chcesz podkreślić, powiedz na początku i na końcu swojej wypowiedzi – zostanie to 

wtedy najlepiej zapamiętane.  

• Nie mów rzeczy, które nie są prawdą – prędzej czy później nieprawda wyjdzie na jaw.  

• Zadbaj o postawę ciała – nie bądź zbyt spięty, ale nie okazuj też nadmiernego luzu.  

• Pamiętaj o uśmiechu i pogodnym nastawieniu – bez tego trudno o sukces 
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Ćwiczenie 4. – „Rozmowa rekrutacyjna”  

Czas trwania: 15–20 minut  

Rozdaj uczestnikom karty pomocnicze do ćwiczenia „Rozmowa rekrutacyjna”. Poproś ich, aby 

zastanowili się i zapisali 3 pytania padające na rozmowach kwalifikacyjnych, które uważają za 

najtrudniejsze.  

Zachęć, by odwołali się oni do swoich doświadczeń w poszukiwaniu pracy i przygotowali  listę 

pytań zadawanych podczas rozmów kwalifikacyjnych.  

Następnie poproś 3 wybrane osoby o zaprezentowanie swojej listy.  

Pozostałych uczestników zapytaj, czy na ich listach pojawiły się inne, trudne pytania.  

Notuj wszystkie odpowiedzi. 

 Zachęć do dyskusji na ten temat (zapytaj, na czym polegają trudności z udzieleniem 

odpowiedzi na wybrane pytania, zachęć do wspólnego zastanowienia się, jak formułować 

odpowiedzi, na co zwrócić uwagę w rozmowie z pracodawcą).  

Lista przykładowych pytań, które mogą być zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej może 

zostać spisana i rozesłana na adresy e -mail do uczestników.  

 

Ćwiczenie 4. – „Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej”  

Czas trwania: 15 minut  

Podziel uczestników na pary (do tego celu możesz wykorzystać matryce do podziału na pary). 

Rozdaj uczestnikom karty pomocnicze do ćwiczenia „Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej”.  

Poproś ich, aby zastanowili się i zapisali 15 pytań, które chcieliby zadać potencjalnemu 

kandydatowi do pracy, gdyby byli pracodawcami.  

Do tego celu mogą wykorzystać przygotowaną wcześniej listę pytań, które mogą zostać 

zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy mogą wspólnie ustalić, o jakie 

stanowisko będą się ubiegać podczas ćwiczenia.  

Kiedy opracują własną listę pytań, poproś, aby jedna osoba z każdej pary przyjęła rolę 

potencjalnego pracodawcy, który przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną na podstawie 

wynotowanych pytań, druga zaś – kandydata do pracy, który odpowiada na pytania partnera.  

Następnie poproś o zamianę ról. Ochotnicy mogą zaprezentować swoją scenkę pozostałym 

uczestnikom. 
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         Załącznik nr 1  

SYMULACJA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 

15 pytań do potencjalnego kandydata do pracy na stanowisko ........................ 

1. ............................................................... 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

 

Ćwiczenie 6 – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych  

Czas trwania:  1 godzina  

Wprowadzenie  

Wprowadzenie do tematu lekcji – wyjaśnij , jakie znaczenie w aktywnym poszukiwaniu pracy 

ma umiejętność sporządzenia prawidłowych dokumentów aplikacyjnych. 

 

  

Przedstaw cechy i zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, o czym należy pamiętać pisząc 

życiorys i list motywacyjny oraz błędy, których należy unikać.  

Najczęściej popełnianym błędem jest przygotowanie jednego, uniwersalnego CV. Poprawnie 

skonstruowane, nakierowane na odbiorcę CV powinno udzielić odpowiedzi na następujące 

pytania:  

• Dlaczego warto dać Ci szansę?  

• Co jesteś w stanie wnieść do zespołu, w którym będziesz pracował?  

• Jakimi przydatnymi dla rozwoju firmy atutami dysponujesz? 

Rozdaje uczniom materiały dotyczące zasad pisania dokumentów aplikacyjnych .  

O czym warto pamiętać pisząc CV? 

➢ Poważny adres e-mil.  

Nigdy nie wysyłaj dokumentów aplikacyjnych z adresu e-mailowego, który brzmi śmiesznie 

lub małostkowo 

➢ Aktualne zdjęcie  

Zdjęcie powinno być jak najbardziej aktualne, pokazujące twój obecny wygląd 

➢ Dopasowane CV 

Selekcja danych z zakresu doświadczenia zawodowego, przebytych szkoleń i umiejętności 

jest ważna. Powinna być dostosowana do profilu stanowiska, o które chcemy się ubiegać.   

➢  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

➢ Podpis 

Na końcu CV podpisujemy się pełnym imieniem i nazwiskiem (w przypadku 

papierowych wydruków podpisujemy własnoręcznie) 

 

Warto pamiętać, że zarówno CV jak i list motywacyjny powinien być dostosowany do 

wymogów  konkretnego ogłoszenia. Jest to szczególnie istotne u osób, które mają 

bogaty życiorys zawodowy. CV jak i list motywacyjny nie powinny przekraczać jednej 

strony A4, a jeśli przekracza wszystkie najistotniejsze informacje powinny znaleźć się na 1 

stronie. Dlatego pisz o tym, co jest istotne konkretnie dla tego pracodawcy. 

 

 

 

LIST MOTYUWACYJNY 

Cel listu motywacyjnego 

Główną rolą listu motywacyjnego jest wzbudzenie zainteresowania pracodawcy kandydaturą  

i zachęcenie do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Jest to możliwe dzięki wywołaniu 

wrażenia, że zatrudniając kandydata firma zyska pożądanego pracownika. 

 Aby taki cel osiągnąć, należy  podkreślić  i rozbudować informacje o tych umiejętnościach, 

kwalifikacjach oraz predyspozycjach, które są niezbędne do właściwego wykonywania zadań 

zawodowych na danym stanowisku.  

Należy pamiętać , aby pokazać swoją motywację do pracy - wiarygodnie uargumentować 

powód, dla którego chcesz pracować właśnie w tej firmie. 
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Załącznik nr 1  

Wzór życiorysu zawodowego  

DANE OSOBOWE 

 Imię i nazwisko:  

 Adres zamieszkania: 

 Numer telefonu: 

 E-mail: 

CEL ZAWODOWY  

Twój życiorys zyska na wartości, jeśli określisz w nim swój cel zawodowy. Możesz napisać np. 

o rozwijaniu umiejętności na stanowisku, na które aplikujesz, o zdobywaniu kolejnych stopni 

specjalizacji zawodowych. 

 WYKSZTAŁCENIE 

 (piszesz w odwrotnym porządku chronologicznym - najpierw zamieść najaktualniejsze 

informacje)  

Data (rozpoczęcia i zakończenia szkoły) - pełna nazwa szkoły, kierunek kształcenia, uzyskany 

tytuł (w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub wyższego należy pominąć szkołę 

podstawową i gimnazjalną)  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

(piszesz w odwrotnym porządku chronologicznym tj. od ostatniego miejsca zatrudnienia).  

Data (rozpoczęcia i zakończenia pracy) - nazwa i siedziba zakładu pracy, wydział, zajmowane 

stanowisko, krótki opis zakresu obowiązków i odpowiedzialności w poprzedniej pracy 

 KURSY I SZKOLENIA 

 Rok i czas trwania - nazwa kursu/szkolenia, organizator oraz nabyte uprawnienia  

UMIEJĘTNOŚCI  

Znajomość języka obcego - w jakim stopniu?  

Znajomość obsługi komputera - jakie programy?  

Obsługa urządzeń, maszyn - jakich?  

Prawo jazdy – kategoria 

 Umiejętności interpersonalne i społeczne - np. komunikacyjne, negocjacyjne, rozwiązywania 

konfliktów, pracy zespołowej 

 INNE DOŚWIADCZENIA 
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 Napisz o swojej pozazawodowej aktywności, która jest źródłem ciekawych i przydatnych  

w pracy doświadczeń.  

ZAINTERESOWANIA 

 Napisz o swoim hobby, pasji, o czymś, co rzeczywiście lubisz robić. Ważne, aby były 

prawdziwe i szczegółowe (jeżeli sport to jaki, jeżeli literatura to ulubiony autor itd.) R 

REFERENCJE  

W tym punkcie, z reguły podaje się informację: „Będą dostarczone na życzenie”. Przedtem 

jednak pamiętaj, że musisz znać numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy osoby, która może 

udzielić referencji oraz uzyskać jej zgodę na ich przedstawienie.  

 

Klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” 

 

PAMIĘTAJ! NIE WSZYSTKIE PUNKTY MUSZĄ POJAWIĆ SIĘ W TWOIM CV - DOSTOSUJ 

JE DO ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ. 
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Załącznik nr 2  

 

 

Wysyłaj swoje CV do pracodawcy przy pomocy poczty elektronicznej 

1. Tytuł wiadomości 

W tytule wiadomości powinniśmy podać nazwę stanowiska i numer referencyjny (jeśli został 

podany w ogłoszeniu). 

Tytuły pisanych przez nas wiadomości powinny być jasne i czytelne (np. informatyk 

programista – nr ref 56890). 

Treść maila 

Co powinno znajdować się w treści maila do pracodawcy? 

W mailu, do którego dołączone są załączniki (CV i list motywacyjny) powinien znaleźć się 

krótki tekst z informacją kim jesteśmy i skąd wiemy o ogłoszeniu. 

• Nie wysyłamy pustych wiadomości, z samymi załącznikami   

• Każdego maila podpisujemy imieniem i nazwiskiem. Nie wysyłamy anonimów! 

• Nie należy pisać wielkimi literami - w Internecie oznacza to krzyk. Nie należy także 

nadużywać wykrzykników.  

• Nie wklejamy CV i LM w treść maila, do tego służą załączniki. 

Załączniki 

• Elementy takie jak CV, list motywacyjny wysyłamy jako oddzielny załącznik. Nie 

powinno się wysyłać samych załączników (adresat może pomyśleć, że to wirus e-

mailowy).  
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Załącznik nr 3  

Wzór listu motywacyjnego   

STRUKTURA LISTU MOTYWACYJNEGO 

 

 

          Miejscowość, data  

Imię i nazwisko            Nr referencyjny 

Adres zamieszkania      (podawany zwykle w ogłoszeniu) 

Nr telefonu 

e-maila 

Adresat  

Imię i nazwisko (lub stanowisko) osoby, 

do której piszesz  

Nazwa instytucji 

 Adres  

 

Zwrot grzecznościowy  

Szanowna/y Pani/Panie lub Państwo (jeśli nie wskazujesz imiennie adresata) 

 I. Rozpoczęcie 

 Poinformuj, na jakie stanowisko aplikujesz i skąd dowiedziałeś się o wolnym miejscu pracy.  

Jestem zainteresowana/y pracą w Państwa firmie ……………………………… W odpowiedzi 

na ogłoszenie z dnia …… zamieszczone ……… chciałabym/chciałbym zgłosić swoją 

kandydaturę na stanowisko ……  

II. Rozwinięcie  

Przywołaj argumenty, które przemawiają za Twoją kandydaturą w kontekście stanowiska 

pracy. Warto posłużyć się przykładami z doświadczenia zawodowego.  

Mam kwalifikacje wymagane na danym stanowisku (lub podane w ogłoszeniu) ……… Moje 

doświadczenie zawodowe w zakresie ……… pozwala na efektywną pracę na 

stanowisku……… Sądzę, że dzięki moim umiejętnościom sprawdzę się jako ………, a moje 

doświadczenie zawodowe (np. w zakresie ………) przyczyni się do wzmocnienia Państwa 

Firmy (np. zespołu / działu / kadry kierowniczej itp.)  
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III. Zakończenie 

 Wyraź gotowość szerszego zaprezentowania swojej kandydatury podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 Mam nadzieję, że ta krótka charakterystyka mojej osoby zachęci Państwa do zaproszenia 

mnie na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będę mogła/mógł pełniej przedstawić swoją 

kandydaturę. Chciałabym/chciałbym móc przekazać więcej informacji i spotkać się z 

Państwem osobiście w dogodnym dla Państwa terminie.  

 

Z poważaniem  

czytelny podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 4 

 

Dzień dobry, dzwonię do Państwa w sprawie ogłoszenia o pracę 

czyli savoir – vivre w rozmowie telefonicznej. 

 

Kiedy dzwonimy w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, osoba podnosząca słuchawkę w biurze 

firmy zwykle na początku rozmowy wymienia nazwę instytucji i przedstawia się.  

Telefonując powinniśmy pamiętać aby: 

• Przedstawić się.  

• Dzwoniący najpierw przedstawia się, i jeśli nazwa firmy nie padła, pyta: „Czy 

dodzwoniłem się do siedziby firmy X?”, oraz „Czy zastałem osobę odpowiedzialną za 

rekrutację na stanowisko…?”. 

• Powiedzieć tytułem wstępu w jakiej sprawie dzwonimy. 

• Nie zaczynać rozmowy od „Kto mówi?” czy „Gdzie się dodzwoniłem?”. 

• Dzwonimy w sprawach służbowych w standardowych  godzinach pracy 9.00 – 16.00.  

 

Pamiętajmy, że siła i barwa głosu, tempo mówienia ma duże znaczenie. Przez telefon trzeba 

mieć podobną postawę do tej, którą prezentujemy na rozmowie kwalifikacyjnej. Pewność 

siebie, swoich kompetencji, zalet i wartości musi być zauważalna również bez kontaktu 

wzrokowego. 

W rozmowie z osobą, która odpowiedzialna jest za rekrutację na dane stanowisko warto 

powiedzieć kilka słów o tym gdzie znaleźliśmy ogłoszenie np. „Dzwonię w odpowiedzi na 

ogłoszenie zamieszczone przez Państwa w GW.” 

Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej? 

Celem rozmowy telefonicznej w sprawie pracy jest oczywiście uzyskanie zaproszenia na 

spotkanie z potencjalnym pracodawcą. Pomimo tego, że powinniśmy starać się dowiedzieć 

jak najwięcej o firmie, jej lokalizacji i oferowanym stanowisku pracy, powinniśmy dać 

potencjalnemu pracodawcy szansę, aby to on był stroną zadającą więcej pytań.  

 

Najlepiej też nie pytać w trakcie takiej pierwszej rozmowy o zarobki, chyba że druga strona 

zapyta o nasze oczekiwania finansowe. Wtedy też lepiej podać je w pewnym przedziale  

i powiedzieć, że ostateczne oczekiwania będziemy mogli podać po uzyskaniu większej ilości 

informacji o obowiązkach czekających pracownika na danym stanowisku pracy. 

Do rozmowy telefonicznej należy się przygotować, aby rozmówca nie miał wrażenia, że 

kompletnie improwizujemy lub/ i jesteśmy zestresowani. 

Zanim zadzwonimy w odpowiedzi na dane ogłoszenie nie zapominajmy o tym, żeby mieć pod 

ręką: 

• nazwę firmy i jej branżę, jeżeli są podane w ogłoszeniu, bądź udało nam się odszukać 
w Internecie, 

• nazwę stanowiska, 
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• pytania, które chcemy zadać, 

• swoje CV - co ułatwi szybkie i spójne odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące 
naszych dotychczasowych doświadczeń zawodowych, 

• kartkę i długopis - warto zapisywać sobie najważniejsze informacje uzyskane podczas 
rozmowy, a szczególnie nie robić zamieszania i nie szukać długopisu, kiedy 
pracodawca poda termin i miejsce spotkania. Upewnijmy się, że w podanym terminie 
nie mamy innych spotkań w sprawie pracy. 

Przed wybraniem konkretnego numeru dobrze jest zapoznać się nie tylko z treścią ogłoszenia, 

ale i z firmą. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z Internetu i zapoznanie się ze stroną 

www przedsiębiorstwa, z którym chcemy się związać.  

Zastanówmy się, czy w ogóle chcemy tam pracować. 

Już w pierwszym kontakcie telefonicznym musimy być przygotowani na pytania: 

• dotyczące doświadczenia zawodowego (stanowisko, zakres obowiązków), 

• wykształcenie i kwalifikacje, 

• motywację do pracy. 

Jeśli rozmówca nie proponuje spotkania, sprawia wrażenie, że nie jest zainteresowany naszą 

kandydaturą, ale mamy poczucie, że jest to ciekawa firma, można zapytać, czy moglibyśmy 

pomimo wszystko przesłać nasze CV (i na jaki adres) – być może w przyszłości pracodawca 

raz jeszcze się zastanowi, czy nie przydamy się w jego firmie. 

Jeżeli w ogłoszeniu nie ma podanych żadnych informacji warto zapytać o: 

• firmę, profil firmy, zakres jej działalności,  

• miejsce wykonywania pracy, 

• dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, jeżeli zachodzi taka 

potrzeba, 

• stanowisko, o które się ubiegasz, obowiązki związane ze stanowiskiem pracy, 

• oczekiwania - mowa  o kompetencjach, na których szczególnie zależy przełożonemu, 

• od kiedy ma być zatrudniony pracownik, 

• jakie dokumenty należy przedstawić ubiegając się o stanowisko. 

 

Na zakończenie rozmowy upewnijmy się co do najważniejszych informacji, powtórzmy dla 

pewności imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko osoby, z którą rozmawialiśmy i z którą 

jesteśmy umówieni. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dajmy pracodawcy czas na zastanowienie. Starajmy się jednak 

o uzyskanie konkretnych odpowiedzi dotyczących terminu następnego kontaktu 

telefonicznego lub spotkania. 

Dziękując za rozmowę, bądźmy uprzejmi i uśmiechajmy się! Mimo, że nie widzimy się 

nawzajem pozytywne nastawienie przenika również przez łącza telefoniczne! 
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PROCEDURA 7  

Narzędzie nr 1 

SCENARIUSZ WYWIADU ZAWODOWEGO Z MIGRANTEM 

 
Wypełnia: Konsultant/opiekun migranta: …………………………………………………………………………………………….  
 

Imię i nazwisko klienta  

Data urodzenia   

Pesel   

 
1. Status na rynku pracy /na dzień przeprowadzenia wywiadu/  
2. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  
2.2. Doświadczenie zawodowe  
2.3. Dotychczasowy staż pracy i doświadczenie zawodowe /także nieformalne/ 
2.4. Kursy i szkolenia  
2.5. Inne umiejętności przydatne na rynku pracy  
3. Czy obecnie pracuje Pani/Pan dorywczo? 
4. Jakie są Pani/Pana zainteresowania zawodowe i pozazawodowe?  
5. Jaką pracę chce Pan/Pani wykonywać?  
6. Czy obecnie poszukuje Pani/Pan pracy? TAK/NIE  
7. Co Pani/Pana zdaniem jest przyczyną pozostawania bez pracy lub ogranicza szanse na podjęcie pracy? 
Dlaczego? 
8. Które ze wskazanych przyczyn są Pani/Pana zdaniem najważniejsze i dlaczego?  
/proszę zwrócić szczególną uwagę na zdanie Klienta w tym zakresie oraz wskazać punkt widzenia konsultanta 
migranta /jeżeli różni się od tego, co mówi Klient/  
9. Jak można zmniejszyć te ograniczenia, co może zrobić Pani/Pana sam/-a, w czym potrzebuje pomocy? 
/jakiej?/  
/wskazując kluczowe ograniczenia dotyczące pozostawania bez pracy, proszę mieć na uwadze, czy mogą zostać 
zmniejszone lub zlikwidowane i w jaki sposób, tzn. jak z daną przeszkodą Klient może sobie poradzić, czy 
potrzebuje pomocy i od kogo?/  
10. Jaki ma Pan/Pani cel zawodowy/plany zawodowe?  
11. Pytania dodatkowe  
/to jest miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wyniknęły w czasie wywiadu i mogą mieć 
znaczenie dla rozpoznania sytuacji zawodowej Klienta oraz jego możliwości i zasobów oraz ograniczeń i barier 
odnoszących się do potencjalnego zatrudnienia/ 
12. Wnioski konsultanta migranta i propozycje dalszych działań 
 

Każda z instytucji może wykorzystać własny scenariusz wywiadu. Przykładowy wzór 

dokumentu wypracowany na potrzeby realizacji pilotażu. 
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SCENARIUSZ WYWIADU ZAWODOWGO Z MIGRANTEM 
 
Wypełnia: Konsultant/opiekun migranta  : ………………………………………….……………….  
 

Imię i nazwisko klienta  

Data urodzenia   

Pesel   

 
1. Status na rynku pracy /na dzień przeprowadzania wywiadu/  
- osoba bezrobotna /zarejestrowana w PUP/  
- osoba poszukująca pracy /zarejestrowana lub nie zarejestrowana w PUP/  
- osoba nieaktywna zawodowo /nie zarejestrowana w PUP i nie poszukująca pracy/  
 
2. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  
2.1. Wykształcenie  
- podstawowe  
- średnie  
- wyższe licencjackie/ magisterskie  
- gimnazjalne - policealne/pomaturalne  
- inne, jakie? …………………………………………………………………………………………… 
 
2.2. Doświadczenie zawodowe  
 

Zawód wyuczony /zawody 

/wszystkie wyuczone zawody 

 

  

wszystkie wyuczone zawody, 

także te które nie były 

wykonywane lub wymagają 

odnowienia uprawnień 

 

  

Zawód wykonywany / zawody 

/wszystkie zawody 

wykonywane 

  

 
2.3. Dotychczasowy staż pracy i doświadczenie zawodowe /także nieformalne 
 

Zajmowane stanowisko lub charakter 

wykonywanej pracy  

 

Liczba lat pracy 
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2.4. Kursy i szkolenia  
 

Ukończone kursy i szkolenia Nazwa, rodzaj uzyskanych kwalifikacji 

/ i ich ewentualne ograniczenia czasowe, 

nabyte umiejętności, wskazać również, w 

jakich potencjalnych miejscach pracy mogą 

być przydatne/ 

Kursy i szkolenia dające wymierne 

kwalifikacje zawodowe 

 

 

 

Kursy i szkolenia dające wymierne 

umiejętności zawodowe 

 

 

 

 
2.5. Inne umiejętności przydatne na rynku pracy  
 

Umiejętności nieformalne tzn. 

niepotwierdzone żadnym dokumentem np. 

obsługa komputera, gotowanie, układanie 

płytek itp., itd., kiedy i w jakich 

okolicznościach nabyte, w jaki sposób 

wykorzystywane i rozwijane 

 

 
 
 3. Czy obecnie pracuje Pani/Pan  dorywczo?-   
 

• Jeżeli tak  /charakter i miejsce pracy, wymiar czasowy, osiągane dochody/  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

• Czy praca dorywcza jest przeszkodą w podjęciu stałej pracy? /jeżeli tak, to dlaczego, 
czy istnieje możliwość aby praca dorywcza stała się pracą formalną/legalną 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Jakie są Pani/ Pana zainteresowania zawodowe i pozazawodowe?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Jaką pracę chce P. wykonywać?  
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-  praca wymarzona  
– praca optymalna  
– praca minimalna  
/proszę uwzględnić wszystkie rodzaje zajęć i/lub zawody wskazane przez Klienta, odnieść się do 
uzasadnienia dlaczego właśnie taka praca jest np. wymarzona oraz zwrócić szczególną uwagę na 
relacje pomiędzy wskazywanymi pracami a obecnymi kwalifikacjami – czy w ogóle hipotetycznie 
możliwe jest podjęcie którejś z nich i czy wymaga to podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Czy obecnie poszukuje Pani/Pan pracy? TAK/NIE  

• Jakiej? 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

• W jaki sposób poszukuje Pani/Pan pracy? 
 
/proszę uwzględnić deklarowaną aktywność w zakresie poszukiwania pracy oraz dopytywać o 
szczegóły – źródła ofert pracy, sposoby kontaktowania się z potencjalnymi pracodawcami, 
umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz skonfrontować uzyskane 
informacje z tym co Klient mówił przy poprzednim punkcie np. czy poszukuje pracy, którą określił jako 
optymalną lub minimalną czy też zupełnie innej i dlaczego/  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Co Pani/Pana zdaniem jest przyczyną pozostawania bez pracy lub ogranicza szanse na 
podjęcie pracy  dlaczego? 
 
 /proszę uwzględnić wszystkie przyczyny wskazane przez Klienta oraz omówić i uwzględnić te, o 
których Klient nie wspomina ale zauważa je pracownik socjalny; warto tu szczególnie zwrócić uwagę 

na realność danej np. skąd przekonanie, że wiek jest przeszkodą lub nie ma ofert pracy dla Klienta/ −  
-  

1 brak kwalifikacji zawodowych  

 

 

2 brak znajomości języka polskiego  

4 brak wykształcenia  

5 Brak możliwości korzystania z kwalifikacji 

nabytych w kraju pochodzenia 

 

6 nie mam dokumentów potwierdzających moje 

kwalifikacje  

 

7 stan zdrowia  

8 brak znajomości metod poszukiwania pracy  

9 konieczność sprawowania opieki nad osobą 

zależną 

/osoba starsza, dziecko – właściwe 

podkreślić/ 

10 nie wiem czym chcę zajmować się zawodowo  



 

str. 88 
 

11 nie wiem jakie mam możliwości i umiejętności 

zawodowe 

 

12 brak ofert pracy dla mnie  

13 Inne, jakie?  

 
8. Które ze wskazanych przyczyn są Pani/Pana zdaniem najważniejsze i dlaczego?  
/proszę zwrócić szczególną uwagę na zdanie Klienta w tym zakresie oraz wskazać punkt widzenia 
konsultanta migranta/ jeżeli różni się od tego co mówi Klient/  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
9. Jak można zmniejszyć te ograniczenia, co może zrobić Pani/Pana sam/a, w czym 
potrzebuje pomocy? /jakiej?/  
/wskazując kluczowe ograniczenia dotyczące pozostawania bez pracy proszę mieć na uwadze czy 
mogą zostać zmniejszone lub zlikwidowane i w jaki sposób tzn. jak z daną przeszkodą Klient może 
sobie poradzić, czy potrzebuje pomocy i od kogo?/  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
10. Jaki ma P. cel zawodowy /plany zawodowe?  
/proszę odnieść się do tego jak Klient wyobraża sobie swoją przyszłość zawodową w perspektywie np. 
pół roku czy roku, czy ma jakieś cele i plany związane z podjęciem zatrudnienia, jakie/  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Pytania dodatkowe  
/to jest miejsce przeznaczone na inne pytania i odpowiedzi, które wyniknęły w czasie wywiadu i mogą 
mieć znaczenie dla rozpoznania sytuacji zawodowej Klienta oraz jego możliwości i zasobów oraz 
ograniczeń i barier odnoszących się do potencjalnego zatrudnienia/ 
Data przeprowadzenia rozmowy……………………………………………………………… …….. 
 
Podpis osoby, z którą przeprowadzono wywiad……………………….…………………………… 
 
 Podpis konsultanta/opiekuna 
migranta…………………………………………………………………………………………..…….  
 
 
 
Wnioski konsultanta migranta i propozycje dalszych działań ; 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data sporządzenia : ………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis konsultanta/opiekuna migranta : 
…………………………………………………………………………………………….…………….. 
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Narzędzie nr 2 

SKRYPT ROZMOWY PRZY PODTRZYMYWANIU KONTAKTU Z KLIENTEM (MIGRANTEM) 

Planując rozmowę z migrantem, należy ustalić, w jakim języku będzie odbywała się 

komunikacja i czy konsultant będzie mógł samodzielnie podjąć konwersację czy też wymagany 

jest udział tłumacza. Rozmowa powinna uwzględnić następujący schemat: 

• przedstawienie się;  

• potwierdzenie danych; 

• pytania kwalifikujące – weryfikacja danych; 

• prezentacja weryfikacji podjętych działań i oferty instytucji; 

• oferowanie (propozycja ofert/rozwiązań), przekierowanie do konkretnej usługi; 

• zamykanie, finalizacja rozmowy, przekazanie ulotek itp. 

Każda z instytucji może posiadać własny standard stosowany przy obsłudze migranta. Przykłady 

szczegółowych pytań zostały opracowane w ramach pilotażu. 

SKRYPTU ROZMOWY PRZY PODTRZYMYWANIU KONTAKTU Z KLIENTEM 

(MIGRANTEM) 

ETAPY CEL 

 

Obsługa migranta wymaga 

udziału tłumacza  

 

z języka …………………….. 

 

 

 

❑ NIE 
❑ TAK 
Z JĘZYKA …………………………………………………….. 

 

W przypadku bariery językowej podać datę i godzinę 

kolejnej wizyty z udziałem tłumacza 

 

Data , godzina kolejnej wizyty 

……………………………………………… 

Przedstawienie się Podanie imienia i nazwiska, stanowiska , komórki 

organizacyjnej – punkt kontaktowy,  

- pozyskać ustną zgodę na e – wizytę, 

- poinformować o obowiązku informacyjnym (RODO).  

Potwierdzenie danych Zebranie informacji o rozmówcy: dane osobowe, 

narodowość, 
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Pytania kwalifikujące - potwierdzić lub uaktualnić dane wpisane do Karty Migranta 

- ustalić oczekiwania migranta 

- uzyskać dodatkowe informacje nie wynikające z posiadanej 

dokumentacji, 

 

Prezentacja (informowanie) - ustalić czy podjęte przez migranta działania od ostatniego 

kontaktu przyniosły oczekiwane rezultaty, 

- ustalić możliwości zaproponowania odpowiedniego 

postepowania oraz możliwości podjęcia innych działań, 

- przekazać informacje dotyczące usług i możliwych do 

podjęcia indywidualnych działań, 

➢ przedstawić informacje o ofertach pracy, 
➢ przedstawić informacje o możliwościach 

poszukiwania pracy, źródłach wiedzy,  
o wolnych miejscach pracy, adresach 
podmiotów realizujących usługi pośrednictwa 
pracy, 
 

Oferowanie (propozycja 

ofert/ rozwiązań ) 

- przedstawić informacje o konkretnej usłudze, którą klient 

jest zainteresowany( pośrednictwo pracy, aktywizacja 

zawodowa, rozwój zawodowy, pomoc językowa, pomoc 

prawna, integracja społeczna, pomoc społeczna) . 

 

Zamykanie (finalizacja 

rozmowy) 

- ustalić z migrantem zasady dalszego postepowania, 

-rozmowa powinna zakończyć się przedstawieniem 

propozycji objęcia usługą adekwatną do potrzeb migranta. 

- Przekazanie migrantowi: ulotek, folderów informacyjnych, 

wizytówek,  podania adresów stron internatowych.  

-zachęcić do korzystania z usług oferowanych w punkcie 

kontaktowym.  
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PROCEDURA 8 

Narzędzie nr 1 

POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE PROMOWANIA IDEI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIGRANTÓW  

Realizacja 

Stworzenie pozytywnego nastawienia społeczeństwa, w tym organizacji pozarządowych, 

pracodawców oraz instytucji, do koncepcji integracji społecznej migrantów, poprzez 

wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą pozytywnych skutków przyjmowania 

migrantów do grona mieszkańców. Rezultatem zmiany nastawienia będzie zwiększona 

partycypacja migrantów w wydarzeniach lokalnych: kulturalnych, sportowych, obywatelskich. 

Asymilacja migrantów ze społecznościami lokalnymi poprzez wzrost życzliwych postaw 

mieszkańców. 

Uzasadnienie kierunków prowadzonej komunikacji 

Komunikacja ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy dotyczącej korzyści wynikających  

z integracji migrantów w społeczeństwie. Używanie języka korzyści, ale także rozwiewanie 

mitów, które mogą być przyczyną negatywnej opinii o osobach migrujących, dotyczących 

wpływu na rynek pracy, pozwoli na zmianę nastawienia lokalnej społeczności na otwartą  

i przyjazną. Skutkiem kampanii będzie przyczynienie się do budowania różnorodnej, ale 

zgodnej społeczności zaangażowanej w dialog międzykulturowy. 

Komunikaty i treści zawarte w kampanii powinny w jasny sposób dostarczać wiedzę  

i odpowiadać na trzy główne pytania, które zadaje sobie odbiorca przed podjęciem decyzji  

o zaangażowaniu się w przedsięwzięcie. Treści powinny być skonstruowane na ich podstawie. 

Realizacja działań będzie uzależniona od specyfiki relacji społecznych oraz potrzeb 

społecznych.  

Wzory opracowań przygotowane na potrzeby realizacji pilotażu. 

I. Realizatorzy procedury 
Podmiot zdefiniowany w słowniczku standardów usługi: 

Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w instytucji rynku pracy 

realizujący lub zlecający realizację kampanii,  

Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w publicznych służb 

zatrudnienia realizujący lub zlecający realizację kampanii,  

Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w organizacji 

pozarządowych realizujący kampanię,  
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Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w Ochotniczych Hufców 

Pracy realizujący kampanię 

 

II. Główni odbiorcy procedury 
Organizacje pozarządowe, lokalne media, władze samorządowe, przedstawiciele  

i liderzy społeczności lokalnej, lokalni pracodawcy i ich otoczenie, instytucje (ośrodek 

pomocy społecznej, urząd ds. cudzoziemców, placówki ochrony zdrowia, policja, straż 

miejska, instytucje pomocowe, szkoły i placówki szkoleniowe). 

 

IV. Wymagania do uruchomienia procedury 

Ogólne wymagania do uruchomienia procedury 

1. Środki finansowe na przeprowadzenie kampanii; 
2. Oddelegowanie pracownika do pełnienia roli konsultanta/opiekuna migranta 

realizującego lub zlecającego realizację kampanii 
3. Stosowania form marketingu zgodnych z przepisami prawa i Kodeksem Etyki 
Reklamy 

 

Wymagania do uruchomienia procedury dla wariantu I - realizacja kampanii przez 

podmiot zewnętrzny w ramach konkursu ofert lub rozeznania rynku:  

1. Oddelegowanie konsultanta/opiekuna migranta do sprawowania nadzoru nad 
przebiegiem kampanii, który:  

a. posiada wiedzę na temat zagadnień z zakresu pozytywnych skutków integracji 

społecznej migrantów; 

b. wiedzę na temat funkcjonowania social mediów; 

c. wiedzę na temat profesjonalnego prowadzenia kampanii informacyjnej; 

1. Zatwierdzony plan kampanii 
2. Przygotowanie dokumentacji, a w tym opis przedmiotu zamówienia;  
3. Przeprowadzenie procedury przetargowej lub rozeznania rynku i wyłonienie 

wykonawcy; 
4. Podpisanie umowy z wykonawcą. 
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Wymagania do uruchomienia procedury dla wariantu II - realizacja kampanii przez 

konsultanta/opiekuna migranta oddelegowanego do zadania:  

1. Oddelegowanie konsultanta/opiekuna migranta do sprawowania 
nadzoru nad przebiegiem kampanii, którzy:  

a. posiada wiedzę na temat zagadnień z zakresu pozytywnych skutków integracji 

społecznej migrantów; 

b. wiedzę na temat funkcjonowania social mediów 

c. wiedzę na temat profesjonalnego prowadzenia kampanii informacyjnej; 

2. Oddelegowanie innego pracownika lub grupy pracowników do realizacji kampanii, 
którzy posiadają kompetencje potrzebne do zrealizowania kampanii informacyjnej, 
obejmujące umiejętność wykonania usług opisanych w specyfikacji i kosztorysie 
realizacji kampanii. 

 

V. Schemat postępowania 

Etap 1 - przygotowanie kampanii i działalności punktu kontaktowego jako 

akceleratora zmiany społecznej 

1. Stworzenie treści 
Opracowanie spójnej treści, która zostanie użyta do realizacji podstrony 

internetowej, materiałów drukowanych oraz komunikacji w social mediach 

 i z mediami lokalnymi, w podziale na trzy segmenty. Wskazówki dotyczące 

opracowywania treści: 

 

Jakie usługi realizowane są w punkcie kontaktowym? 

Działalność punktu kontaktowego i konsultantów/opiekunów migrantów staną się 

swoistym akceleratorem zmian oraz zintegrowanej i skoordynowanej działalności na 

rzecz integracji społecznej migrantów z lokalną społecznością. Usługi realizowane przez 

punkt to: 

- nawiązanie współpracy z kluczowymi instytucjami społecznymi 

- warsztaty dla migrantów z aktywnego poszukiwania pracy 

- indywidualne poradnictwo zawodowe 

- lokalna mapa wsparcia dla migrantów 
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- organizacja pomocy prawnej, 

- organizacja usługi tłumacza, 

- organizacja szkoleń języka polskiego, 

- podstawowe szkolenie kulturowo-formalno-językowe dla osób przyjeżdżających 

po raz pierwszy do Polski. 
 

Jakie przyniesie korzyści? 

W tej części realizator kampanii przedstawia informacje na temat pozytywnych skutków 

integracji społecznej migrantów: pozytywny wpływ na rozwój lokalnej ekonomii, 

zwiększenie elastyczności lokalnego rynku pracy, obejmowanie przez migrantów 

niechcianych posad, przyjęcie do społeczności wykwalifikowanych specjalistów, 

potencjalnych przedsiębiorców, osoby w wieku produkcyjnym i prokreacyjnym, 

zwiększenie różnorodności kulturowej, otwartości, tolerancji i życzliwości, co 

pozytywnie wpływa na całą społeczność lokalną. Korzyści z migracji można podzielić na 

poszczególnych interesariuszy: społeczność lokalną i samorządy, organizacje 

pozarządowe, pracodawców i samych migrantów. 

 

Korzyści dla społeczności lokalnej i samorządu: 

Migranci zwiększają liczbę osób w wieku produkcyjnym w miejscu, do którego przybyli. 

Pozwala to zwiększyć stosunek liczby osób pracujących do liczby osób na emeryturze, 

co odciąża system emerytalny i pozytywnie wpływa na finanse publiczne gmin  

i powiatów. Jednym z tematów budzących najwięcej emocji jest kwestia transferów 

socjalnych, z których migranci mogliby korzystać. Migrują zazwyczaj osoby młode, 

zdolne do pracy, czyli z grupy demograficznej najmniej obciążającej budżet w kategorii 

kształcenia, ochrony zdrowia, czy emerytur. Stąd badania zwykle pokazują, że imigranci 

więcej dokładają do finansów publicznych, niż z niej otrzymują.  

 

Korzyści dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów: 

Integracja społeczna migrantów to ważny cel społeczny. Organizacje pozarządowe 

uczestniczące  w partnerstwie na rzecz integracji będą mogły: rozwinąć nowy obszar 

działalności, pozyskać nowych partnerów i nowe kompetencje, pozyskać środki na 

realizację projektów prointegracyjnych ukierunkowanych na pomoc migrantom, 

pozyskać nowych pracowników lub członków, rozwijać partnerstwo lokalne  

z samorządem i instytucjami rynku pracy. 
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Korzyści dla pracodawcy: 

Pracodawcy skorzystają z pomocy konsultanta/opiekuna migrantów oraz usług 

realizowanych przez punkt kontaktowy. Ponadto pozwoli to im na: zaspokojenie popytu 

na pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych, zdobycie tańszego  

i mobilnego pracownika, zwiększenie możliwości dynamicznego rozwoju i skalowania 

biznesu, zaspokojenie popytu na realizację zleceń i usług, pozyskanie pracowników do 

pracy o charakterze sezonowym, wypełnienie deficytów kadrowych również w zakresie 

pracy nisko prestiżowej. Wsparcie konsultanta/opiekuna migrantów oraz punktu 

kontaktowego to również możliwość przygotowania, bądź dostosowania kwalifikacji 

migranta do potrzeb pracodawcy. 

 

Korzyści oraz argumenty dla migranta: 

Migranci będą mogli skorzystać ze wsparcia konsultanta/opiekuna. Usługi realizowane 

w punkcie kontaktowym to przede wszystkim: kontakt, indywidualne poradnictwo 

zawodowe, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego migranta (pomoc w poszukiwaniu 

pracy i uzupełnieniu kwalifikacji), pomoc w asymilacji i integracji ze społecznością 

lokalną, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy — radzenia sobie w poszukiwaniu  

i podejmowaniu zatrudnienia, dostęp do szerokiego katalogu informacji niezbędnych 

do realizacji swoich planów osobistych i zawodowych, jak również rozwiązywania 

bieżących problemów, pomoc w nawiązaniu współpracy z kluczowymi instytucjami 

społecznymi, możliwość skorzystania z lokalnej mapy wsparcia dla migrantów, pomoc 

prawna, usługi tłumacza, szkolenia języka polskiego, podstawowe szkolenie kulturowo-

formalno-językowe dla osób przyjeżdżających po raz pierwszy do Polski. Od strony 

ekonomicznej migrant skorzysta z: wyższych zarobków, wyższego standardu życia oraz 

poziom bezpieczeństwa materialnego, podniesienia kwalifikacji, spełniania aspiracji 

zawodowych, transferu wiedzy i doświadczenia, gwarancji długotrwałego zatrudnienia, 

możliwości rozwoju, pozyskania pracy w Polsce dla członków rodziny. 

 

Co mogę zrobić, aby wpłynąć pozytywnie na proces integracji lub skorzystać z usług 

punktu kontaktowego? 

W tej części realizator kampanii przedstawi proces partycypacji w przedsięwzięciu, 

który zakończy się zaproszeniem do działania i zachęceniem do kontaktu. Nakłoni 

odbiorcę do współpracy nad integracją migrantów, która będzie polegała na wymianie 



 

str. 96 
 

informacji na temat organizowanych eventów, drzwi otwartych, pikników, czy targów 

tematycznych, oraz usłudze świadczonej przez konsultanta/opiekuna mającej na celu 

zwiększenie frekwencji migrantów na tych wydarzeniach. Konsultant/opiekun 

zorganizuje terenowy punkt kontaktowy, będzie pełnił funkcję pośrednika i ułatwiał 

proces integracji, przeciwdziałając problemom związanym z trudnościami językowymi  

i barierami kulturalnymi.  

Odbiorca będzie mógł nawiązać kontakt z konsultantem/opiekunem poprzez formularz 

na stronie internetowej, wiadomość e-mail lub telefon (np.: umów się na spotkanie, 

wypełnij formularz zgłoszeniowy, zadzwoń i porozmawiaj z konsultantem/opiekunem 

migranta). Odpowiedź na pytanie „co mogę zrobić?” niweluje poczucie niepewności  

i zwiększa wartość usługi w myśleniu odbiorcy. Pozna on plan pierwszych kroków, 

podejmie kontakt, który zaowocuje współpracą z konsultantem/opiekunem 

przyjmującym rolę pośrednika pomiędzy odbiorcą a migrantem.  

Przykładowy opis planu działania dla partnerów, lokalnych liderów, organizacji 

pozarządowych oraz innych instytucji rynku pracy: 

1. Zadzwoń lub napisz do konsultanta/opiekuna; 
2. Zapoznaj się z usługami punktu kontaktowego oraz  wydarzeniami 

organizowanymi w społeczności lokalnej; 
3. Zostań ambasadorem integracji, zaproś nas na swoje wydarzenie i do 

zorganizowania terenowego punktu kontaktowego; 
4. Zaproś migrantów i przyczyń się do zwiększenia różnorodności na swoim 

wydarzeniu. 
 

Przykładowy opis planu działania dla migrantów i pracodawców: 

● Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie; 
● Zapoznaj się ze szczegółami usługi przedstawionymi przez 

konsultanta/opiekuna migrantów w punkcie kontaktowym; 
● Wspólnie wybierz z konsultantem/opiekunem rodzaje wsparcia dla Ciebie 

lub dla Twoich przyszłych pracowników; 
● Weź udział w doradztwie, konsultacjach, indywidualnych spotkaniach, 

cyklach warsztatowych, wydarzeniach organizowanych przez społeczność 
lokalną; 

● Razem z konsultantem/opiekunem wprowadź zmianę, podnieś 
kompetencje, znajdź pracę, poznaj społeczność lokalną lub zatrudniaj 
nowych kompetentnych i lojalnych pracowników, uzyskując dodatkowe 
benefity: finansowe i wizerunkowe; 

● Skorzystaj ze wsparcia już dziś. 
Przygotowane treści posłużą również do realizowanych działań Public Relations 
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w kontaktach z lokalnymi mediami. 

2. Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego materiałów 
promocyjnych 
Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania usługi w postaci określonego 
wizerunku. W jej skład wchodzą między innymi: kolorystyka, typografia, czy 
użycie znaków graficznych. Wszystkie wyprodukowane w kolejnych krokach 
materiały powinny być spójne graficznie i powtarzalne.  

3. Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy 
Treść, formularz kontaktowy, animacja/rotator, załączniki do pobrania, RWD, 
panel administracyjny, Wordpress, wtyczki do mediów społecznościowych. 
Strona musi być zgodna z ustawą o dostępności (w tym obowiązek zgodności  
z wytycznymi WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację dostępności 
przygotowaną w konsultacji z Realizatorem. Wykonawca przez okres kampanii 
będzie administrował stroną, zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec 
ewentualnym włamaniom poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 
oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

4. Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook 
Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami wizerunkowymi 
oraz konfiguracja informacji o stronie.   

5. Produkcja materiałów do druku 
Zostaną wyprodukowane następujące materiały: 

ulotki informacyjne 500 szt., ulotki promujące usługę 3000 szt. baner 

jednostronny 3 metry x 1 metr 5 sztuki, rollup 2 metra x 2 metry 2 sztuki, 

drukowane torby bawełniane 30 szt., długopisy znakowane 100 szt. 

6. Zawiązanie partnerstw na rzecz integracji migrantów - punkt kontaktowy jako 
akcelerator i koordynator zmiany społecznej 
Starania na rzecz zawiązania partnerstwa: przesyłanie listów intencyjnych, 

informacji i zaproszeń do udziału w przedsięwzięciu do zewnętrznych 

podmiotów i instytucji społecznych, odpowiadanie na pytania, rozwijanie 

wątpliwości i mitów dotyczących negatywnego wpływu integracji migrantów ze 

społecznością lokalną. Potencjalnych partnerów należy szukać w wśród: 

Społeczność lokalna -  organizacje pozarządowe, liderzy/przedstawiciele 

społeczności lokalnej, lokalne media, władze samorządowe- urząd 

miasta/gminy/dzielnicy; 

Rynek pracy - lokalni pracodawcy, organizacje zrzeszające 

pracodawców/przedsiębiorców; 

Instytucje pomocowe - PCPR/MOPR, ośrodek pomocy społecznej, urząd ds. 
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cudzoziemców, placówki ochrony zdrowia, policja, straż miejska; 

Edukacja - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe, organizacje 

pozarządowe o charakterze edukacyjnym, placówki doskonalenia 

zawodowego/instytucje szkoleniowe, lokalne szkoły wyższe, policealne. 

 

Etap 2 - przeprowadzenie kampanii i działań prointegracyjnych przez punkt 

kontaktowy na rzecz zmiany społecznej 

7. Prowadzenie komunikacji na fanpage’u 
Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu (obsługa wiadomości oraz 

messengera instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję z odbiorcami 

(pracodawcami) pod postami); opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie profilu (3-5 postów  tygodniowo + 

opracowanie dedykowanych grafik + obróbka i brandowanie zdjęć), stworzenie 

albumów ze zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, tworzenie wydarzeń na 

Facebooku - ich promocja i obsługa komunikacyjna, stały monitoring rozwoju 

profilu (statystyki dotarcia). 

8. Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony 
Realizator przez okres kampanii będzie administrował stroną, do jego 

obowiązków będzie należało zapewnienie bezpieczeństwa strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniem poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji 

oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

9. Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations 
Podczas kampanii niezbędny będzie stały kontakt z mediami lokalnymi i działania 

wizerunkowe włączające media w komunikowanie odbiorcom o możliwości 

skorzystania z usługi. W ramach działań można realizować następujące 

elementy: kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych (media tradycyjne  

i elektroniczne), inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, 

redagowanie informacji prasowych, udzielanie wywiadów i odpowiadanie na 

pytania, zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia z udziałem pracodawców. 

10. Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych 
Kolportaż materiałów informacyjnych i promocyjnych  podczas konsultacji  

i spotkań indywidualnych, prowadzenia szkolenia z pracodawcami, w obszarze 

miejskim oraz doręczenia bezpośrednio do zakładów pracy. 
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11. Działania prointegracyjne przez punkt kontaktowy na rzecz zmiany społecznej, 
w tym organizacja mobilnego punktu kontaktowego podczas wydarzeń 
lokalnych 
Zbieranie od partnerów informacji o eventach, wydarzeniach, drzwiach 

otwartych, piknikach, targach tematycznych. Udział konsultantów/opiekunów 

migranta w wydarzeniach poprzez zorganizowanie terenowego punktu 

kontaktowego, video konferencjach, webinarach. Informowanie migrantów 

drogą elektroniczną oraz poprzez stronę internetową oraz media 

społecznościowe o planowanych wydarzeniach lokalnych. Organizowanie we 

współpracy z samorządem lokalnym wykładów, spotkań informacyjnych 

poświęconych tematyce asymilacji migrantów na terenie RP, prowadzonych 

przez konsultantów/opiekunów międzykulturowych, ekspertów, cudzoziemców 

z długoletnim doświadczeniem zawodowym w Polsce. Stworzenie bazy 

partnerów i wydarzeń lokalnych atrakcyjnych dla migrantów i pozwalających na 

prowadzenie skutecznego procesu integracji społeczności lokalnej z migrantami. 
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VI. Szczegółowa specyfikacja i kosztorys realizacji kampanii, 

elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub 

Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Załącznik nr. 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kampanii 

 

Zobowiązania wykonawcy: 

Załącznik nr. 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kampanii 

 

Szczegółowa specyfikacja i kosztorys realizacji kampanii: 

a. Utworzenie podstrony internetowej, projekt graficzny materiałów do druku  
i nadzór nad produkcją. 

Usługa Opis Koszt brutto 

Opracowanie treści  Opracowanie wyczerpującej treści 

marketingowej, wizerunkowej i 

profrekwencyjnej w oparciu o wskazówki 

dotyczące opracowania treści opisane w 

rozdziale “schemat postępowania”.  

1500 zł 
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Usługa Opis Koszt brutto 

Utworzenie podstrony 

internetowej 

Formularz kontaktowy, animacja/rotator, 

załączniki do pobrania, RWD, panel 

administracyjny, Wordpress, wtyczki do 

mediów społecznościowych. Strona musi być 

zgodna z ustawą o dostępności (w tym 

obowiązek zgodności z wytycznymi 

WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację 

dostępności przygotowaną w konsultacji 

z Realizatorem. Wykonawca przez okres 

kampanii będzie administrował stroną, 

zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniom poprzez instalację 

odpowiednich wtyczek, aktualizacji oraz 

niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

2000 zł  

Opracowanie 

identyfikacji wizualnej 

usługi 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek. 

1100 zł 

Projekt graficzny strony 

internetowej 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii i webmasterem, nanoszenie 

poprawek, nadzór nad wykonaniem.  

500 zł  

Projekt graficzny ulotek 

informacyjnych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny 

baneru 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 
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Usługa Opis Koszt brutto 

Projekt graficzny 

rollupu  

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny toreb 

bawełnianych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

Projekt graficzny 

długopisów 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

 Kwota całkowita 7000 zł 

 

b. Produkcja, ekspozycja i kolportaż narzędzi drukowanych 

Materiał/usługa Ilość Specyfikacja Koszt brutto 

Ulotki informacyjne 500 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) Ilość 

stron i sposób składania 6 stron - w 

"c" Rodzaj papieru 170 g - kreda 

mat Lakierowanie, foliowanie 

standard Zadruk dwustronny 4/4 

300 zł 

Kolportaż ulotek 

informacyjnych 

- Kolportaż podczas konsultacji i 

spotkań indywidualnych z 

potencjalnymi partnerami 

0 zł 

Ulotki promujące usługę 3000 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) Ilość 

stron i sposób składania 6 stron -  

w "c" Rodzaj papieru 120 g - offset, 

600 zł 
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zadruk dwustronny 4/4 

Kolportaż ulotek 

promujących usługę 

- Ulotki skierowane do ogółu lokalnej 

społeczności, dostarczane za 

pomocą poczty - druki 

bezadresowe lub kolportaż 

bezpośrednio do przechodniów 

200 zł 

Baner jednostronny 5 sztuk Format 300 x 100 cm, zgrzewanie, 

oczkowanie średnio co 50 cm, 

rodzaj materiału: baner frontlight 

mat 510 g 

400 zł 

Ekspozycja banerów 

jednostronnego 

- Banery powinny być eksponowane 

w obszarze miejskim o dobrej 

widoczności 

0 zł 

Rollup 2 sztuki Format 120 x 200 cm, rodzaj 

materiału Blockout 240 g, waga 

systemu (kasety) 2.8 kg 

600 zł 

Ekspozycja rollupów - Rollupy powinny być eksponowane 

w pobliżu punktu kontaktowego 

0 zł 

Znakowane torby 

bawełniane 

30 sztuk Bawełna 100%, gramatura ok. 140 

g, wymiary: 38 x 42 cm, długość 

uchwytów 70 cm, technika 

znakowania: DTG, wielkość 

znakowania 30 x 30 cm 

400 zł 

Długopisy znakowane 100 

sztuk 

Długopis tekturowy, długość 139 

mm, średnica 7 mm, tekturowa 

zatyczka w kolorze długopisu, 5 

kolorów do wyboru, znakowanie: 

tampodruk 1 kolor Pantone, obszar 

znakowania – 40 x 5 mm 

300 zł 

  Kwota całkowita: 2800 zł 
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c. Kampania w mediach społecznościowych i działania PR 

Usługa Specyfikacja Koszt brutto 

Założenie i wypełnienie 

profilu w serwisie 

facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go 

treścią i grafikami wizerunkowymi oraz 

konfiguracja informacji o stronie.   

1000 zł 

Prowadzenie 

komunikacji na 

fanpage’u facebooku 

przez 6 miesięcy 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu: 

obsługa wiadomości oraz messengera 

instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję 

z odbiorcami (pracodawcami) pod postami); 

opracowanie planu komunikacji oraz aktywne 

pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie 

profilu (3-5 postów  tygodniowo + 

opracowanie dedykowanych grafik + obróbka  

i brandowanie zdjęć), stworzenie albumów ze 

zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, 

tworzenie wydarzeń na Facebooku - ich 

promocja i obsługa komunikacyjna, stały 

monitoring rozwoju profilu (statystyki 

dotarcia). 

9000 zł 

Współpraca z lokalnymi 

mediami i działania 

Public Relations 

Realizator kampanii na podstawie 

utworzonych w trakcie realizacji kampanii 

treści będzie angażował się w komunikację z 

prasą lokalną. Niezbędne będzie wykonanie 

działań wizerunkowych, włączających media w 

komunikowanie odbiorcom możliwości 

skorzystania z usługi. W ramach działań można 

realizować następujące elementy: kontakt z 

dziennikarzami mediów lokalnych (media 

tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie 

publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, 

redagowanie informacji prasowych, udzielanie 

wywiadów i odpowiadanie na pytania, 

zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia. 

2400 zł 

 Kwota całkowita: 12 400 zł 
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d. Działania prointegracyjne Punktu Kontaktowego  

Usługa Opis Koszt brutto 

Zawiązanie partnerstw 

na rzecz integracji 

migrantów 

Starania na rzecz zawiązania partnerstwa: 

przesyłanie listów intencyjnych, informacji  

i zaproszeń do udziału w przedsięwzięciu do 

zewnętrznych podmiotów i instytucji 

społecznych, odpowiadanie na pytania, 

rozwijanie wątpliwości i mitów dotyczących 

negatywnego wpływu integracji migrantów ze 

społecznością lokalną. 

2000 zł 

Działania prointegracyjne 

przez punkt kontaktowy 

/ Stworzenie bazy 

organizatorów wydarzeń 

zainteresowanych 

wzięciem udziału w 

kampanii 

Organizowanie we współpracy z samorządem 

lokalnym wykładów, spotkań informacyjnych 

poświęconych tematyce asymilacji migrantów 

na terenie RP, prowadzonych przez 

konsultantów międzykulturowych, ekspertów, 

cudzoziemców z długoletnim doświadczeniem 

zawodowym w Polsce. 

2000 zł 

Całkowity budżet kampanii: 26 200 zł brutto 
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VII. Zakładany czas realizacji procedury wraz z określonymi 

etapami 

Realizacja Kampanii promocyjnej podzielona jest na dwa etapy: 

ETAP I - Okres przygotowawczy kampanii to około 2 do 3 miesięcy z założeniem 

przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy i przygotowania wszystkich działań 

i narzędzi zaplanowanych w kampanii. 

ETAP II - Okres trwania kampanii oraz realizacji wszystkich działań to minimum  

6 miesięcy. 

Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wymagania do uruchomienia procedury x         

Realizacja wymagań wstępnych dla wariantu 1 i 2 oraz ogólnych 

wymagań do uruchomienia procedury 

x         

ETAP I x x x       

Stworzenie treści x         

Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego 

materiałów promocyjnych 

x x x       

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy   x       

Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook   x       

Produkcja materiałów do druku   x       

Zawiązanie partnerstw na rzecz integracji migrantów - punkt 

kontaktowy jako akcelerator i koordynator zmiany społecznej 

x x x x x x x x x 

ETAP II    x x x x x x 
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Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u    x x x x x x 

Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony    x x x x x x 

Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations    x x x x x x 

Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych    x x     

Działania prointegracyjne przez punkt kontaktowy na rzecz zmiany 

społecznej, w tym organizacja mobilnego punktu kontaktowego 

podczas wydarzeń lokalnych 

   x x x x x x 

 

IX. Oczekiwane rezultaty wdrożenia procedury 

● Przygotowanie migrantów przez konsultanta/opiekuna migranta do 

zintegrowania się ze społecznością; 

● Dotarcie z informacją o świadczonej usłudze punktu kontaktowego do jak 

największej liczby odbiorców; 

● Zapewnienie stałego dostępu do bieżącej informacji na temat pozytywnego 

wpływu obecności migrantów na rozwój społeczności lokalnej; 

● Stworzenie platformy w serwisie Facebook zrzeszającej odbiorców komunikatów 

i prowadzenie z nimi interakcji; 

● Uruchomienie działań promocyjno-informacyjnych ułatwiających pracę 

konsultanta/opiekuna migranta, dających w efekcie zwiększenie bazy odbiorców 

zainteresowanych wzięciem udziału w przedsięwzięciu. 

X. Wykaz dokumentów i załączników niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury 

● Dokumentacja pozwalająca przeprowadzić procedurę wyłaniająca wykonawcę 

(wariant 1) (SOPZ zał. nr 2) 

● Treści wizerunkowe i profrekwencyjne oraz 6 komunikatów prasowych; 

● Plan kampanii, w tym plan działań public relations (zał. nr 1); 

● Pakiet materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki, banery, rollupy i gadżety itp.). 
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XI. Współpraca realizatorów procedury z osobami w ramach 

wewnętrznej struktury oraz z zewnętrznymi podmiotami 

W ramach realizacji kampanii realizator powinien nadzorować pracę lub 

współpracować z następującymi osobami, podmiotami: 

● konsultant/opiekun migranta; 

● społeczność lokalna: organizacje pozarządowe, liderzy/przedstawiciele 

społeczności lokalnej, lokalne media, władze samorządowe - urząd 

miasta/gminy/dzielnicy; 

● rynek pracy: lokalni pracodawcy, organizacje zrzeszające 

pracodawców/przedsiębiorców; 

● Instytucje pomocowe: PCPR/MOPR, ośrodek pomocy społecznej, urząd ds. 

cudzoziemców, placówki ochrony zdrowia, policja, straż miejska; 

● edukacja: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe, 

organizacje pozarządowe o charakterze edukacyjnym, placówki doskonalenia 

zawodowego/instytucje szkoleniowe, lokalne szkoły wyższe, policealne. 

● inne instytucje rynku pracy działające na terenie powiatu; 

● inne podmioty publicznych służb zatrudnienia działające na terenie powiatu; 
● branżowe i obywatelskie organizacje pozarządowe działające na terenie 

powiatu; 
● Ochotnicze Hufce Pracy realizujący kampanię; 
● drukarnie; 

● zewnętrzny realizator kampanii wyłoniony w postępowaniu. 

 

X. Dobre Praktyki - inspirujące przykłady kampanii 

1. Jestem imigrantem 

https://www.bbc.com/news/newsbeat-32284435 

2. Równoważni 

http://rownowazni.uw.edu.pl/wszyscy-jestesmy-rownowazni/ 

3. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie 
www.afsc.org/story/iowa-catholic-sisters-kick-immigration-reform-campaign 

https://www.facebook.com/catholicsisters/photos/1119354208100484 

 

 

https://www.bbc.com/news/newsbeat-32284435
http://rownowazni.uw.edu.pl/wszyscy-jestesmy-rownowazni/
https://www.facebook.com/catholicsisters/photos/1119354208100484
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Załącznik nr. 1 

 

PLAN KAMPANII INFORMACYJNEJ ADRESOWANEJ DO ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH, LIDERÓW LOKALNYCH, PRACODAWCÓW, MIGRANTÓW  

I SZEROKO POJĘTEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POWIATU W ZAKRESIE 

PROMOCJI IDEI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIGRANTÓW ORAZ PROMOCJI 

USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ PUNKT KONTAKTOWY 

 

Cel kampanii: 

Stworzenie pozytywnego nastawienia społeczeństwa, w tym organizacji 

pozarządowych, pracodawców oraz instytucji, do koncepcji integracji społecznej 

migrantów, poprzez wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą pozytywnych 

skutków przyjmowania migrantów do grona mieszkańców. Rezultatem zmiany 

nastawienia będzie zwiększona partycypacja migrantów w wydarzeniach lokalnych: 

kulturalnych, sportowych, obywatelskich. Asymilacja migrantów ze społecznościami 

lokalnymi poprzez wzrost życzliwych postaw mieszkańców. 

Uzasadnienie kierunków prowadzonej komunikacji: 

Komunikacja ukierunkowana jest na rozwijanie wiedzy dotyczącej korzyści 

wynikających z integracji migrantów w społeczeństwie. Używanie języka korzyści, ale 

także rozwiewanie mitów, które mogą być przyczyną negatywnej opinii o osobach 

migrujących dotyczących wpływu na rynek pracy, pozwoli na zmianę nastawienia 

lokalnej społeczności na otwartą i przyjazną. Skutkiem kampanii będzie przyczynienie 

się do stworzenia różnorodnej, ale zgodnej społeczności zaangażowanej w dialog 

międzykulturowy. 

Komunikaty i treści zawarte w kampanii powinna w jasny sposób dostarczać wiedzę  

i odpowiadać na trzy główne pytania, które zadaje sobie odbiorca przed podjęciem 

decyzji o zaangażowaniu się w przedsięwzięcie. Treści powinny być skonstruowane na 

ich podstawie. 

Jakie usługi realizowane są w punkcie kontaktowym? 

Jakie przyniosą korzyści? 

Co mogę zrobić, aby wpłynąć pozytywnie na proces integracji lub skorzystać z usług 

punktu kontaktowego? 
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Realizatorzy kampanii: 

Podmiot zdefiniowany w słowniczku standardów usługi: 

Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w instytucji rynku pracy 

realizujący lub zlecający realizację kampanii,  

Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w publicznych służb 

zatrudnienia realizujący lub zlecający realizację kampanii,  

Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w organizacji 

pozarządowych realizujący kampanię,  

Konsultanci migrantów i inni pracownicy punktu kontaktowego w Ochotniczych Hufców 

Pracy realizujący kampanię 

 

Główni odbiorcy kampanii: 

Organizacje pozarządowe, lokalne media, władze samorządowe, przedstawiciele 

 i liderzy społeczności lokalnej, lokalni pracodawcy i ich otoczenie, instytucje (ośrodek 

pomocy społecznej, urząd ds. cudzoziemców, placówki ochrony zdrowia, policja, straż 

miejska, instytucje pomocowe, szkoły i placówki szkoleniowe). 

 

Działania kampanii: 

Etap 1 - przygotowanie kampanii i działalności punktu kontaktowego jako 

akceleratora zmiany społecznej 

Stworzenie treści 

Opracowanie spójnej treści, która zostanie użyta do realizacji podstrony 

internetowej, materiałów drukowanych oraz komunikacji w social mediach 

 i z mediami lokalnymi, w podziale na trzy segmenty. Wskazówki dotyczące 

opracowywania treści: 

 

Jakie usługi realizowane są w punkcie kontaktowym? 

Działalność punktu kontaktowego i konsultantów/opiekunów migrantów staną się 
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swoistym akceleratorem zmian oraz zintegrowanej i skoordynowanej działalności na 

rzecz integracji społecznej migrantów z lokalną społecznością. Usługi realizowane przez 

punkt to: 

- nawiązanie współpracy z kluczowymi instytucjami społecznymi 

- warsztaty dla migrantów z aktywnego poszukiwania pracy 

- indywidualne poradnictwo zawodowe 

- lokalna mapa wsparcia dla migrantów 

- organizacja pomocy prawnej, 

- organizacja usługi tłumacza, 

- organizacja szkoleń języka polskiego, 

- podstawowe szkolenie kulturowo-formalno-językowe dla osób przyjeżdżających 

po raz pierwszy do Polski. 
 

Jakie przyniesie korzyści? 

W tej części realizator kampanii przedstawia informacje na temat pozytywnych skutków 

integracji społecznej migrantów: pozytywny wpływ na rozwój lokalnej ekonomii, 

zwiększenie elastyczności lokalnego rynku pracy, obejmowanie przez migrantów 

niechcianych posad, przyjęcie do społeczności wykwalifikowanych specjalistów, 

potencjalnych przedsiębiorców, osoby w wieku produkcyjnym i prokreacyjnym, 

zwiększenie różnorodności kulturowej, otwartości, tolerancji i życzliwości, co 

pozytywnie wpływa na całą społeczność lokalną. Korzyści z migracji można podzielić na 

poszczególnych interesariuszy: społeczność lokalną i samorządy, organizacje 

pozarządowe, pracodawców i samych migrantów. 

 

 

Korzyści dla społeczności lokalnej i samorządu: 

Migranci zwiększają liczbę osób w wieku produkcyjnym w miejscu, do którego przybyli. 

Pozwala to zwiększyć stosunek liczby osób pracujących do liczby osób na emeryturze, 

co odciąża system emerytalny i pozytywnie wpływa na finanse publiczne gmin  

i powiatów. Jednym z tematów budzących najwięcej emocji jest kwestia transferów 

socjalnych, z których migranci mogliby korzystać. Migrują zazwyczaj osoby młode, 

zdolne do pracy, czyli z grupy demograficznej najmniej obciążającej budżet w kategorii 

kształcenia, ochrony zdrowia, czy emerytur. Stąd badania zwykle pokazują, że imigranci 

więcej dokładają do finansów publicznych, niż z niej otrzymują.  
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Korzyści dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów: 

Integracja społeczna migrantów to ważny cel społeczny. Organizacje pozarządowe 

uczestniczące  w partnerstwie na rzecz integracji będą mogły: rozwinąć nowy obszar 

działalności, pozyskać nowych partnerów i nowe kompetencje, pozyskać środki na 

realizację projektów prointegracyjnych ukierunkowanych na pomoc migrantom, 

pozyskać nowych pracowników lub członków, rozwijać partnerstwo lokalne 

 z samorządem i instytucjami rynku pracy. 

 

Korzyści dla pracodawcy: 

Pracodawcy skorzystają z pomocy konsultanta/opiekuna migrantów oraz usług 

realizowanych przez punkt kontaktowy. Ponadto pozwoli to im na: zaspokojenie popytu 

na pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych, zdobycie tańszego i mobilnego 

pracownika, zwiększenie możliwości dynamicznego rozwoju i skalowania biznesu, 

zaspokojenie popytu na realizację zleceń i usług, pozyskanie pracowników do pracy  

o charakterze sezonowym, wypełnienie deficytów kadrowych również w zakresie pracy 

nisko prestiżowej. Wsparcie konsultanta/opiekuna migrantów oraz punktu 

kontaktowego to również możliwość przygotowania, bądź dostosowania kwalifikacji 

migranta do potrzeb pracodawcy. 

 

Korzyści oraz argumenty dla migranta: 

Migranci będą mogli skorzystać ze wsparcia konsultanta/opiekuna. Usługi realizowane 

w punkcie kontaktowym to przede wszystkim: kontakt, indywidualne poradnictwo 

zawodowe, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego migranta (pomoc w poszukiwaniu 

pracy i uzupełnieniu kwalifikacji), pomoc w asymilacji i integracji ze społecznością 

lokalną, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy — radzenia sobie w poszukiwaniu i 

podejmowaniu zatrudnienia, dostęp do szerokiego katalogu informacji niezbędnych do 

realizacji swoich planów osobistych i zawodowych, jak również rozwiązywania 

bieżących problemów, pomoc w nawiązaniu współpracy z kluczowymi instytucjami 

społecznymi, możliwość skorzystania z lokalnej mapy wsparcia dla migrantów, pomoc 

prawna, usługi tłumacza, szkolenia języka polskiego, podstawowe szkolenie kulturowo-

formalno-językowe dla osób przyjeżdżających po raz pierwszy do Polski. Od strony 

ekonomicznej migrant skorzysta z: wyższych zarobków, wyższego standardu życia oraz 

poziom bezpieczeństwa materialnego, podniesienia kwalifikacji, spełniania aspiracji 
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zawodowych, transferu wiedzy i doświadczenia, gwarancji długotrwałego zatrudnienia, 

możliwości rozwoju, pozyskania pracy w Polsce dla członków rodziny. 

 

Co mogę zrobić, aby wpłynąć pozytywnie na proces integracji lub skorzystać z usług 

punktu kontaktowego? 

W tej części realizator kampanii przedstawi proces partycypacji w przedsięwzięciu, 

który zakończy się zaproszeniem do działania i zachęceniem do kontaktu. Nakłoni 

odbiorcę do współpracy nad integracją migrantów, która będzie polegała na wymianie 

informacji na temat organizowanych eventów, drzwi otwartych, pikników, czy targów 

tematycznych, oraz usłudze świadczonej przez konsultanta/opiekuna mającej na celu 

zwiększenie frekwencji migrantów na tych wydarzeniach. Konsultant/opiekun 

zorganizuje terenowy punkt kontaktowy, będzie pełnił funkcję pośrednika i ułatwiał 

proces integracji, przeciwdziałając problemom związanym z trudnościami językowymi  

i barierami kulturalnymi.  

Odbiorca będzie mógł nawiązać kontakt z konsultantem/opiekunem poprzez formularz 

na stronie internetowej, wiadomość e-mail lub telefon (np.: umów się na spotkanie, 

wypełnij formularz zgłoszeniowy, zadzwoń i porozmawiaj z konsultantem/opiekunem 

migranta). Odpowiedź na pytanie „co mogę zrobić?” niweluje poczucie niepewności  

i zwiększa wartość usługi w myśleniu odbiorcy. Pozna on plan pierwszych kroków, 

podejmie kontakt, który zaowocuje współpracą z konsultantem/opiekunem 

przyjmującym rolę pośrednika pomiędzy odbiorcą a migrantem.  

Przykładowy opis planu działania dla partnerów, lokalnych liderów, organizacji 

pozarządowych oraz innych instytucji rynku pracy: 

5. Zadzwoń lub napisz do konsultanta/opiekuna; 
6. Zapoznaj się z usługami punktu kontaktowego oraz  wydarzeniami 

organizowanymi w społeczności lokalnej; 
7. Zostań ambasadorem integracji, zaproś nas na swoje wydarzenie i do 

zorganizowania terenowego punktu kontaktowego; 
8. Zaproś migrantów i przyczyń się do zwiększenia różnorodności na swoim 

wydarzeniu. 
 

Przykładowy opis planu działania dla migrantów i pracodawców: 

● Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie; 
● Zapoznaj się ze szczegółami usługi przedstawionymi przez 

konsultanta/opiekuna migrantów w punkcie kontaktowym; 
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● Wspólnie wybierz z konsultantem/opiekunem rodzaje wsparcia dla Ciebie 
lub dla Twoich przyszłych pracowników; 

● Weź udział w doradztwie, konsultacjach, indywidualnych spotkaniach, 
cyklach warsztatowych, wydarzeniach organizowanych przez społeczność 
lokalną; 

● Razem z konsultantem/opiekunem wprowadź zmianę, podnieś 
kompetencje, znajdź pracę, poznaj społeczność lokalną lub zatrudniaj 
nowych kompetentnych i lojalnych pracowników, uzyskując dodatkowe 
benefity: finansowe i wizerunkowe; 

● Skorzystaj ze wsparcia już dziś. 
Przygotowane treści posłużą również do realizowanych działań Public Relations  

w kontaktach z lokalnymi mediami. 

Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego materiałów 

promocyjnych 

Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania usługi w postaci określonego 

wizerunku. W jej skład wchodzą między innymi: kolorystyka, typografia, czy użycie 

znaków graficznych. Wszystkie wyprodukowane w kolejnych krokach materiały 

powinny być spójne graficznie i powtarzalne.  

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy 

Treść, formularz kontaktowy, animacja/rotator, załączniki do pobrania, RWD, panel 

administracyjny, Wordpress, wtyczki do mediów społecznościowych. Strona musi być 

zgodna z ustawą o dostępności (w tym obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1) 

oraz musi posiadać deklarację dostępności przygotowaną w konsultacji z Realizatorem. 

Wykonawca przez okres kampanii będzie administrował stroną, zapewniał 

bezpieczeństwo strony aby zapobiec ewentualnym włamaniom poprzez instalację 

odpowiednich wtyczek, aktualizacji oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami wizerunkowymi oraz 

konfiguracja informacji o stronie.   

Produkcja materiałów do druku 

Zostaną wyprodukowane następujące materiały: 

ulotki informacyjne 500 szt., ulotki promujące usługę 3000 szt. baner jednostronny 3 

metry x 1 metr 5 sztuki, rollup 2 metra x 2 metry 2 sztuki, drukowane torby bawełniane 

30 szt., długopisy znakowane 100 szt. 

Zawiązanie partnerstw na rzecz integracji migrantów - punkt kontaktowy jako 
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akcelerator i koordynator zmiany społecznej 

Starania na rzecz zawiązania partnerstwa: przesyłanie listów intencyjnych, informacji  

i zaproszeń do udziału w przedsięwzięciu do zewnętrznych podmiotów i instytucji 

społecznych, odpowiadanie na pytania, rozwijanie wątpliwości i mitów dotyczących 

negatywnego wpływu integracji migrantów ze społecznością lokalną. Potencjalnych 

partnerów należy szukać w wśród: 

Społeczność lokalna -  organizacje pozarządowe, liderzy/przedstawiciele społeczności 

lokalnej, lokalne media, władze samorządowe- urząd miasta/gminy/dzielnicy; 

Rynek pracy -  lokalni pracodawcy, organizacje zrzeszające 

pracodawców/przedsiębiorców; 

Instytucje pomocowe - PCPR/MOPR, ośrodek pomocy społecznej, urząd ds. 

cudzoziemców, placówki ochrony zdrowia, policja, straż miejska; 

Edukacja -  szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe, organizacje 

pozarządowe o charakterze edukacyjnym, placówki doskonalenia 

zawodowego/instytucje szkoleniowe, lokalne szkoły wyższe, policealne. 

 

Etap 2 - przeprowadzenie kampanii i działań prointegracyjnych przez punkt 

kontaktowy na rzecz zmiany społecznej 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu (obsługa wiadomości oraz messengera 

instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję z odbiorcami (pracodawcami) pod 

postami); opracowanie planu komunikacji oraz aktywne pozyskiwanie contentu, 

aktywne rozwijanie profilu (3-5 postów  tygodniowo + opracowanie dedykowanych 

grafik + obróbka i brandowanie zdjęć), stworzenie albumów ze zdjęciami dostarczonymi 

przez realizatora, tworzenie wydarzeń na Facebooku - ich promocja i obsługa 

komunikacyjna, stały monitoring rozwoju profilu (statystyki dotarcia). 

Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony 

Realizator przez okres kampanii będzie administrował stroną, do jego obowiązków 

będzie należało zapewnienie bezpieczeństwa strony aby zapobiec ewentualnym 

włamaniem poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji oraz niezbędnych 

modyfikacji programistycznych. 
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Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations 

Podczas kampanii niezbędny będzie stały kontakt z mediami lokalnymi i działania 

wizerunkowe włączające media w komunikowanie odbiorcom o możliwości 

skorzystania z usługi. W ramach działań można realizować następujące elementy: 

kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych (media tradycyjne i elektroniczne), 

inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, redagowanie informacji 

prasowych, udzielanie wywiadów i odpowiadanie na pytania, zapraszanie dziennikarzy 

na wydarzenia z udziałem pracodawców. 

Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych 

Kolportaż materiałów informacyjnych i promocyjnych  podczas konsultacji i spotkań 

indywidualnych, prowadzenia szkolenia z pracodawcami, w obszarze miejskim oraz 

doręczenia bezpośrednio do zakładów pracy. 

Działania prointegracyjne przez punkt kontaktowy na rzecz zmiany społecznej, w tym 

organizacja mobilnego punktu kontaktowego podczas wydarzeń lokalnych 

Zbieranie od partnerów informacji o eventach, wydarzeniach, drzwiach otwartych, 

piknikach, targach tematycznych. Udział konsultantów/opiekunów migranta w 

wydarzeniach poprzez zorganizowanie terenowego punktu kontaktowego, video 

konferencjach, webinarach. Informowanie migrantów drogą elektroniczną oraz poprzez 

stronę internetową oraz media społecznościowe o planowanych wydarzeniach 

lokalnych. Organizowanie we współpracy z samorządem lokalnym wykładów, spotkań 

informacyjnych poświęconych tematyce asymilacji migrantów na terenie RP, 

prowadzonych przez konsultantów międzykulturowych, ekspertów, cudzoziemców  

z długoletnim doświadczeniem zawodowym w Polsce. Stworzenie bazy partnerów  

i wydarzeń lokalnych atrakcyjnych dla migrantów i pozwalających na prowadzenie 

skutecznego procesu integracji społeczności lokalnej z migrantami. 
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Narzędzia i budżet kampanii: 

 

Utworzenie podstrony internetowej, projekt graficzny materiałów do druku i nadzór 

nad produkcją. 

Usługa Opis Koszt brutto 

Opracowanie treści  Opracowanie wyczerpującej treści 

marketingowej, wizerunkowej i 

profrekwencyjnej w oparciu o wskazówki 

dotyczące opracowania treści opisane  

w rozdziale “schemat postępowania”.  

1500 zł 

Utworzenie podstrony 

internetowej 

Formularz kontaktowy, animacja/rotator, 

załączniki do pobrania, RWD, panel 

administracyjny, Wordpress, wtyczki do 

mediów społecznościowych. Strona musi być 

zgodna z ustawą o dostępności (w tym 

obowiązek zgodności z wytycznymi 

WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację 

dostępności przygotowaną w konsultacji 

z Realizatorem. Wykonawca przez okres 

kampanii będzie administrował stroną, 

zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec 

ewentualnym włamaniom poprzez instalację 

odpowiednich wtyczek, aktualizacji oraz 

niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

2000 zł  

Opracowanie 

identyfikacji wizualnej 

usługi 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek. 

1100 zł 

Projekt graficzny strony 

internetowej 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii i webmasterem, nanoszenie 

500 zł  
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Usługa Opis Koszt brutto 

poprawek, nadzór nad wykonaniem.  

Projekt graficzny ulotek 

informacyjnych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny 

baneru 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny 

rollupu  

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

500 zł 

Projekt graficzny toreb 

bawełnianych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

Projekt graficzny 

długopisów 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem 

kampanii, nanoszenie poprawek, 

przygotowanie do druku, nadzór nad 

produkcją.  

200 zł 

 Kwota całkowita 7000 zł 
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Produkcja, ekspozycja i kolportaż narzędzi drukowanych 

Materiał/usługa Ilość Specyfikacja Koszt brutto 

Ulotki informacyjne 500 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) Ilość 

stron i sposób składania 6 stron -  

w "c" Rodzaj papieru 170 g - kreda 

mat Lakierowanie, foliowanie 

standard Zadruk dwustronny 4/4 

300 zł 

Kolportaż ulotek 

informacyjnych 

- Kolportaż podczas konsultacji i 

spotkań indywidualnych z 

potencjalnymi partnerami 

0 zł 

Ulotki promujące usługę 3000 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) Ilość 

stron i sposób składania 6 stron - w 

"c" Rodzaj papieru 120 g - offset, 

zadruk dwustronny 4/4 

600 zł 

Kolportaż ulotek 

promujących usługę 

- Ulotki skierowane do ogółu lokalnej 

społeczności, dostarczane za 

pomocą poczty - druki 

bezadresowe lub kolportaż 

bezpośrednio do przechodniów 

200 zł 

Baner jednostronny 5 sztuk Format 300 x 100 cm, zgrzewanie, 

oczkowanie średnio co 50 cm, 

rodzaj materiału: baner frontlight 

mat 510 g 

400 zł 

Ekspozycja banerów 

jednostronnego 

- Banery powinny być eksponowane 

w obszarze miejskim o dobrej 

widoczności 

0 zł 

Rollup 2 sztuki Format 120 x 200 cm, rodzaj 600 zł 
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Materiał/usługa Ilość Specyfikacja Koszt brutto 

materiału Blockout 240 g, waga 

systemu (kasety) 2.8 kg 

Ekspozycja rollupów - Rollupy powinny być eksponowane 

w pobliżu punktu kontaktowego 

0 zł 

Znakowane torby 

bawełniane 

30 sztuk Bawełna 100%, gramatura ok. 140 

g, wymiary: 38 x 42 cm, długość 

uchwytów 70 cm, technika 

znakowania: DTG, wielkość 

znakowania 30 x 30 cm 

400 zł 

Długopisy znakowane 100 

sztuk 

Długopis tekturowy, długość 139 

mm, średnica 7 mm, tekturowa 

zatyczka w kolorze długopisu, 5 

kolorów do wyboru, znakowanie: 

tampodruk 1 kolor Pantone, obszar 

znakowania – 40 x 5 mm 

300 zł 

  Kwota całkowita: 2800 zł 
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Kampania w mediach społecznościowych i działania PR 

Usługa Specyfikacja Koszt 

brutto 

Założenie i 

wypełnienie 

profilu w serwisie 

facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami 

wizerunkowymi oraz konfiguracja informacji o stronie.   

1000 zł 

Prowadzenie 

komunikacji na 

fanpage’u 

facebooku przez 6 

miesięcy 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu: obsługa 

wiadomości oraz messengera instytucji/realizatora; wchodzenie 

w interakcję z odbiorcami (pracodawcami) pod postami); 

opracowanie planu komunikacji oraz aktywne pozyskiwanie 

contentu, aktywne rozwijanie profilu (3-5 postów  tygodniowo + 

opracowanie dedykowanych grafik + obróbka 

 i brandowanie zdjęć), stworzenie albumów ze zdjęciami 

dostarczonymi przez realizatora, tworzenie wydarzeń na 

Facebooku - ich promocja i obsługa komunikacyjna, stały 

monitoring rozwoju profilu (statystyki dotarcia). 

9000 zł 

Współpraca z 

lokalnymi 

mediami i 

działania Public 

Relations 

Realizator kampanii na podstawie utworzonych w trakcie 

realizacji kampanii treści będzie angażował się w komunikację  

z prasą lokalną. Niezbędne będzie wykonanie działań 

wizerunkowych, włączających media  

w komunikowanie odbiorcom możliwości skorzystania z usługi. W 

ramach działań można realizować następujące elementy: kontakt  

z dziennikarzami mediów lokalnych (media tradycyjne i 

elektroniczne), inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie 

lokalnej, redagowanie informacji prasowych, udzielanie 

wywiadów i odpowiadanie na pytania, zapraszanie dziennikarzy 

na wydarzenia. 

2400 zł 

 Kwota całkowita: 12 400 zł 
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Działania prointegracyjne Punktu Kontaktowego  

Usługa Opis Koszt brutto 

Zawiązanie partnerstw 

na rzecz integracji 

migrantów 

Starania na rzecz zawiązania partnerstwa: 

przesyłanie listów intencyjnych, informacji  

i zaproszeń do udziału w przedsięwzięciu do 

zewnętrznych podmiotów i instytucji 

społecznych, odpowiadanie na pytania, 

rozwijanie wątpliwości i mitów dotyczących 

negatywnego wpływu integracji migrantów ze 

społecznością lokalną. 

2000 zł 

Działania prointegracyjne 

przez punkt kontaktowy 

/ Stworzenie bazy 

organizatorów wydarzeń 

zainteresowanych 

wzięciem udziału w 

kampanii 

Organizowanie we współpracy z samorządem 

lokalnym wykładów, spotkań informacyjnych 

poświęconych tematyce asymilacji migrantów 

na terenie RP, prowadzonych przez 

konsultantów międzykulturowych, ekspertów, 

cudzoziemców z długoletnim doświadczeniem 

zawodowym w Polsce. 

2000 zł 

Całkowity budżet kampanii: 26 200 zł brutto 
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Harmonogram kampanii: 

 

Realizacja Kampanii promocyjnej podzielona jest na dwa etapy: 

ETAP I - Okres przygotowawczy kampanii to około 2 do 3 miesięcy z założeniem 

przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy i przygotowania wszystkich działań 

i narzędzi zaplanowanych w kampanii. 

ETAP II - Okres trwania kampanii oraz realizacji wszystkich działań to minimum  

6 miesięcy. 

 

Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wymagania do uruchomienia procedury x         

Realizacja wymagań wstępnych dla wariantu 1 i 2 oraz ogólnych 

wymagań do uruchomienia procedury 

x         

ETAP I x x x       

Stworzenie treści x         

Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego 

materiałów promocyjnych 

x x x       

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy   x       

Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook   x       

Produkcja materiałów do druku   x       

Zawiązanie partnerstw na rzecz integracji migrantów - punkt 

kontaktowy jako akcelerator i koordynator zmiany społecznej 

x x x x x x x x x 
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Nazwa działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ETAP II    x x x x x x 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u    x x x x x x 

Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony    x x x x x x 

Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations    x x x x x x 

Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych    x x     

Działania prointegracyjne przez punkt kontaktowy na rzecz zmiany 

społecznej, w tym organizacja mobilnego punktu kontaktowego 

podczas wydarzeń lokalnych 

   x x x x x x 

 

Rezultaty kampanii: 

● Przygotowanie migrantów przez konsultanta/opiekuna migranta do 

zintegrowania się ze społecznością; 

● Dotarcie z informacją o świadczonej usłudze punktu kontaktowego do jak 

największej liczby odbiorców; 

● Zapewnienie stałego dostępu do bieżącej informacji na temat pozytywnego 

wpływu obecności migrantów na rozwój społeczności lokalnej; 

● Stworzenie platformy w serwisie Facebook zrzeszającej odbiorców komunikatów 

i prowadzenie z nimi interakcji; 

● Uruchomienie działań promocyjno-informacyjnych ułatwiających pracę 

konsultanta/opiekuna migranta, dających w efekcie zwiększenie bazy odbiorców 

zainteresowanych wzięciem udziału w przedsięwzięciu. 
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Załącznik nr. 2 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KAMPANII INFORMACYJNEJ ADRESOWANEJ DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LIDERÓW 

LOKALNYCH, PRACODAWCÓW, MIGRANTÓW I SZEROKO POJĘTEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

POWIATU W ZAKRESIE PROMOCJI IDEI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIGRANTÓW ORAZ PROMOCJI 

USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ PUNKT KONTAKTOWY 

 

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na 
podstawie art. …………. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 
„ustawą PZP”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie  
art. ………………………….. ustawy PZP.  

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia wynosi maksymalnie 
………………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych brutto). 

 

KODY CPV ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0 

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych  

 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

Przedstawienia raportu dotyczącego efektów zrealizowanych działań na podstawie: 

● raportów z monitoringu mediów – liczby publikacji medialnych ogółem (wg monitoringu 
Instytutu Monitorowania Mediów), liczby publikacji medialnych uwzględniających kluczowe 



 

str. 126 
 

cele komunikacyjne, ekwiwalentu reklamowego z doniesień medialnych, liczby odwiedzin 
strony internetowej kampanii oraz unikalnych użytkowników, „polubień” i pozytywnych 
komentarzy na profilach społecznościowych kampanii; 

● opinii pracodawców korzystających z usługi; 
● innych, określonych przez Zamawiającego. 

Traktowania jako poufnych przekazanych przez Zamawiającego wszelkich informacje i dokumenty,  

w trakcie realizacji zlecenia oraz po jego zrealizowaniu. 

Sumiennego i rzetelnego wykonywanie obowiązków. 

Ścisłej współpracy z pracownikami Zamawiającego (pracownikami nadzorującymi kampanię, 

asystentem wspomagającym, doradcą zawodowym) w zakresie realizacji kampanii i usługi. mającej na 

celu aktywizację zawodową poszczególnych osób z zaburzeniami psychicznymi, objętych wsparciem 

psychologicznym. 

Nawiązania kontaktu i ścisłej współpracy z partnerami kampanii. 

Stosowania form marketingu niezgodnych z przepisami prawa i Kodeksem Etyki Reklamy; 

Ostatecznego wybór koncepcji graficznych, treści i innych materiałów wykorzystywanych w kampanii 

we współpracy z Realizatorem. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać od Realizatora akceptację 

wszystkich kreacji i materiałów tekstowych stworzonych w ramach kampanii. 

Opierania o rzetelne informacje wszelkich materiały dostarczonych i wykorzystywanych w kampanii 

przez Wykonawcę. Materiały będą oparte na rzetelnej informacji pochodzącej wyłącznie ze 

sprawdzonych i niekomercyjnych źródeł. 

Przygotowywania i przekazywania wszystkich prace (graficzne i tekstowe) w formacie umożliwiającym 

edycję. 

Kompleksowego przeprowadzenia kampanii, w tym m.in.: ewentualnego pozyskania osób będących 

twarzą kampanii, plików graficznych, innych niezbędnych dla realizacji kampanii materiałów oraz 

sprzętu.  

Opłacenia produkcji, kolportażu/dystrybucji materiałów oraz pokryje wszystkie inne koszty związane  

z prowadzeniem przez niego kampanii. Zapewni także i przekaże Realizatorowi majątkowe prawa 

autorskie. 

Wykonawca musi prowadzić działania PR-owe w ścisłej współpracy z Realizatorem usługi. 

Harmonogram PR musi być konsultowany z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. 

Najważniejsze zasady działań PR-owych: współpraca z dziennikarzami mediów lokalnych, prowadzenie 

komunikacji na portalu facebook. 

Wykonawca zapewni redagowanie informacji prasowych (wedle potrzeb zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co najmniej 1 raz w miesiącu); przygotowywanie i rozsyłanie informacji prasowej w 

formie maila do mediów. 

Wykonawca zaprojektuje i wyprodukuje w ramach niniejszej umowy reklamy dotyczący 

usługi zgodne z poniższą szczegółową specyfikacją zawartą w SOPZ. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie  

 

KAMPANII INFORMACYJNEJ ADRESOWANEJ DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LIDERÓW 

LOKALNYCH, PRACODAWCÓW, MIGRANTÓW I SZEROKO POJĘTEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

POWIATU W ZAKRESIE PROMOCJI IDEI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIGRANTÓW ORAZ PROMOCJI 

USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ PUNKT KONTAKTOWY, obejmując m. in.  opracowanie, produkcję  

i dystrybucję materiałów informacyjno-promujących, utworzenie podstrony na stronie Powiatowego 

Urzędu Pracy. Stworzenie pozytywnego nastawienia społeczeństwa, w tym organizacji pozarządowych, 

pracodawców oraz  instytucji, do koncepcji integracji społecznej migrantów, poprzez wyposażenie w 

podstawową wiedzę dotyczącą pozytywnych skutków przyjmowania migrantów do grona 

mieszkańców. Rezultatem zmiany nastawienia będzie zwiększona partycypacja migrantów  

w wydarzeniach lokalnych: kulturalnych, sportowych, obywatelskich. Asymilacja migrantów ze 

społecznościami lokalnymi poprzez wzrost życzliwych postaw mieszkańców. 

 

 

 

 

ELEMENTY KAMPANII 

Lista zadań i narzędzi dzieli się na następujące, szczegółowo rozpisane w dalszej części niniejszego SOPZ: 

 

Zadania: 

 

Etap 1 - przygotowanie kampanii i działalności punktu kontaktowego jako akceleratora zmiany 

społecznej 

Stworzenie treści 

Opracowanie spójnej treści, która zostanie użyta do realizacji podstrony internetowej, 

materiałów drukowanych oraz komunikacji w social mediach i z mediami lokalnymi, w podziale 

na trzy segmenty. Wskazówki dotyczące opracowywania treści: 

 

Jakie usługi realizowane są w punkcie kontaktowym? 

Działalność punktu kontaktowego i konsultantów/opiekunów migrantów staną się swoistym 
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akceleratorem zmian oraz zintegrowanej i skoordynowanej działalności na rzecz integracji społecznej 

migrantów z lokalną społecznością. Usługi realizowane przez punkt to: 

- nawiązanie współpracy z kluczowymi instytucjami społecznymi 

- warsztaty dla migrantów z aktywnego poszukiwania pracy 

- indywidualne poradnictwo zawodowe 

- lokalna mapa wsparcia dla migrantów 

- organizacja pomocy prawnej, 

- organizacja usługi tłumacza, 

- organizacja szkoleń języka polskiego, 

- podstawowe szkolenie kulturowo-formalno-językowe dla osób przyjeżdżających po raz 

pierwszy do Polski. 

 

Jakie przyniesie korzyści? 

W tej części realizator kampanii przedstawia informacje na temat pozytywnych skutków integracji 

społecznej migrantów: pozytywny wpływ na rozwój lokalnej ekonomii, zwiększenie elastyczności 

lokalnego rynku pracy, obejmowanie przez migrantów niechcianych posad, przyjęcie do społeczności 

wykwalifikowanych specjalistów, potencjalnych przedsiębiorców, osoby w wieku produkcyjnym  

i prokreacyjnym, zwiększenie różnorodności kulturowej, otwartości, tolerancji i życzliwości, co 

pozytywnie wpływa na całą społeczność lokalną. Korzyści z migracji można podzielić na poszczególnych 

interesariuszy: społeczność lokalną i samorządy, organizacje pozarządowe, pracodawców i samych 

migrantów. 

 

 

Korzyści dla społeczności lokalnej i samorządu: 

Migranci zwiększają liczbę osób w wieku produkcyjnym w miejscu, do którego przybyli. Pozwala to 

zwiększyć stosunek liczby osób pracujących do liczby osób na emeryturze, co odciąża system 

emerytalny i pozytywnie wpływa na finanse publiczne gmin i powiatów. Jednym z tematów budzących 

najwięcej emocji jest kwestia transferów socjalnych, z których migranci mogliby korzystać. Migrują 

zazwyczaj osoby młode, zdolne do pracy, czyli z grupy demograficznej najmniej obciążającej budżet  

w kategorii kształcenia, ochrony zdrowia, czy emerytur. Stąd badania zwykle pokazują, że imigranci 

więcej dokładają do finansów publicznych, niż z niej otrzymują.  

 

Korzyści dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów: 

Integracja społeczna migrantów to ważny cel społeczny. Organizacje pozarządowe uczestniczące   

w partnerstwie na rzecz integracji będą mogły: rozwinąć nowy obszar działalności, pozyskać nowych 

partnerów i nowe kompetencje, pozyskać środki na realizację projektów prointegracyjnych 

ukierunkowanych na pomoc migrantom, pozyskać nowych pracowników lub członków, rozwijać 

partnerstwo lokalne z samorządem i instytucjami rynku pracy. 
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Korzyści dla pracodawcy: 

Pracodawcy skorzystają z pomocy konsultanta/opiekuna migrantów oraz usług realizowanych przez 

punkt kontaktowy. Ponadto pozwoli to im na: zaspokojenie popytu na pracowników wysoko i nisko 

wykwalifikowanych, zdobycie tańszego i mobilnego pracownika, zwiększenie możliwości dynamicznego 

rozwoju i skalowania biznesu, zaspokojenie popytu na realizację zleceń i usług, pozyskanie 

pracowników do pracy o charakterze sezonowym, wypełnienie deficytów kadrowych również  

w zakresie pracy nisko prestiżowej. Wsparcie konsultanta/opiekuna migrantów oraz punktu 

kontaktowego to również możliwość przygotowania, bądź dostosowania kwalifikacji migranta do 

potrzeb pracodawcy. 

 

Korzyści oraz argumenty dla migranta: 

Migranci będą mogli skorzystać ze wsparcia konsultanta/opiekuna. Usługi realizowane w punkcie 

kontaktowym to przede wszystkim: kontakt, indywidualne poradnictwo zawodowe, planowanie ścieżki 

rozwoju zawodowego migranta (pomoc w poszukiwaniu pracy i uzupełnieniu kwalifikacji), pomoc  

w asymilacji i integracji ze społecznością lokalną, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy — radzenia 

sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, dostęp do szerokiego katalogu informacji 

niezbędnych do realizacji swoich planów osobistych i zawodowych, jak również rozwiązywania 

bieżących problemów, pomoc w nawiązaniu współpracy z kluczowymi instytucjami społecznymi, 

możliwość skorzystania z lokalnej mapy wsparcia dla migrantów, pomoc prawna, usługi tłumacza, 

szkolenia języka polskiego, podstawowe szkolenie kulturowo-formalno-językowe dla osób 

przyjeżdżających po raz pierwszy do Polski. Od strony ekonomicznej migrant skorzysta z: wyższych 

zarobków, wyższego standardu życia oraz poziom bezpieczeństwa materialnego, podniesienia 

kwalifikacji, spełniania aspiracji zawodowych, transferu wiedzy i doświadczenia, gwarancji 

długotrwałego zatrudnienia, możliwości rozwoju, pozyskania pracy w Polsce dla członków rodziny. 

 

Co mogę zrobić, aby wpłynąć pozytywnie na proces integracji lub skorzystać z usług punktu 

kontaktowego? 

W tej części realizator kampanii przedstawi proces partycypacji w przedsięwzięciu, który zakończy się 

zaproszeniem do działania i zachęceniem do kontaktu. Nakłoni odbiorcę do współpracy nad integracją 

migrantów, która będzie polegała na wymianie informacji na temat organizowanych eventów, drzwi 

otwartych, pikników, czy targów tematycznych, oraz usłudze świadczonej przez konsultanta/opiekuna 

mającej na celu zwiększenie frekwencji migrantów na tych wydarzeniach. Konsultant/opiekun 

zorganizuje terenowy punkt kontaktowy, będzie pełnił funkcję pośrednika i ułatwiał proces integracji, 

przeciwdziałając problemom związanym z trudnościami językowymi i barierami kulturalnymi.  

Odbiorca będzie mógł nawiązać kontakt z konsultantem/opiekunem poprzez formularz na stronie 

internetowej, wiadomość e-mail lub telefon (np.: umów się na spotkanie, wypełnij formularz 

zgłoszeniowy, zadzwoń i porozmawiaj z konsultantem/opiekunem migranta). Odpowiedź na pytanie 

„co mogę zrobić?” niweluje poczucie niepewności i zwiększa wartość usługi w myśleniu odbiorcy. Pozna 
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on plan pierwszych kroków, podejmie kontakt, który zaowocuje współpracą z konsultantem/opiekunem 

przyjmującym rolę pośrednika pomiędzy odbiorcą a migrantem.  

Przykładowy opis planu działania dla partnerów, lokalnych liderów, organizacji pozarządowych oraz 

innych instytucji rynku pracy: 

1. Zadzwoń lub napisz do konsultanta/opiekuna; 
2. Zapoznaj się z usługami punktu kontaktowego oraz  wydarzeniami organizowanymi  

w społeczności lokalnej; 
3. Zostań ambasadorem integracji, zaproś nas na swoje wydarzenie i do zorganizowania 

terenowego punktu kontaktowego; 
4. Zaproś migrantów i przyczyń się do zwiększenia różnorodności na swoim wydarzeniu. 

 

Przykładowy opis planu działania dla migrantów i pracodawców: 

1. Zadzwoń, napisz i umów się na spotkanie; 
2. Zapoznaj się ze szczegółami usługi przedstawionymi przez konsultanta/opiekuna migrantów w 

punkcie kontaktowym; 
3. Wspólnie wybierz z konsultantem/opiekunem rodzaje wsparcia dla Ciebie lub dla Twoich 

przyszłych pracowników; 
4. Weź udział w doradztwie, konsultacjach, indywidualnych spotkaniach, cyklach warsztatowych, 

wydarzeniach organizowanych przez społeczność lokalną; 
5. Razem z konsultantem/opiekunem wprowadź zmianę, podnieś kompetencje, znajdź pracę, 

poznaj społeczność lokalną lub zatrudniaj nowych kompetentnych i lojalnych pracowników, 
uzyskując dodatkowe benefity: finansowe i wizerunkowe; 

6. Skorzystaj ze wsparcia już dziś. 
Przygotowane treści posłużą również do realizowanych działań Public Relations w kontaktach  

z lokalnymi mediami. 

Opracowanie identyfikacji wizualnej i zlecenie składu graficznego materiałów promocyjnych 

Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania usługi w postaci określonego wizerunku. W jej skład 

wchodzą między innymi: kolorystyka, typografia, czy użycie znaków graficznych. Wszystkie 

wyprodukowane w kolejnych krokach materiały powinny być spójne graficznie i powtarzalne.  

Utworzenie podstrony na stronie Powiatowego Urzędu Pracy 

Treść, formularz kontaktowy, animacja/rotator, załączniki do pobrania, RWD, panel administracyjny, 

Wordpress, wtyczki do mediów społecznościowych. Strona musi być zgodna z ustawą o dostępności (w 

tym obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację dostępności 

przygotowaną w konsultacji z Realizatorem. Wykonawca przez okres kampanii będzie administrował 

stroną, zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec ewentualnym włamaniom poprzez instalację 

odpowiednich wtyczek, aktualizacji oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

Założenie i wypełnienie profilu w serwisie Facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami wizerunkowymi oraz konfiguracja 

informacji o stronie.   

Produkcja materiałów do druku 
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Zostaną wyprodukowane następujące materiały: 

ulotki informacyjne 500 szt., ulotki promujące usługę 3000 szt. baner jednostronny 3 metry x 1 metr 5 

sztuki, rollup 2 metra x 2 metry 2 sztuki, drukowane torby bawełniane 30 szt., długopisy znakowane 

100 szt. 

Zawiązanie partnerstw na rzecz integracji migrantów - punkt kontaktowy jako akcelerator  

i koordynator zmiany społecznej 

Starania na rzecz zawiązania partnerstwa: przesyłanie listów intencyjnych, informacji i zaproszeń do 

udziału w przedsięwzięciu do zewnętrznych podmiotów i instytucji społecznych, odpowiadanie na 

pytania, rozwijanie wątpliwości i mitów dotyczących negatywnego wpływu integracji migrantów ze 

społecznością lokalną. Potencjalnych partnerów należy szukać w wśród: 

Społeczność lokalna -  organizacje pozarządowe, liderzy/przedstawiciele społeczności lokalnej, lokalne 

media, władze samorządowe- urząd miasta/gminy/dzielnicy; 

Rynek pracy -  lokalni pracodawcy, organizacje zrzeszające pracodawców/przedsiębiorców; 

Instytucje pomocowe - PCPR/MOPR, ośrodek pomocy społecznej, urząd ds. cudzoziemców, placówki 

ochrony zdrowia, policja, straż miejska; 

Edukacja -  szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe, organizacje pozarządowe o 

charakterze edukacyjnym, placówki doskonalenia zawodowego/instytucje szkoleniowe, lokalne szkoły 

wyższe, policealne. 

 

Etap 2 - przeprowadzenie kampanii i działań prointegracyjnych przez punkt kontaktowy na rzecz 

zmiany społecznej 

Prowadzenie komunikacji na fanpage’u 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu (obsługa wiadomości oraz messengera 

instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję z odbiorcami (pracodawcami) pod postami); 

opracowanie planu komunikacji oraz aktywne pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie profilu (3-5 

postów  tygodniowo + opracowanie dedykowanych grafik + obróbka i brandowanie zdjęć), stworzenie 

albumów ze zdjęciami dostarczonymi przez realizatora, tworzenie wydarzeń na Facebooku - ich 

promocja i obsługa komunikacyjna, stały monitoring rozwoju profilu (statystyki dotarcia). 

Publikacja, administrowanie i aktualizacja strony 

Realizator przez okres kampanii będzie administrował stroną, do jego obowiązków będzie należało 

zapewnienie bezpieczeństwa strony aby zapobiec ewentualnym włamaniem poprzez instalację 

odpowiednich wtyczek, aktualizacji oraz niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

Współpraca z lokalnymi mediami i działania Public Relations 

Podczas kampanii niezbędny będzie stały kontakt z mediami lokalnymi i działania wizerunkowe 

włączające media w komunikowanie odbiorcom o możliwości skorzystania z usługi. W ramach działań 
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można realizować następujące elementy: kontakt z dziennikarzami mediów lokalnych (media 

tradycyjne i elektroniczne), inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, redagowanie 

informacji prasowych, udzielanie wywiadów i odpowiadanie na pytania, zapraszanie dziennikarzy na 

wydarzenia z udziałem pracodawców. 

Kolportaż i ekspozycja materiałów promocyjnych 

Kolportaż materiałów informacyjnych i promocyjnych  podczas konsultacji i spotkań indywidualnych, 

prowadzenia szkolenia z pracodawcami, w obszarze miejskim oraz doręczenia bezpośrednio do 

zakładów pracy. 

Działania prointegracyjne przez punkt kontaktowy na rzecz zmiany społecznej, w tym organizacja 

mobilnego punktu kontaktowego podczas wydarzeń lokalnych 

Zbieranie od partnerów informacji o eventach, wydarzeniach, drzwiach otwartych, piknikach, targach 

tematycznych. Udział konsultantów/opiekunów migranta w wydarzeniach poprzez zorganizowanie 

terenowego punktu kontaktowego, video konferencjach, webinarach. Informowanie migrantów drogą 

elektroniczną oraz poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe o planowanych 

wydarzeniach lokalnych. Organizowanie we współpracy z samorządem lokalnym wykładów, spotkań 

informacyjnych poświęconych tematyce asymilacji migrantów na terenie RP, prowadzonych przez 

konsultantów międzykulturowych, ekspertów, cudzoziemców z długoletnim doświadczeniem 

zawodowym w Polsce. Stworzenie bazy partnerów i wydarzeń lokalnych atrakcyjnych dla migrantów i 

pozwalających na prowadzenie skutecznego procesu integracji społeczności lokalnej z migrantami. 
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Narzędzia: 

Utworzenie podstrony internetowej, projekt graficzny materiałów do druku i nadzór nad produkcją. 

Usługa Opis 

Opracowanie treści  Opracowanie wyczerpującej treści marketingowej, wizerunkowej  

i profrekwencyjnej w oparciu o wskazówki dotyczące opracowania treści 

opisane w rozdziale “schemat postępowania”.  

Utworzenie podstrony 

internetowej 

Formularz kontaktowy, animacja/rotator, załączniki do pobrania, RWD, 

panel administracyjny, Wordpress, wtyczki do mediów społecznościowych. 

Strona musi być zgodna z ustawą o dostępności (w tym obowiązek 

zgodności z wytycznymi WCAG 2.1) oraz musi posiadać deklarację 

dostępności przygotowaną  

w konsultacji 

z Realizatorem. Wykonawca przez okres kampanii będzie administrował 

stroną, zapewniał bezpieczeństwo strony aby zapobiec ewentualnym 

włamaniom poprzez instalację odpowiednich wtyczek, aktualizacji oraz 

niezbędnych modyfikacji programistycznych. 

Opracowanie identyfikacji 

wizualnej usługi 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem kampanii, nanoszenie 

poprawek. 

Projekt graficzny strony 

internetowej 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem kampanii i webmasterem, 

nanoszenie poprawek, nadzór nad wykonaniem.  

Projekt graficzny ulotek 

informacyjnych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem kampanii, nanoszenie 

poprawek, przygotowanie do druku, nadzór nad produkcją.  

Projekt graficzny baneru Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem kampanii, nanoszenie 

poprawek, przygotowanie do druku, nadzór nad produkcją.  

Projekt graficzny rollupu  Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem kampanii, nanoszenie 

poprawek, przygotowanie do druku, nadzór nad produkcją.  

Projekt graficzny toreb 

bawełnianych 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem kampanii, nanoszenie 

poprawek, przygotowanie do druku, nadzór nad produkcją.  

Projekt graficzny 

długopisów 

Koncepcja graficzna, kontakt z realizatorem kampanii, nanoszenie 

poprawek, przygotowanie do druku, nadzór nad produkcją.  
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Produkcja, ekspozycja i kolportaż narzędzi drukowanych 

Materiał/usługa Ilość Specyfikacja 

Ulotki informacyjne 500 sztuk Format DL pion (99 x 210 mm) Ilość stron i sposób składania 

6 stron - w "c" Rodzaj papieru 170 g - kreda mat 

Lakierowanie, foliowanie standard Zadruk dwustronny 4/4 

Kolportaż ulotek 

informacyjnych 

- Kolportaż podczas konsultacji i spotkań indywidualnych z 

potencjalnymi partnerami 

Ulotki promujące usługę 3000 

sztuk 

Format DL pion (99 x 210 mm) Ilość stron i sposób składania 

6 stron - w "c" Rodzaj papieru 120 g - offset, zadruk 

dwustronny 4/4 

Kolportaż ulotek 

promujących usługę 

- Ulotki skierowane do ogółu lokalnej społeczności, 

dostarczane za pomocą poczty - druki bezadresowe lub 

kolportaż bezpośrednio do przechodniów 

Baner jednostronny 5 sztuk Format 300 x 100 cm, zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 

cm, rodzaj materiału: baner frontlight mat 510 g 

Ekspozycja banerów 

jednostronnego 

- Banery powinny być eksponowane w obszarze miejskim o 

dobrej widoczności 

Rollup 2 sztuki Format 120 x 200 cm, rodzaj materiału Blockout 240 g, waga 

systemu (kasety) 2.8 kg 

Ekspozycja rollupów - Rollupy powinny być eksponowane w pobliżu punktu 

kontaktowego 

Znakowane torby 

bawełniane 

30 sztuk Bawełna 100%, gramatura ok. 140 g, wymiary: 38 x 42 cm, 

długość uchwytów 70 cm, technika znakowania: DTG, 

wielkość znakowania 30 x 30 cm 

Długopisy znakowane 100 sztuk Długopis tekturowy, długość 139 mm, średnica 7 mm, 

tekturowa zatyczka w kolorze długopisu, 5 kolorów do 

wyboru, znakowanie: tampodruk 1 kolor Pantone, obszar 

znakowania – 40 x 5 mm 
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Kampania w mediach społecznościowych i działania PR 

Usługa Specyfikacja 

Założenie i wypełnienie 

profilu w serwisie facebook 

Utworzenie fanpage’a usługi, wypełnienie go treścią i grafikami 

wizerunkowymi oraz konfiguracja informacji o stronie.   

Prowadzenie komunikacji na 

fanpage’u facebooku przez 6 

miesięcy 

Prowadzenie aktywnej komunikacji na profilu: obsługa wiadomości oraz 

messengera instytucji/realizatora; wchodzenie w interakcję z odbiorcami 

(pracodawcami) pod postami); opracowanie planu komunikacji oraz 

aktywne pozyskiwanie contentu, aktywne rozwijanie profilu (3-5 postów  

tygodniowo + opracowanie dedykowanych grafik + obróbka  

i brandowanie zdjęć), stworzenie albumów ze zdjęciami dostarczonymi 

przez realizatora, tworzenie wydarzeń na Facebooku - ich promocja  

i obsługa komunikacyjna, stały monitoring rozwoju profilu (statystyki 

dotarcia). 

Współpraca z lokalnymi 

mediami i działania Public 

Relations 

Realizator kampanii na podstawie utworzonych w trakcie realizacji 

kampanii treści będzie angażował się w komunikację z prasą lokalną. 

Niezbędne będzie wykonanie działań wizerunkowych, włączających 

media w komunikowanie odbiorcom możliwości skorzystania z usługi. 

 W ramach działań można realizować następujące elementy: kontakt  

z dziennikarzami mediów lokalnych (media tradycyjne i elektroniczne), 

inicjowanie publikacji na temat usługi w prasie lokalnej, redagowanie 

informacji prasowych, udzielanie wywiadów i odpowiadanie na pytania, 

zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia. 

 

Działania prointegracyjne Punktu Kontaktowego  

Usługa Opis 

Zawiązanie partnerstw na 

rzecz integracji migrantów 

Starania na rzecz zawiązania partnerstwa: przesyłanie listów intencyjnych, 

informacji i zaproszeń do udziału w przedsięwzięciu do zewnętrznych 

podmiotów i instytucji społecznych, odpowiadanie na pytania, rozwijanie 

wątpliwości i mitów dotyczących negatywnego wpływu integracji 

migrantów ze społecznością lokalną. 

Działania prointegracyjne 

przez punkt kontaktowy / 

Stworzenie bazy 

organizatorów wydarzeń 

zainteresowanych wzięciem 

udziału w kampanii 

Organizowanie we współpracy z samorządem lokalnym wykładów, 

spotkań informacyjnych poświęconych tematyce asymilacji migrantów na 

terenie RP, prowadzonych przez konsultantów międzykulturowych, 

ekspertów, cudzoziemców z długoletnim doświadczeniem zawodowym w 

Polsce. 
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MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 

Realizacja Kampanii promocyjnej podzielona jest na dwa etapy: 

ETAP I - Okres przygotowawczy kampanii to około 2 do 3 miesięcy z założeniem przeprowadzenia 

procedury wyłonienia wykonawcy i przygotowania wszystkich działań i narzędzi zaplanowanych w 

kampanii. 

ETAP II - Okres trwania kampanii oraz realizacji wszystkich działań to minimum  

6 miesięcy. 

Termin wykonania zamówienia ustalony zostaje na:……………………………………………….. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godzin realizacji zamówienia. 

Miejscem realizacji kampanii jest teren powiatu ………………………..………………………….. 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYICH SPEŁNIENIA  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu (zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia);  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W tym zakresie zamawiający wymaga w szczególności, aby zamówienie było realizowane przez 

Wykonawcę, który…………………………………………………. 

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe  

do wykonania należytego zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże do realizacji 

zamówienia:………………………………………………………………………………… 
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II. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Przedmiot zamówienia nie został podzielony 
na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie 
przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 

 

III. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  
(np. konsorcjum). 

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie, 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać 

przedłożone oddzielnie  wraz z ofertą. 

 Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania: 

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem) 

- wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę", w miejscu 

„np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika 

konsorcjum. 

Pełnomocnictwo załącza się w oryginalne lub w formie kserokopii poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. 

 

IV. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. 

 

V. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do podpisania oferty 

powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów. Kserokopie 

dokumentów powinny być czytelne oraz potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę 

uprawnioną  

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Poprawki w ofercie muszą być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  

 

VI. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z niniejszym zamówieniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, 
kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:………………………………………………………….………… 
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Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: 

 

1)  Cena w PLN brutto 

 

Nazwa kryterium 

  

Waga 

  

Oznaczenie wagi 

  

Cena w PLN brutto  

  

100% 

  

WPc 

  

 

 Wykonawcom zostaną przyznane punkty obliczone wg wzoru: 

  

            Najniższa cena w PLN brutto wśród  

            złożonych ofert  nie podlegających odrzuceniu                                   

Pc =  ----------------------------------------------------------------------------------     *100*WPc 

           Cena w PLN brutto oferty badanej 

  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. W toku 

oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi na piśmie  

o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy 

Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

 

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka 
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cywilna) została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Termin, na jaki została 

zawarta umowa konsorcjum/spółki cywilnej, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

  

  

Miejscowość, dnia, …………………….     ………………………………… 

         Podpis Wykonawcy 
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PROCEDURA 9 

Narzędzie nr 1  

FISZKA OFERTY PRACY 

W druku powinny znaleźć się takie informacje jak: 

• numer oferty; 

• nazwa stanowiska; 

• wymagania w stosunku do kandydata; 

• dane oferty (zmianowość, rodzaj zatrudnienia, opis zadań, miejsce wykonywania pracy 

oraz wynagrodzenie); 

• rekrutacja (termin ważności oferty, dane kontaktowe, sposoby rekrutacji). 

Każda z instytucji może wprowadzić własny obowiązujący w niej wzór fiszki, na której składana 

jest oferta pracy. Przykładowy wzór formularza opracowany w ramach pilotażu. 

PROCEDURA 9  

 

OFERTA PRACY – FISZKA  

 

 
 
 

 

OFERTA PRACY 

NR OFERTY  

 

NAZWA STANOWISKA  

 

 

 

WYMAGANIA 

 

WYKSZTAŁCENIE   

STAŻ PRACY   
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UMIEJĘTNOŚCI/ WYMAGANIA  

 

DANE OFERTY 

 

ZMIANOWOŚĆ  

RODZAJ ZATRUDNIENIA  

OPIS ZADAŃ  

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY  

PROPONOWANE WYNAGRODZENIE  

 

REKRUTACJA 

 

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY  DO DNIA …………………………………. 

DANE KONTKTOWE  NAZWA FIRMY…………..……………….. 

ADRERS…………………………………… 

tel. …………………………..……………… 

e-mail………………………………………. 

SPOSOBY REKRUTACJI  ❑ Wstępna rozmowa telefoniczna 
❑ Rozmowa kwalifikacyjna  
❑ Analiza CV lub innych dokumentów 

aplikacyjnych nadesłanych na e-mail 
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PROCEDURA 10 

Narzędzie nr 1 

FORMULARZ DO OCENY JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUNKCIE KONTAKTOWYM 

/FORMULARZ ANKIETY EWALUACYJNEJ 

Każda z instytucji może wprowadzić własny obowiązujący w niej wzór formularza ankiety 

ewaluacyjnej odpowiadający zakresowi prowadzonej ewaluacji. Przykładowy wzór formularza 

opracowany w ramach pilotażu. 

 

FORMULARZ DO OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W PUNKCIE 

KONTAKTOWYM  

 

1. Jak często korzysta Pan/Pani z usług w PUNKTU KONTAKTOWEGO  ( PK) w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w ………………….. ? 

 często (kilka razy w miesiącu)  

 rzadko (kilka razy w roku) 

 sporadycznie (raz na kilka lat) 

2. Jakie jest dla Pan/Pani główne źródło informacji o usługach świadczonych przez PUNKT 
KONTAKTOWY? 

 strona www (w tym Biuletyn Informacji Publicznej) 

 materiały w postaci ulotek, folderów, plakatów itp. 

 pracownicy urzędu 

 tablice ogłoszeń 

 informacje zamieszczane w prasie  

 inne źródła, jakie …………………………………………………………………………….. 

3. Jak ocenia Pan/Pani możliwość uzyskania niezbędnych informacji do załatwienia sprawy  
w PK? 

 nie ma problemu z uzyskaniem informacji 

 jest problem z uzyskaniem informacji, (jaki?) ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Wniesiona przez Pana/Panią sprawa została załatwiona: 

 niezwłocznie 

 w ustawowym terminie 

 z przekroczeniem ustawowego terminu  

 nie została załatwiona 

5. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze podczas załatwiania spraw w PK? (możliwość 
wielkokrotnego wyboru) 

 kompetencja i fachowość         

 termin załatwienia sprawy          
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 sprawna i szybka obsługa          

 wyczerpująca informacja            

 uprzejmość i życzliwość   

 inne, jakie …………………………………………………………………………………….. 

6. Jak ocenia Pan/Pani wiedzę fachową pracowników PK? 

 wysoka  

 przeciętna 

 niska 

 nie mam zdania 

7. Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i kulturę osobistą pracowników PK? 

 wysoka 

 przeciętna 

 niska  

 nie mam zdania 

8. Czy uważa Pan/Pani, że praca Urzędu w ostatnim czasie uległa: 

 polepszeniu 

 pogorszeniu 

 nie zmieniła się 

 nie mam zdania 

9. Czy Pana/Pani zdaniem należałoby wprowadzić zmiany, które polepszą jakość usług 
świadczonych przez PK ? 

 nie 

 tak, (jakie?) ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..……………. 

……………………………………………………………………………………..……………. 

 nie mam zdania 

10. Czy Pan/Pani poleciłby innym migrantom korzystanie z usług PUNKTU KONTAKTOWEGO 

 tak 

 nie 

 nie wiem 

 

 

 

 

 


