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I. Uzasadnienie

Grup  docelow  projektu pn. „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”,
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowi  osoby m ode do 24 roku ycia, pozostaj ce bez zatrudnienia.
Sytuacja osób m odych na rynku pracy jest szczególnie trudna –cz ciej ni  pozostali bezrobotni nara eni s  na
bezrobocie d ugotrwa e, gdy  przegrywaj  w konkurencji z osobami posiadaj cymi do wiadczenie zawodowe.
Wp ywa to na niski poziom aktywno ci zawodowej (w subregionie p ockim w strukturze osób bezrobotnych
osoby  m ode  stanowi y  w  2011  r.  a  19,3%  -  dane  GUS  i  MUP/PUP  P ock).  Najwi ksza  liczba  osób  m odych
posiada wykszta cenie max. rednie (51,3% ogó u, w tym 22,4% rednie zawodowe – dane jak wy ej).
Zasadniczym problemem m odych osób bezrobotnych jest niska wiadomo  roli edukacji i podnoszenia
kwalifikacji w kontek cie przysz ego zatrudnienia i tym samym niski poziom aktywno ci w celu uzyskania
po danych na rynku pracy kwalifikacji. Niska wiadomo  dotyczy tak e zakresu wsparcia proponowanego
w projekcie – zielonych zawodów i zielonej edukacji, co implikuje brak konkurencji na rynku specjalistów w tym
obszarze. Zwi kszenie zainteresowania zielonymi zawodami w ród uczestników rynku pracy jest szczególnie
istotne w obliczu zmian wprowadzanych dokumentami mi dzynarodowymi (np. Protokó  z Kioto, Dyrektywy
2009/28/WE i 93/76/EEC), odnosz cych si  w szczególno ci do bran y budowlanej. By spe ni  nowe wymogi
przedsi biorcy musz  inwestowa  we wdra anie i zarz dzanie eko-zmianami tworz c nowe miejsca pracy.

Prowadzone podczas pierwszego etapu badania i analizy potwierdzi y ci gle istniej ce wyst powanie
zidentyfikowanych we wniosku o dofinansowanie problemów. Przeprowadzono badania ilo ciowe i jako ciowe
na obszarze subregionu p ockiego (m. P ock, powiat p ocki, gostyni ski i sierpecki), których celem by a:
1. Ocena wspó zale no ci ekologicznych, spo ecznych, ekonomicznych w kontek cie zielonej gospodarki
w odniesieniu do wska ników mikro i makro ekonomicznych – Raport przedstawiaj cy wyniki bada
ilo ciowych w ród 134 przedsi biorców oraz 412 osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata zarejestrowanych
w Miejskim Urz dzie Pracy w P ocku (MUP) oraz Powiatowym Urz dzie Pracy w P ocku (PUP). Badania okre li y
poziom wiedzy i stopie  zainteresowania zielonymi zawodami, czynniki wspieraj ce zainteresowanie nowymi
zielonymi zawodami, zidentyfikowa y sposoby pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;
2. Analiza zapotrzebowania na zawody zwi zane z zielon  gospodark  w subregionie p ockim – Raport
przedstawiaj cy wyniki bada  jako ciowych: 20 IDI i 4 FGI z przedstawicielami urz dów pracy, przedsi biorstw
i placówek edukacyjnych oraz osobami bezrobotnymi – badania wskaza y na nisk wiadomo  osób
bezrobotnych do 24 r. . w zakresie zielonych zawodów, nisk wiadomo  pracodawców w kwestii wdra ania
eko-rozwi za  oraz brak skutecznych i kompleksowych rozwi za  instytucjonalnych wzmacniaj cych
zainteresowanie zielonymi zawodami uczestników rynku pracy.

Analiza wyników z przeprowadzonych bada  wskaza a na wyst powanie nast puj cych problemów:
1. Niska wiadomo  co do zagadnie  z zakresu zielonej gospodarki ( wiadomo  ekologiczna) – zarówno

ród przedsi biorców, osób bezrobotnych oraz pracowników instytucji rynku pracy.
wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych bada  wskazuj  na konieczno  stworzenia innowacyjnego

narz dzia pobudzania wiadomo ci w obszarze zielonej gospodarki i narz dzia identyfikowania symptomów
nowych zawodów na terenie subregionu p ockiego. Respondenci wskazali na rol  zaplecza upowszechniaj co-
edukacyjnego, które w sposób kompleksowy zidentyfikuje z jednej strony trendy rozwojowe danego obszaru
(badania i analizy rynku, portal edukacyjny, wizyty studyjne jako ród o dyfuzji zaobserwowanych rozwi za ),
a z drugiej wska e cie  dokszta cania osób bezrobotnych w obszarze zielonej gospodarki przy jednoczesnym
wsparciu pracodawców i innych osób w zakresie dystrybucji wiedzy i kwalifikacji (program doskonalenia
doradców zawodowych, program kszta cenia osób bezrobotnych do 24 r. ., program zaj  praktycznych dla
osób bezrobotnych do 24 r. . realizowany u pracodawców, laboratoria zielonych zawodów);
2. Na obszarze subregionu p ockiego brak jest skutecznych dzia  promocyjno-informacyjnych wskazuj cych
korzy ci i efekty wdra ania rozwi za  w zakresie zielonej gospodarki i pobudzania aktywno ci zawodowej osób
bezrobotnych w tym obszarze.

badania wskazuj  konieczno  organizacji kampanii spo ecznych, medialnych, seminariów, wdra ania
dzia  upowszechniaj cych dobre praktyki, w tym w zakresie tworzenia wspó pracy na rzecz osób
bezrobotnych i wzmacniania zainteresowania zielonymi zawodami (na przyk adzie wspó pracy organizacji
pozarz dowej, lokalnych Urz dów Pracy i przedsi biorcy w ramach projektu); ród em upowszechniania wiedzy
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nt. zielonej gospodarki mo e by  portal edukacyjny i laboratoria – wymiana informacji i reagowanie na
pojawiaj ce si  trendy rozwojowe;
3. Istotn  barier  w rozwoju zielonej gospodarki jest brak skutecznych narz dzi instytucjonalnych
zwi kszaj cych wiadomo  kadr wykorzystuj cych ekologiczne rozwi zania. Brak narz dzi ukierunkowania
i wzmacniania zainteresowania zielonymi zawodami dotyka w szczególno ci m ode osoby bezrobotne, które
wchodz  na rynek pracy (brak wiedzy o trendach rozwojowych oraz sposobach wykorzystania atutów jakie
daje rozwój zielonej gospodarki).

badania wskazuj  konieczno  wdro enia narz dzi podnoszenia kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiej tno ci
praktycznych osób bezrobotnych do 24 r. . w sposób kompleksowy (szkolenia-zaj cia praktyczne-korzystanie
z us ug przeszkolonych doradców zawodowych-laboratorium); bezrobotni oceniaj  swoje przygotowanie do
wykonywania zielonych zawodów jako niewystarczaj ce, znikome, a wiedz  zdobyt  w szkole jako
nieprzydatn  w odniesieniu do tego typu umiej tno ci;
4. Znikoma rola instytucji rynku pracy we wdra aniu rozwi za  pobudzaj cych polityk  rynku pracy
w obszarze zielonej gospodarki i zwi kszaniu wska nika aktywizacji m odych osób bezrobotnych (prowadzeniu
rozeznania co do niszowych umiej tno ci w eko-zawodach, które wykazuj  szans  rozwoju na lokalnym rynku).

badania i analizy wskaza y ogromn  rol  podnoszenia wiedzy, umiej tno ci i ukierunkowania doradców
zawodowych pod k tem potrzeb bran  i przekazywania tej wiedzy osobom bezrobotnym oraz uczniom
placówek edukacyjnych, a tak e stworzenie sieci wsparcia osób bezrobotnych na terenie urz dów pracy.
Odmiennie od poczynionych w projekcie za , respondenci nie wyartyku owali roli instruktorów praktycznej
nauki zawodu w upowszechnianiu wiedzy o sektorze, natomiast znacz ca rola przypisywana jest doradcom. Na
podstawie wyników bada  dokonano zmiany w Modelu 2: jako jeden z produktów po rednich opracowany
zosta  Program doskonalenia doradców zawodowych w zakresie trendów rozwojowych zielonej gospodarki.

Wyniki prowadzonych bada  i analiz pozwoli y pog bi  informacje nt. przyczyn wyst powania
powy szych problemów i wskaza y, i  dotychczasowe narz dzia instytucjonalne nie wp ywaj  na wzrost
zainteresowania zielonymi zawodami i zwi kszanie szans osób m odych na rynku pracy. Do g . przyczyn nale :
- Ma a skuteczno  i rozpoznawalno  dotychczasowych narz dzi instytucjonalnych i organizacyjnych dot.
procesu informowania, motywowania i kszta cenia przysz ych specjalistów w dziedzinie zielonej gospodarki
(wyniki bada  i analiz oraz debat i seminariów z grup  docelow  wskaza y na potencja  rozwojowy subregionu

ockiego w obszarze eko-budownictwa i zidentyfikowanego nowego zawodu Ekotechnolog),
- Brak systemu informowania i zwi kszania zainteresowania cie  kszta cenia w zielonych zawodach w ród
osób bezrobotnych do 24 r. . przez pracowników instytucji rynku pracy (g .urz dów pracy), b cy wynikiem
niskiej wiadomo ci przedstawicieli tych instytucji w kontek cie korzy ci jakie niesie za sob  zatrudnienie
w sektorze zielonej gospodarki (obie grupy respondentów – osoby bezrobotne do 24 r. . oraz pracodawcy
wskazali, i  w ramach wsparcia oferowanego przez UP nie uzyskiwali informacji nt. zielonych zawodów
i mo liwo ci wynikaj cych z zatrudnienia/podejmowania kszta cenia pod k tem przysz ego zatrudnienia),
- Nieskuteczne narz dzia promowania idei wspó pracy instytucji ró nego typu na rzecz osób bezrobotnych
i zwi kszania zainteresowania zielonymi zawodami, wynikaj cy z braku dzia  upowszechniaj cych (kampanii
medialnych, seminariów itp.) przez instytucje rynku pracy/w adze samorz dowe/organizacje bran owe,
- niewielka ilo  ofert pracy w sektorze zielonej gospodarki, wynikaj ca z niskiej wiadomo ci przedsi biorców
w zakresie korzy ci i efektów dzia  proekologicznych i tym samym korzy ci z zatrudniania osób na tego typu
stanowiska (pracodawcy wskazali na nieskuteczno  dotychczasowych dzia  instytucji rynku pracy w zakresie
informowania o tych korzy ciach i mo liwo ci rozwojowych wynikaj cych z bada  rynku),
- Brak kampanii medialnych, spo ecznych, debat/seminariów prezentuj cych korzy ci ( rodowiskowe,
finansowe, spo eczne) ze stosowania rozwi za  proekologicznych w ekobudownictwie (wyniki bada  i analiz
subregionalnego rynku pracy wykaza y, i  jest to mocno zakorzeniona i kluczowa bran a lokalnego rynku,
posiada wysoki stopie  rozwoju, szanse na zwi kszenie miejsc pracy, równie  w kontek cie ww.dyrektyw UE),
- Niska skuteczno  narz dzi urz dów pracy w zakresie kompleksowego wspierania bezrobotnych osób

odych w zdobywaniu kwalifikacji i umiej tno ci w sektorze rozwojowym, co implikuje utrzymuj cy si
wysoki wska nik udzia u osób do 24 r. . w ogólnej strukturze osób bezrobotnych na obszarze subregionu.
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Skal  wyst powania ww. problemów ukazuj  wyniki prowadzonych bada , analizy rynku zawarte
w ogólnodost pnych raportach oraz dane statystyczne GUS i Urz dów Pracy subregionu p ockiego:
- Wg danych WUP na obszarze woj. mazowieckiego od 2011 r. utrzymuje si  wysoki wska nik udzia u
bezrobotnych osób do 24 r. . w ogólnej strukturze bezrobotnych przy jednoczesnym wzro cie liczby tych osób

ród bezrobotnych: w 2010r. udzia  osób m odych w strukturze bezrobocia wynosi  19,9% (47.359 osób),
w 2011r. 19,3% (47.248), w 2012r. 18,5% (49.025 – XI.2012). Nale y zaznaczy , i  liczba osób m odych zwi ksza
si , zmniejszenie wska nika wynika natomiast ze wzrostem liczby osób bezrobotnych równie  w pozosta ych
kategoriach. Dane regionalne odzwierciedlaj  dane lokalne: na obszarze subregionu p ockiego w 2010r.
wska nik udzia u osób m odych w strukturze bezrobotnych wynosi  18%, w 2011r. - 24,7%, w 2012r. - 24,3%.
Trudna sytuacja osób m odych implikuje ryzyko bezrobocia d ugotrwa ego. Na ca okszta t tej sytuacji wp yw
ma poziom kwalifikacji i wykszta cenia – badania i analizy prowadzone na pierwszym etapie wykaza y, i
pracodawcy obawiaj  si  zatrudniania osób m odych ze wzgl du na niewystarczaj cy poziom ich wiedzy
i umiej tno ci wyniesionych z systemu szkolnictwa. Niestety najwi ksza liczba bezrobotnych osób m odych
posiada wykszta cenie max. rednie (51,3%), w tym rednie zawodowe 22,4% (stan na 2011r., tendencja
wzrostowa), w zwi zku z czym ich szanse na znalezienie zatrudnienia malej .
- A  65% badanych przedsi biorców w ogóle nie zatrudnia pracowników w obszarze zielonej gospodarki, czego
przyczyn  jest niski poziom wiedzy i wiadomo ci spo ecznej (wiedzy o tym, e ka dy przedsi biorca oddzia uje
na rodowisko), kolejne 11% ocenia zatrudnienie jako niewystarczaj ce (wzgl dem umiej tno ci zatrudnionych
pracowników w tym obszarze), pozosta e 24% nie widzi potrzeby zwi kszania zatrudnienia w tym obszarze.
Skala wyst powania niskiej wiadomo ci ekologicznej dotyczy nie tylko subregionu p ockiego, ale równie
ca ego województwa. Przeprowadzone badania jako ciowe i analizy danych zastanych badanego obszaru
wykaza y, i  istnieje du a poda  absolwentów kierunków zw. z tradycyjnym rozumieniem ekologii np.
inspektorów ochrony rodowiska. W odniesieniu do zielonych zawodów w obszarze budownictwa pracodawcy
wskazali na trudno ci w znalezieniu pracownika z umiej tno ciami teoretyczno-praktycznymi w tym zakresie.
- W instytucjach rynku pracy obszaru obj tego projektem nie funkcjonuj  stanowiska pracy, dzi ki którym
osoby m ode i pracodawcy mogliby uzyska  wsparcie doradcze wzgl dem mo liwo ci kszta cenia w obszarze
zielonej gospodarki i weryfikacji cie ki rozwoju z uwzgl dnieniem nowych „zielonych” umiej tno ci. Skala
wyst powania tego problemu dotyczy szeroko rozumianej edukacji – pocz wszy od szkó  (wskazywane przez
respondentów wsparcie doradców zawodowych), poprzez instytucje rynku pracy (system kszta cenia,
doradztwa i upowszechniania) a  do u wiadamiania przedsi biorstw (dzia ania upowszechniaj ce, promuj ce).

Ww. problemy implikuj  nast puj ce konsekwencje:
- Utrwalenie i/lub zwi kszenie wska ników bezrobocia w ród osób do 24 r. . i pog bienie stereotypów dot. tej
grupy bezrobotnych jako osób niezdolnych do zatrudnienia, posiadaj cych niski poziom umiej tno ci
i kwalifikacji, ma o przydatnych na rynku pracy. Rodzi to ryzyko bezrobocia d ugotrwa ego, przekazywania
negatywnych wzorców osobom z najbli szego otoczenia i obni enie poczucia w asnej warto ci ju  na etapie
wchodzenia na rynek pracy (utworzenie innowacyjnego, kompleksowego i stabilnego mechanizmu wsparcia

odych osób w uzyskaniu wiedzy, kwalifikacji i niszowych umiej tno ci zw. z nowymi zielonymi zawodami).
- Niska skuteczno  rozwi za  instytucjonalnych (w szczególno ci systemu wsparcia ze strony urz dów pracy)
wraz z niskim poziomem wiadomo ci w zakresie zielonych zawodów, wp yn  z jednej strony na wzrost
wydatków publicznych na pomoc osobom bezrobotnym i ogranicz  szanse na uzyskanie przez nich niszowych
na rynku pracy kwalifikacji, a z drugiej utrzymaj  niski poziom wiadomo ci potrzeb i korzy ci ekologicznych

ród przedsi biorstw (szans otwarcia rynku pracy na pracowników z unikalnymi umiej tno ciami).
- Niska wiadomo  osób bezrobotnych do 24 r. . i przedsi biorców w zakresie zielonych zawodów zahamuj
rozwój innowacyjnych pakietów energooszcz dnych dzia  stanowi cych zalecenia unijne w tym zakresie.
Jednym z postulatów strategicznego dokumentu UE „Europa 2020”, a tak e ww. dyrektyw dot. ochrony
rodowiska, jest pobudzanie wiedzy nt. zielonej gospodarki na obszarze regionów, w szczególno ci w zakresie

modernizacji budownictwa w oparciu o eko-rozwi zania. Konieczno  dostosowania si  do eko-zmian rodzi
potrzeb  inwestowania w dzia ania upowszechniaj ce, „u wiadamiaj ce” i promuj ce szeroko rozumiany
rynek pracy dla nowych zielonych zawodów (por. Green skills and environmental awereness in vocational
education and training. Synthesis report, CEDEFOP, 2012).



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

6

II. Cel wprowadzenia innowacji

Celem g ównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej
gospodarki na terenie subregionu p ockiego przyczyniaj ce si  do zwi kszenia kwalifikacji i umiej tno ci osób
do 24 r. . pozostaj cych bez zatrudnienia do efektywnego podejmowania zatrudnienia poprzez wypracowanie
Modelu identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki oraz Modelu budowy instrumentu
wspieraj cego zainteresowanie tymi zawodami w okresie VI.12–I.15 r. Cel wprowadzenia innowacji jest
to samy z celem g ównym projektu, do którego okre lono nast puj ce wska niki pomiaru (przy za eniu: stan
wyj ciowy = 0): 1. Liczba osób w w.15-24, które zako czy y udzia  w projekcie – w tym zamieszkuj cych obszary
wiejskie  (min.40  osób,  w  tym  24  kobiety).  ród a  weryfikacji:  Formularz  PEFS  i  Za cznik  nr  2  do  wniosku  o

atno  (kwartalnie); listy obecno ci podczas realizacji form wsparcia (w trakcie prowadzenia szkole
Ekotechnolog w cz ci teoretycznej i w cz ci zaj  praktycznych–V-XII.13, w trakcie wizyt studyjnych i spotka
grupy wspieraj cej–III-V.13); wydane za wiadczenia uko czenia szkolenia Ekotechnolog w cz ci teoretycznej i
w cz ci zaj  praktycznych u pracodawcy–IX.13, za wiadczenia i protoko y z przeprowadzonych wizyt
studyjnych–V.13, protoko y ze spotka  grupy wspieraj cej–V.13; rejestry osób korzystaj cych z laboratorium
(na bie co od III.13). 2. Liczba osób w w.15-24, które uzyska y wiedz  i umiej tno ci do podj cia zatrudnienia
w zielonych zawodach (min.20 osób, w tym12K). ród a: jak wy ej + ankiety ewaluacyjne (cyklicznie).

Cel g ówny b dzie osi gni ty za pomoc  nast puj cych celów szczegó owych i dookre lonych
wska ników pomiaru:

Cel szczegó owy Wska niki pomiaru ród a weryfikacji
Identyfikacja nowych zawodów
w obszarze zielonej gospodarki na
terenie subregionu p ockiego
obejmuj ca stworzenie opisu
zawodu/ów oraz budow
niezb dnego zaplecza
edukacyjnego przyczyniaj ce si  do
stworzenia narz dzia
oddzia ywania na popraw  sytuacji
osób do 24 r. . pozostaj cych bez
zatrudnienia na rynku pracy w
okresie VI.12-I.15.

liczba przeprowadzonych bada  i analiz rynku
pracy (2 Raporty ko cowe),
liczba osób w wieku 15-24 lata, które zako czy y
udzia  w projekcie, w tym zamieszkuj ce obszary
wiejskie (min. 40 osób, w tym 24 kobiety),
liczba osób w wieku 15-24 lata, które skorzysta y
z innowacyjnych narz dzi wsparcia (min. 40
osób, w tym 24 kobiety),
liczba utworzonych opisów zawodów
(1 opis zawodu Ekotechnolog),
liczba nowo utworzonych programów (modeli)
wizyt studyjnych (1 model/ program).

Formularz PEFS (kwartalnie),
Za cznik nr 2 do wniosku
o p atno  (kwartalnie),
Wniosek do MPiPS o wpisanie
nowego zawodu Ekotechnolog
(III.2013),
2 Raporty ko cowe z bada
i analiz rynku (XI.2012),
Listy obecno ci (podczas ka dej
formy wsparcia),
Protoko y ze spotka  grupy
wspieraj cej (V.2013).

Poszukiwanie i wdra anie
rozwi za  zwi zanych z procesem
szkolenia, doskonalenia
zawodowego w nowo
zidentyfikowanych zawodach
zwi zanych z zielon  gospodark
subregionu p ockiego
przyczyniaj ce si  do zwi kszenia
atrakcyjno ci osób do 24 r. .
pozostaj cych bez zatrudnienia na
rynku pracy w okresie VI.12-I.15.

liczba osób w wieku 15-24 lata, które zako czy y
udzia  w projekcie, w tym zamieszkuj ce obszary
wiejskie (min. 40 osób, w tym 24 kobiety),
liczba osób w wieku 15-24 lata, które skorzysta y
z innowacyjnych narz dzi wsparcia (min. 40
osób, w tym 24 kobiety),
liczba przeszkolonych doradców zawodowych
(16 osób),
wzrost zaanga owania 16 doradców
zawodowych w proces upowszechniania wiedzy
o zielonej gospodarce,
liczba nowo utworzonych programów
kszta cenia (3 programy: Program kszta cenia i
doskonalenia osób bezrobotnych do 24 r. .,
Program zaj  praktycznych dla osób
bezrobotnych do 24 r. . realizowanych u
pracodawców, Program doskonalenia doradców
zawodowych w zakresie trendów rozwojowych
zielonej gospodarki),
liczba osób w wieku 15-24 lata, które wzi y
udzia  w szkoleniach z zakresu ekobudownictwa
(min. 40 osób, w tym 24 kobiety),

Deklaracje uczestnictwa (na
bie co przez przyst pieniem
do uczestnictwa w projekcie),
Listy obecno ci (podczas ka dej
formy wsparcia),
Formularz PEFS (kwartalnie),
Za cznik nr 2 do wniosku
o p atno  (kwartalnie),
3 programy kszta cenia/
doskonalenia (I.2013),
Za wiadczenia uko czenia
szkole /kursów (V-XII.12013),
Ankiety ewaluacyjne (na
bie co na pocz tku i ko cu
form wsparcia).
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liczba osób w wieku 15-24 lata, które wzi y
udzia  w zorganizowanych zaj ciach
praktycznych u pracodawcy (min. 40 osób, w
tym 24 kobiety).

Wdro enie rozwi za
wspieraj cych rozwój
zainteresowania zielonymi
zawodami z uwzgl dnieniem
potrzeb i specyfiki kulturowo-
gospodarczej subregionu p ockiego
poprzez stworzenie i prowadzenie
laboratorium zielonych zawodów
jako multimedialno-
do wiadczalnego zaplecza
edukacyjno-szkoleniowego
w okresie II.13-XII.14

liczba osób w wieku 15-24 lata, które zako czy y
udzia  w projekcie, w tym zamieszkuj ce obszary
wiejskie (min. 40 osób, w tym 24 kobiety),
liczba osób w wieku 15-24 lata, które skorzysta y
ze wsparcia w ramach nowo utworzonych
laboratoriów zielonych zawodów (min. 40 osób,
w tym 24 kobiety),
liczba nowo utworzonych laboratoriów zielonych
zawodów (2 laboratoria: 1 dla obszaru
miejskiego i 1 dla obszaru wiejskiego),
wzrost u 76 uczestników rynku pracy
zainteresowania zielonymi zawodami i
podtrzymywania tego zainteresowania poprzez
uzyskanie kompleksowego wsparcia w ramach
innowacyjnych narz dzi,

zwi kszenie u 76 uczestników rynku pracy
wiadomo ci roli i korzy ci p yn cych z zielonych

zawodów.

Formularz PEFS (kwartalnie),
Za cznik nr 2 do wniosku
o p atno  (kwartalnie),
Listy obecno ci (podczas
ka dej formy wsparcia),
Scenariusze zaj
prowadzonych w
laboratoriach (I.2013),
Rejestry osób korzystaj cych
z laboratorium (na bie co
pocz wszy od III.2013),

Ankiety ewaluacyjne (na
bie co na pocz tku i ko cu
form wsparcia).

czanie wypracowanych
innowacyjnych rozwi za  w
zakresie pobudzania
zainteresowania zielonymi
zawodami do g ównego nurtu
polityk lokalnych i regionalnych
poprzez udro nienie kana ów
przep ywu informacji mi dzy
grupami docelowymi projektu i
stworzenie realnych warunków dla
empowermentu w okresie VI.12-
I.15

liczba przedstawicieli instytucji/ pracodawców/
decydentów/ w adz, którzy zostali obj ci
formami w czania (100 osób, w tym minimum
60% kobiet),
zwi kszenie odsetka pracodawców w czaj cych
si  w proces wdra ania i realizacji procesów
kszta cenia.

Deklaracje uczestnictwa i
deklaracje wspó pracy –
umowy (na bie co pocz wszy
od III.2013),
Listy obecno ci podczas dzia
upowszechniaj co-

czaj cych (na bie co
pocz wszy od III.2013),
Formularz PEFS (kwartalnie),
Za cznik nr 2 do wniosku
o p atno  (kwartalnie),
Ankiety ewaluacyjne (na
bie co podczas realizowanych
dzia  upowszechniaj cych
i w czaj cych).

Pomiarów dokonywa  b dzie Koordynator ds. produktu finalnego przy wspó udziale Specjalistów ds.
produktu finalnego. Cele nie uleg y modyfikacji w odniesieniu do zapisów wniosku, uszczegó owione zosta y
wska niki i sposoby pomiaru (zmiana i doprecyzowanie nast pi y na podstawie wyników bada  oraz prac nad
wst pn  wersj  produktów).

Stanem po danym po wprowadzeniu innowacji b dzie:
1. wiadomo /wzrost wiadomo ci w zakresie zagadnie  dot. zielonej gospodarki ( wiadomo  ekologiczna)

ród przedsi biorców, os.bezrobotnych i pracowników instytucji rynku pracy.
2.Rozwój sieci dzia  promocyjno-informacyjnych nt.korzy ci i efektów wdra ania rozwi za  w zakresie
zielonej gospodarki (kampanie spo eczne, seminaria).
3.Upowszechnienie i w czanie kompleksowego nowatorskiego narz dzia dot. wzmacniania zainteresowania
zielonymi zawodami – wyposa enie m odych osób w niszowe-po dane umiej tno ci.
4.Zwi kszenie roli instytucji rynku pracy w kreowaniu trendów rozwojowych w kontek cie zielonej gospodarki i
wskazywaniu cie ki rozwoju zawodowego w tym obszarze.
5.Zmniejszenie odsetka bezrobocia w ród osób m odych.
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III. Opis innowacji, w tym produktu finalnego
Proponowana innowacja polega na w czeniu do katalogu dzia  instytucji rynku pracy

nowatorskiego sposobu rozwi zania problemu wysokiego wska nika bezrobocia w ród osób m odych do 24 r. .
(zarówno w uj ciu ogólnopolskim, jaki i regionalnym) wspó istniej cego z niskim stopniem identyfikacji sektora
zielonej gospodarki w ród odbiorców. Wobec braku zunifikowanej definicji zielonej gospodarki i tendencji do
szerokiego jej stosowania w odniesieniu do wielu sektorów i dziedzin („uzielenianie”), niezb dnym jest
wdro enie i zastosowanie innowacyjnych instrumentów:
1. Modelu identyfikacji zielonych zawodów w obszarze zielonej gospodarki (Produkt finalny 1),
2. Modelu budowy instrumentu wspieraj cego zainteresowanie zielonymi zawodami (Produkt finalny 2).

Struktur  opracowanego innowacyjnego rozwi zania przedstawia poni szy schemat:

Schemat 1. Struktura innowacji (elementy sk adowe innowacji)

ród o: Opracowanie w asne.

Wiod cym wymiarem innowacyjno ci projektu jest innowacyjno w wymiarze problemu,
zdefiniowanego jako niski stopie wiadomo ci i upowszechniania nowych zawodów w obszarze zielonej
gospodarki (brak skutecznych nowatorskich narz dzi powstawania zielonych miejsc pracy). Dotychczas w ród
instytucji rynku pracy subregionu p ockiego nie obserwuje si  mechanizmów identyfikacji nowych zawodów.
Pomimo strategicznych zielonych kierunków rozwoju subregionu (wskazanych w dokumentach strategicznych
gmin, miast i powiatów oraz na poziomie województwa), w toku bada  i analiz zdiagnozowano niski poziom
wiedzy i wiadomo ci nt. roli zielonych zawodów w kontek cie rednio- i d ugoterminowych trendów
rozwojowych (zarówno w ród przedsi biorców, osób bezrobotnych, jak i pracowników instytucji rynku pracy).
Niska wiadomo  objawia si  w szczególno ci brakiem umiej tno ci powi zania tradycyjnych zawodów z ich
wp ywem na rodowisko (wnioski Raportu z bada  realizowanych w ramach projektu: „Analiza
zapotrzebowania na zawody zwi zane z zielon  gospodark  w subregionie p ockim” XI.2012).

Innowacyjno  projektu przejawia si  równie w wymiarze form wsparcia uczestników rynku pracy,
zarówno po stronie popytu, jak i poda y na prac . Na obszarze realizacji projektu nie zidentyfikowano
nowatorskich, a tym bardziej kompleksowych instrumentów redukcji bezrobocia w ród m odych osób
bezrobotnych i budowania, a nast pnie podtrzymywania ich zainteresowania uzyskiwaniem niszowych
umiej tno ci/kwalifikacji w nowych zawodach.
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Proponowane w projekcie innowacyjne rozwi zanie ró ni si  od dotychczasowych dzia  instytucji
rynku pracy, oparte jest bowiem o podej cie procesowe tj. spójne powi zanie poszczególnych metod i dzia
gwarantuj cych w konsekwencji kompleksowo  i skuteczno  –mo liwo  zastosowania ka dego z produktów
po rednich oddzielnie lub wszystkich produktów cznie (w zale no ci od zidentyfikowanego na danym
obszarze problemu). Innowacja s y odbiorcom i u ytkownikom:

Odbiorcy: bezrobotne osoby do 24 r. ., pracodawcy, doradcy zawodowi – charakteryzuj cy si  zarówno
nisk wiadomo ci  zagadnie  zrównowa onego rozwoju i technologii przyjaznych rodowisku, jak i
postrzegaj cy zielon  gospodark  jako szans  na zaistnienie na rynku w warunkach wysokiej konkurencji
(wnioski z ww. Raportu „Analiza zapotrzebowania…”). Niska wiadomo  tej grupy odbiorców implikuje
problem niskiej wiadomo ci ekologicznej i brak skutecznych narz dzi redukcji bezrobocia w ród osób do
24 r. . Grup  odbiorców stanowi  równie  organizacje pracodawców i osób bezrobotnych z subregionu

ockiego. Dzi ki realizacji przedmiotowego projektu i wdro eniu nowatorskich modeli wspierania
zainteresowania zielonymi zawodami, u przedstawicieli organizacji zrzeszaj cych pracodawców zostanie
zwi kszona wiadomo  korzy ci zwi zanych z wdra aniem eko-rozwi za . Przedstawiciele ww. organizacji

 mogli pe ni  rol  tutora podczas wizyt studyjnych, realizowa  w swej siedzibie program szkole  i zaj
praktycznych, uczestniczy  w spotkaniach grupy wspieraj cej (po wizytach studyjnych) oraz korzysta  z
zasobów laboratoriów zielonych zawodów. Dzi ki szerokiemu spectrum dzia  statutowych tego typu
organizacji, b  one mog y bezpo rednio korzysta  z innowacyjnych form wsparcia.
Wielko  grupy odbiorców:
- w wymiarze testowania: 50 osób do 24 r. . pozostaj cych bez zatrudnienia (w tym 60% kobiet)
zarejestrowanych  w  Miejskim  Urz dzie  Pracy  w  P ocku  i  Powiatowym  Urz dzie  Pracy  w  P ocku,  16
doradców zawodowych z obszaru subregionu p ockiego, 10 pracodawców/ przedsi biorców z obszaru
subregionu p ockiego,
- w wymiarze upowszechniania i w czania: 20 przedsi biorców/ pracodawców, 20 organów prowadz cych,
20 przedstawicieli w adz regionalnych,
-  w  wymiarze  docelowym:  100  pracodawców  z  obszaru  woj.  mazowieckiego,  200  osób  do  24  r. .
pozostaj cych bez zatrudnienia, 20 organizacji pracodawców i osób bezrobotnych, 50 doradców
zawodowych.

ytkownicy: pracodawcy, przedsi biorcy, organy prowadz ce placówki edukacyjne, uczelnie wy sze,
instytucje rynku pracy z obszaru Polski – którym zostan  przekazane innowacyjne narz dzia – szerokie

wiadamianie o korzy ciach, wskazywanie dobrych praktyk, dokszta canie w systemie szkole
oferowanych przez instytucje rynku pracy, dokszta canie doradców zawodowych, u wiadamianie placówek
edukacyjnych i instytucji rynku pracy w zakresie zielonej gospodarki i korzy ci z ni  zwi zanych
(rekomendacje wynikaj ce z ww. Raportu). U ytkownicy to grupa, której równie  dotyczy problem niskiej
wiadomo ci ekologicznej, wiadomo ci korzy ci zw. z zielon  gospodark . S  to jednocze nie instytucje/

placówki, które otrzymuj c do stosowania nowe metody i narz dzia, b  mog y realizowa  nowatorskie
dzia ania na rzecz rynku pracy na swoim terenie. W ramach grupy u ytkowników zaplanowano równie
zaanga owanie przedstawicieli organizacji zrzeszaj cych pracodawców, którzy otrzymaj  do stosowania
innowacyjne Modele wraz z instrukcj . Dzi ki temu b  mogli, w ramach swoich dzia  statutowych,
organizowa  proces szkolenia i doskonalenia, realizowa  program wizyt studyjnych dla zrzeszonych
cz onków, czy te  uczestniczy  w kszta towaniu polityki rynku pracy (w tym poprzez promowanie dobrych
praktyk wspó pracy z instytucjami rynku pracy).
Wielko  grupy odbiorców:
- w wymiarze testowania: 2 urz dy pracy (Miejski Urz d Pracy w P ocku i Powiatowy Urz d Pracy w P ocku),
5 przedstawicieli organizacji pracodawców/ bezrobotnych/ izb gospodarczych, 5 przedstawicieli
decydentów – w adze lokalne, 10 pracodawców/ przedsi biorców,
- w wymiarze upowszechniania i w czania: 30 pracodawców/ przedsi biorców, 10 przedstawicieli Urz dów
Pracy/ Wojewódzkich Urz dów Pracy, 10 przedstawicieli organizacji zrzeszaj cych pracodawców/ osoby
bezrobotne, 20 przedstawicieli samorz dów, 5 dyrektorów placówek edukacyjnych, 10 radnych/ polityków,
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10 przedstawicieli Miejskiej/ Powiatowej Rady Zatrudnienia, 10 przedstawicieli Zak adów Doskonalenia
Zawodowego,
- w wymiarze docelowym (obszar ca ej Polski): pracodawcy, przedsi biorcy, przedstawiciele organizacji
zrzeszaj cych pracodawców, organy prowadz ce placówki edukacyjne, samorz dy województw, instytucje
rynku pracy, Urz dy Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
przedstawiciele Zarz du Zak adów Doskonalenia Zawodowego – cznie ok. 2000 osób.

Warunki konieczne do dzia ania innowacyjnych narz dzi (w odniesieniu do produktów finalnych):
Przygotowanie u ytkowników i czas wdro enia Zaanga owanie innych instytucji Warunki techniczne i prawne

MODEL 1 (PRODUKT FINALNY 1)
1. Warunkiem koniecznym jest wdro enie trójsektorowej
wspó pracy instytucji rynku pracy pochodz cych z ró nych
sektorów (na bazie dobrych praktyk przy realizacji
przedmiotowego projektu). Dzia ania upowszechniaj ce i

czaj ce w projekcie (w tym kampanie spo eczne,
medialne) powinny by  skoncentrowane na przekonaniu
potencjalnych u ytkowników co do racjonalno ci i korzy ci
ze wspó pracy na rzecz os. bezrobotnych do 24 r. .
Brak kosztów nawi zania i prowadzenia wspó pracy
(koszty osobowe wspó pracy mieszcz  si  w katalogu
dzia  statutowych/ustawowych u ytkowników). Czas
wdro enia: przez ca y okres realizacji przedsi wzi cia.

2. Odpowiednio dobrana kadra posiadaj ca umiej tno
syntezy i wnioskowania z wyników bada  nt.
pojawiaj cych si  symptomów nowych zielonych
zawodów.
Opcjonalnie: Brak kosztów zw. z zatrudnianiem
dodatkowych osób (w ramach dzia alno ci statutowej)

 zaanga owanie zewn trznych ekspertów (ok. 2000 z
za 20h/m-c). Czas wdro enia: 2 miesi ce.

3. Dzia ania kadry IT b cej w zasobach u ytkowników
ogranicz  si  jedynie do skopiowania cz ci/zak adek
funkcjonuj cego portalu i zamieszczenia jako podstrona
na w asnym www wraz z bie  aktualizacj .
Brak kosztów – realizacja w ramach dzia  statutowych

ytkowników. Czas: 2 tygodnie.

4. cis a wspó praca z pracodawc  w roli tutora
(opiekuna), stworzenie sieci kontaktów w danej bran y
zielonej gospodarki w celu przeprowadzenia wyjazdów
studyjnych i importu zaobserwowanych nowych
rozwi za .
Brak kosztów zw. z zatrudnianiem pracodawców (w
ramach podstawowej dzia alno ci). Koszt
przeprowadzenia wyjazdu dla grupy 10 os.+tutor w
wymiarze 2 dni na terenie kraju: 10.000 z .
Czas: przez ca y okres realizacji danego przedsi wzi cia.

1. Prowadzenie monitoringu,
obserwacji, bada  i analiz rynku
w zakresie identyfikacji nowych
zielonych zawodów mo e
stanowi  kluczowy element
dzia  statutowych

ytkowników np. izb i forów
gospodarczych, zwi zków
pracodawców, organizacji
pozarz dowych itp.
Brak kosztów (w ramach dzia
statutowych/ustawowych).

2. Korzystanie z zasobów innych
instytucji anga uj cych si
lokalnie w badania rynku (np.
uczelnie wy sze, instytuty
badawcze). Opcjonalnie: Brak
kosztów (wzajemna wspó praca)

 zaanga owanie eksperta –
koszt ok. 2000 z  za m-c).

3. Nie jest wymagane.
Brak dodatkowych kosztów.

4. Korzystanie z sieci kontaktów
innych instytucji (np. uczelni
wy szych, instytutów
badawczych/naukowych, szkó ,
przedsi biorców itp.).
Brak dodatkowych kosztów.

1. Standardowe wyposa enie
pomieszczenia biurowego
(komputer z dost pem do
Internetu, drukarka, skaner),
telefon.
Realizacja w ramach aktualnie
obowi zuj cego prawa.
Brak dodatkowych kosztów.

Standardowe wyposa enie
pom. biurowego (komputer z
dost pem do Internetu,
drukarka), telefon. Realizacja w
ramach aktualnie
obowi zuj cego prawa.
Brak dodatkowych kosztów.

3. Utworzenia podstrony na
serwerze www instytucji
(dost p do serwera). Realizacja
w ramach obowi zuj cego
prawa. Brak dodatkowych
kosztów.

4. Brak szczegó owych
wymaga .
Brak dodatkowych kosztów.
Realizacja w ramach aktualnie
obowi zuj cego prawa.

MODEL 2 (PRODUKT FINALNY 2)
1. Przeszkolenie doradców zawodowych w zakresie
trendów rozwojowych zielonej gospodarki
Opcjonalnie: Brak kosztów zw. z zatrudnianiem
dodatkowych osób (na podstawie materia ów
zgromadzonych w laboratorium zielonych

1. Korzystanie z zasobów innych
instytucji (np. szkoleniowych,
bran owych, uczelni wy szych).
Opcjonalnie: Brak kosztów
(wzajemna wspó praca) b

1. Standardowe wyposa enie
pom.szkoleniowego (sala na ok.
20 osób, projektor, laptop,
flipchart). Realizacja w ramach
obowi zuj cego prawa. Brak
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zawodów/interaktywnej bazie) b  zaanga owanie
trenera (80h x 80-100 z /h). Czas: 8 dni szkoleniowych.

2. Zasoby kadrowe/trenerskie do realizacji programu
kszta cenia/doskonalenia osób bezrobotnych.
Opcjonalnie: Brak kosztów zw. z zatrudnianiem
dodatkowych osób (na podstawie materia ów
zgromadzonych w laboratorium zielonych
zawodów/interaktywnej bazie) b  zaanga owanie
trenera (120h x 40 z /h). Czas: 20 dni szkoleniowych.

3. Wdro enie wspó pracy z pracodawc  prowadz cym
dzia alno  w danym obszarze zielonej gospodarki dot.
realizacji zaj  praktycznych dla os. bezrobotnych.
Opcjonalnie: Brak kosztów (w ramach wspó pracy) b
zaanga owanie przedsi biorcy w roli opiekuna zaj  prakt.
– 1000 z  na 1 grup r. 5-osob. Czas: 30 dni
szkoleniowych.

4. Powo anie zespo u koordynuj cego laboratorium
zielonych zawodów: Mened er laboratorium i Specjalista
ds. zielonych zawodów, posiadaj cy umiej tno
po czenia wiedzy nt. zielonej gospodarki i do wiadczenia
w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy, posiadaj cy
kompetencje spo eczne zbie ne z kompetencjami doradcy
zawodowego.
Opcjonalnie: Brak kosztów (w ramach zasobów kadrowych
UP) b  wolontariat b  zatrudnienie specjalistów  –
2osoby x ½ etatu x 2000 z  brutto/m-c. Czas: 3 miesi ce.

zaanga owanie trenera – koszt
ok. 2000 z  za szkolenie).

2. Korzystanie z zasobów
instytucji szkoleniowych lub
bran owych.
Opcjonalnie: Brak kosztów
(wzajemna wspó praca) b
zaanga owanie trenera – koszt
ok. 40 z /h x 120h).

3. Korzystanie z bazy
przedsi biorstw/cz onków
instytucji bran owych.
Opcjonalnie: Brak
kosztów(wspó praca)b
zaanga owanie przedsi biorcy–
1000z  na 1grup r.5-os.

4. Korzystanie z zasobów i
wsparcia doradczego firm,
organizacji bran owych,
stowarzysze  i organizacji o
zbie nym profilu dzia alno ci.
Brak kosztów.

kosztów (posiadane zasoby).

2. Standardowe wyposa enie
pom.szkoleniowego (sala na
ok.20 osób, projektor, laptop,
flipchart i/lub pracownia
komp.). Realizacja w ramach
obow. prawa. Brak kosztów
(posiadane zasoby).

3. Zasoby przedsi biorcy
niezb dne do przeprowadzenia
zaj  (zgodnie z wymogami
BHP/ppo .). Realizacja w
ramach obowi zuj cego prawa.
Brak kosztów (posiadane
zasoby przedsi biorcy).

4. Zaplecze lokalowo-
techniczne (w oparciu o
Produkt po redni –
Laboratorium zielonych
zawodów). Realizacja w ramach
obowi zuj cego prawa.
Opcjonalnie: Brak kosztów (w
ramach zasobów w asnych)

 inwestycja na poziomie
r.500-1200 z /m2.

Opracowane innowacyjne narz dzie w postaci dwóch Modeli mog  by  stosowane wobec innych odbiorców/
przez innych u ytkowników na podobnych obszarach. Problem niskiej wiadomo ci ekologicznej oraz
utrzymuj cego si  wysokiego wska nika bezrobocia dotyczy nie tylko bezrobotnych osób m odych. Elementy
innowacji zak adaj  mo liwo  jej zastosowania wobec ró nych grup uczestników rynku pracy. Program
szkolenia osób bezrobotnych, program zaj  praktycznych u pracodawcy, program wizyt studyjnych oraz
program doskonalenia doradców zawodowych skonstruowane i zaplanowane zosta y w taki sposób, aby
umo liwi  jak najszersze ich stosowanie. Opis zawodu Ekotechnolog dotyczy wszystkich poziomów kwalifikacji,
wobec czego jego zastosowanie mo e dotyczy  kszta cenia osób w ró nym wieku, przy ka dym poziomie
wykszta cenia, cznie z mo liwo ci  organizacji kszta cenia w systemie studiów podyplomowych. Interaktywna
baza zielonych zawodów jest narz dziem szerokiego stosowania przez ró nego rodzaju instytucje/ firmy/
organizacje. Równie  laboratoria zielonych zawodów mog  stanowi  narz dzie szerzenia wiedzy nt. zielonej
gospodarki przez ró nego rodzaju instytucje rynku pracy. Zaplanowane innowacyjne Modele mog  by  równie
wdra ane na innych obszarach/ województwach, w których istnieje potencja  rozwojowy w zakresie zielonej
gospodarki. Produkty zaplanowane s  w sposób spójny i logiczny, umo liwiaj cy atwe wdro enie na innym
terenie.
Efekty zastosowania innowacji:
1. Wzrost wiadomo ci nt. zielonej gospodarki rozumianej równie  jako wiadomo  ekologiczna w ród
przedsi biorców, osób bezrobotnych i pracowników instytucji rynku pracy.
2. Intensyfikacja dzia  promocyjnych, informacyjnych i upowszechniaj cych wskazuj cych korzy ci i efekty
wdra ania rozwi za  w zakresie zielonej gospodarki, pobudzania aktywno ci zawodowej osób bezrobotnych w
tym obszarze.
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3. Budowa i w czenie nowych innowacyjnych narz dzi oddzia ywania na popraw  sytuacji osób do 24 r. . w
katalog instrumentów instytucji rynku pracy (dot. identyfikowania nowych zawodów oraz podtrzymywania
zainteresowania nimi).
4. Wzrost aktywno ci osób bezrobotnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w zawodach
niszowych zw. z sektorem zielonej gospodarki (wynikaj cych ze specyfiki kulturowo-gospodarczej subregionu).
5. Wykorzystanie zielonego potencja u subregionu do agodzenia skutków wysokiego bezrobocia w grupie osób
do 24 r. . oraz zwi kszenia atrakcyjno ci tych osób na rynku pracy.

IV. Plan dzia  w procesie testowania produktu finalnego

Etap testowania realizowany b dzie w okresie III – XII.2013 r. Przebieg procesu testowania:

 l.p.
Produkt
po redni

ytkownicy i odbiorcy wymiaru
testowania

Etapy przeprowadzenia testów

1 Opis nowego
zawodu

Opisu nowego zawodu, b cego
wynikiem syntezy wniosków z bada  i
analiz, dokonano na I etapie projektu z
udzia em odbiorców i u ytkowników
okre lonych w Metodologii bada
(za cznik nr 1 do Strategii).

I. Opracowanie wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo ecznej celem zarejestrowania nowego zawodu w
Rejestrze Zawodów i Specjalno ci (wniosek o zg oszenie do
Klasyfikacji nowego zawodu i specjalno ci).
II. Z enie wniosku do MPiPS.

Odbiorcy: 50 osób do 24 r. .
pozostaj cych bez zatrudnienia (60%
kobiet), 16 doradców zawodowych, 10
pracodawców/przedsi biorców.

ytkownicy: 2 urz dy pracy, 5
przedstawicieli organizacji
pracodawców/bezrobotnych/izb
gospodarczych, 5 przedstawicieli w adz
lokalnych, 10
pracodawców/przedsi biorców.

I. Scentralizowanie rozproszonych informacji nt. zielonej
gospodarki w subregionie, w tym wskazanie na istnienie
potencja u rozwojowego danej bran y – na podstawie
prowadzonych wyników bada ; scalenie dzia  podmiotów
dzia aj cych na rzecz zwi kszenia informacji o inicjatywach
podejmowanych w regionie dot. zielonej gospodarki.
II. Budowa interaktywnej bazy zielonych zawodów (zgodnie z
opisem w Produkcie po rednim 2).
III. Bie ca aktualizacja bazy i zamieszczanych informacji
przez kadry laboratorium zielonych zawodów.

2 Interaktywna
baza
zielonych
zawodów

Model wizyt
studyjnych

Odbiorcy: 50 osób do 24 r. .
pozostaj cych bez zatrudnienia (60%
kobiet), 5
pracodawców/przedsi biorców
(tutorzy), 10 przedstawicieli instytucji
rynku pracy (w tym doradcy zawodowi).

ytkownicy: przedstawiciele 2 UP, 5
przedstawicieli organizacji
pracodawców/bezrobotnych/izb gosp.,
5 przedstawicieli w adz lokalnych, 10
przedsi biorców (grupa wspieraj ca).

I. Rekrutacja osób bezrobotnych do 24 r. . (m.in.
rekomendacje UP), przedsi biorców w roli tutorów.
II. Organizacja 5 wizyt studyjnych (nawi zywanie kontaktów,
ustalanie programów i terminów, organizacja dzia
pobocznych – dojazd, posi ki itp.).
III. Przeprowadzenie 5 wizyt.
IV. Przeprowadzenie 5 spotka  konsultacyjno-ewaluacyjnych
(grupa wspieraj ca).

Odbiorcy: 16 doradców zawodowych.
ytkownicy: 3 przedstawicieli kadry

trenerskiej, 3 instytucje szkoleniowe.

I. Dobór kadry trenerskiej.
II. Rekrutacja grupy 16 doradców zawodowych subregionu

ockiego.
III. Przeprowadzenie szkole  wg programu doskonalenia
doradców zawodowych (zgodnie z Produktem po rednim 4).
IV. Weryfikacja efektów szkolenia w oparciu o prac
zaliczeniow  – projekt.

3 Program
doskonalenia
doradców
zawodowych

Program
kszta cenia i
doskonalenia
osób
bezrobotnych
do 24 r. .

Odbiorcy: 50 osób do 24 r. .
pozostaj cych bez zatrudnienia (60%
kobiet).

ytkownicy: 5 przedstawicieli kadry
trenerskiej, 3 instytucje szkoleniowe i 5
urz dów pracy.

I. Dobór kadry trenerskiej.
II. Ewentualne uzupe nienie rekrutacji grupy 50 osób do 24
r. . pozostaj cych bez zatrudnienia.
III. Przeprowadzenie szkole  wg programu kszta cenia
(zgodnie z Produktem po rednim 5).
IV. Weryfikacja efektów szkolenia w oparciu o testy
sprawdzaj ce – wydanie za wiadczenia uko czenia szkolenia.
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4 Program zaj
praktycznych
dla osób
bezrobotnych
do 24 r. .

Odbiorcy: 50 osób do 24 r. .
pozostaj cych bez zatrudnienia (60%
kobiet).

ytkownicy: 10
pracodawców/przedsi biorców.

I. Weryfikacja przedsi biorstw/pracodawców rekrutowanych
na etapie wizyt studyjnych.
II. Dobór opiekunów zaj  praktycznych.
III. Przeprowadzenie zaj  praktycznych wg programu zaj
praktycznych (zgodnie z Produktem po rednim 6).
IV. Weryfikacja efektów zaj  poprzez wydanie oceny/opinii
pracodawcy.

5 Laboratorium
zielonych
zawodów

Odbiorcy: 50 osób do 24 r. .
pozostaj cych bez zatrudnienia (60%
kobiet), 16 doradców zawodowych, 10
pracodawców/przedsi biorców.

ytkownicy: 2 urz dy pracy, 5
przedstawicieli organizacji
pracodawców/bezrobotnych/izb
gospodarczych, 5 przedstawicieli w adz
lokalnych, 10
pracodawców/przedsi biorców.

I. Organizacja zaplecza technicznego.
II. Organizacja zaplecza merytorycznego (w tym dobór i
wy onienie kadry laboratorium).
III. Organizacja zaplecza multimedialnego.
IV. Bie ce funkcjonowanie laboratorium (zgodnie z
Produktem po rednim VII), w tym aktualizowanie informacji
na portalu edukacyjnym.
V. Organizacja cyklicznych spotka  informacyjno-
promocyjno-upowszechniaj cych przez kadr  laboratorium z
grupami interesariuszy nt. zielonej gospodarki.

Powy sze produkty po rednie nie wymagaj  przygotowania u ytkowników do ich stosowania.
W odniesieniu do ww. grup u ytkowników i odbiorców zastosowano nast puj ce podej cie:
– 50 osób do 24 r. . pozostaj cych bez zatrudnienia – dobór i pozyskanie wynikaj cy z rekomendacji UP
(wst pna diagnoza kompetencji i motywacji przeprowadzona przez UP – Partnerów projektu); weryfikacja
struktury na podstawie rejestrów UP (status na rynku pracy) oraz dat urodzenia (wiek do 24 r. .); liczebno
grupy umo liwia pozyskanie maksymalnie wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu produktu; udzia
zostanie zapewniony przez ca y okres testowania poprzez podpisanie umowy o realizacj  wsparcia i sta y
nadzór/opiek  osób zaanga owanych do realizacji projektu z ramienia Partnerów.
- 16 doradców zawodowych – dobór i pozyskanie wynikaj cy m.in. z rekomendacji UP subregionu p ockiego
oraz ew. wolnego naboru po spe nieniu warunków zawartych w Programie doskonalenia doradców
zawodowych (zgodnie z Produktem po rednim 4); brak wymogów dot. struktury, informacje o statusie zostan
zweryfikowane przez dane UP b  na podstawie dokumentów o zatrudnieniu; liczebno  grupy umo liwia
pozyskanie maksymalnie wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu produktu; udzia  zostanie zapewniony na
podstawie umowy o realizacj  wsparcia i zaanga owanie Partnerów w roli opiekunów grup.
- 10 pracodawców/przedsi biorców – dobór i pozyskanie w wyniku nawi zanej wspó pracy na etapie bada
i analiz i otrzymanej deklaracji wspó pracy na ka dym etapie realizacji projektu; weryfikacja struktury:
posiadanie statusu przedsi biorcy na podstawie CEDG/KRS, profil dzia alno ci (zw. z wynikami bada ) na
podstawie przed onej informacji o PKD, prowadzenie dzia alno ci na obszarze subregionu p ockiego;
liczebno  umo liwia pozyskanie maksymalnie wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu produktu; udzia
zostanie zapewniony na podstawie umowy o realizacj  wsparcia oraz wdro enia do tutoringu.
- 2 urz dy pracy: ich udzia  w projekcie jest zagwarantowany zapisami Umowy partnerskiej i zosta
poprzedzony wieloletni  wspó prac  w ramach dzia alno ci statutowych.
- 5 przedstawicieli organizacji pracodawców/bezrobotnych/izb gospodarczych, 5 przedstawicieli w adz
lokalnych, 10 pracodawców/przedsi biorców, kadra trenerska, instytucje szkoleniowe – dobór i pozyskanie
w wyniku dotychczasowej wspó pracy i zaanga owania instytucji Partnerów oraz spo ecznej
odpowiedzialno ci; struktura weryfikowana na podstawie dok. rejestrowych; liczebno  umo liwia pozyskanie
maksymalnie wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu produktu; udzia  zapewniony na podstawie umowy
o wspó pracy.

Materia y jakie otrzymaj  uczestnicy w odniesieniu do poszczególnych produktów:
Produkt po redni Charakterystyka materia ów

Opis nowego zawodu Opisu nowego zawodu, b cego wynikiem syntezy wniosków z bada  i analiz,
dokonano na I etapie projektu z udzia em odbiorców i u ytkowników
okre lonych w Metodologii bada  (za cznik nr 1 do Strategii).

Interaktywna baza zielonych Interaktywna baza zielonych zawodów b dzie udost pnia a testerom materia y
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zawodów multimedialne/ dokumenty do pobrania dot. zielonej gospodarki, projektu.
Udost pniane na portalu materia y b  s y pog bianiu wiedzy
i wiadomo ci nt. zielonych zawodów.

Model wizyt studyjnych Testerzy otrzymaj  program ramowy wizyty studyjnej, materia y z prezentacji
nt. technologii produkcji i opisu firm, u których realizowany jest program wizyt
(case study nt. dobrych praktyk). Materia y otrzymane w trakcie wizyty studyjnej
umo liwi  zweryfikowanie zaobserwowanych innowacyjnych procesów/
narz dzi/ metod, które mog  zosta  transponowane na obszar obj ty projektem.
Podczas spotka  konsultacyjno-ewaluacyjnych (Grupa Wspieraj ca) uczestnicy
otrzymaj  dokumenty posiadaj ce form  strategii wdra ania zaobserwowanych
rozwi za  (w tym protoko y ze spotka  i dokonanych ustale ). Materia y te

 b  wykorzystaniu przez uczestników celem wdro enia
zaobserwowanych rozwi za  b  idei w ycie/ w ramach w asnej dzia alno ci.

Program doskonalenia doradców
zawodowych

Testerzy otrzymaj  materia y w postaci Programu doskonalenia, konspektów
zaj  i opisów scenariuszy zaj  doradczych, a tak e opisy profili zawodowych
zw. z zielonymi miejscami pracy, opracowania materia ów informacyjnych
i informacyjno-promocyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania
w Laboratoriach zielonych zawodów. Opisy profili zawodowych powstan
w wyniku sprawdzenia efektów szkolenia (w oparciu o prac  zaliczeniow ).
Uczestnicy korzysta  b  tak e z literatury bran owej podczas zaj .

Program kszta cenia i doskonalenia
osób bezrobotnych do 24 r. .

Testerzy otrzymaj  program kszta cenia i doskonalenia, literatur  i czasopisma
bran owe, katalogi z projektami budynków i materia ami budowlanymi, wykaz
(spis) niezb dnych aktów prawnych w zawodzie. Materia y te s  b
pog bieniu uzyskiwanej w trakcie szkolenia wiedzy i umiej tno ci uczestników.

Program zaj  praktycznych dla
osób bezrobotnych do 24 r. .

Uczestnicy otrzymaj  Program zaj  praktycznych, materia y w formie
prezentacji w przedsi biorstwach, w których odbywa  si  b  zaj cia, dziennik
zaj  praktycznych u pracodawcy, ocen  uczestnika zaj  praktycznych wydan
przez Opiekuna. Materia y te b  s  potwierdzeniu uzyskania przez
uczestników po danego poziomu umiej tno ci praktycznych.

Laboratorium zielonych zawodów Uczestnicy otrzymaj  scenariusze spotka  informacyjno-doradczych, ksi ki
i podr czniki z zakresu energetyki, nowoczesnego transportu, budownictwa
energooszcz dnego, ochrony przyrody i ró norodno ci biologicznej, recyclingu
odpadów, zbiory aktów prawnych, publikacje/ analizy/ raporty dot. ochrony
rodowiska, plansze cienne, foldery, prezentacje, filmy DVD dot. praktycznych

rozwi za  ekologicznych w danej bran y, zestawy do wiadczalne, modele i
pomoce demonstracyjne – dost pne w laboratoriach. Dodatkowo
w laboratorium uczestnicy b  mogli bezpo rednio skorzysta / pobra
z interaktywnej bazy zielonych zawodów materia y multimedialne aktualizowane
przez kadr  laboratorium. Wszystkie udost pnione materia y s  b
zwi kszeniu i podtrzymaniu zainteresowania zielonymi zawodami w ród
uczestników rynku pracy, a tak e pobudzenie tego zainteresowania.

Bie cy monitoring przebiegu testowania b dzie prowadzony przez Koordynatora ds. produktu
finalnego, 3 Specjalistów ds. produktu finalnego oraz Zespó  ekspertów ds. programów i modeli. Sposób
zbierania informacji o przebiegu testowania oparty b dzie o arkusze monitoringu (w odniesieniu do
poszczególnych produktów po rednich), arkusze pomiaru efektywno ci wsparcia, protoko y z obserwacji oraz
spotka  grupy wspieraj cej, prace/testy sprawdzaj ce (w odniesieniu do procesu szkolenia i doskonalenia),
arkusze samooceny i autoewaluacji (po zako czeniu ka dego etapu testowania w odniesieniu do
poszczególnych produktów po rednich). Monitoring b dzie s  doskonaleniu produktów oraz wprowadzaniu
dzia  koryguj cych i naprawczych przy formu owaniu ostatecznego ich kszta tu. Osob  weryfikuj
prawid owo  realizacji testów oraz decyzyjn  w kwestii wprowadzania korekt b dzie Koordynator ds.
produktu finalnego. Za dopuszczalny zakres korekty uznane b  elementy wynikaj ce od u ytkowników i
odbiorców, a mieszcz ce si  w ramach wyników bada , z uwzgl dnieniem zmian, które zasz y na rynku pracy.
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V. Sposób sprawdzenia czy innowacja dzia a

Kluczowym efektem zastosowania innowacji b dzie wprowadzenie nowego mechanizmu budowania i
podtrzymywania zainteresowania nowymi, niszowymi zawodami zw. z zielon  gospodark , w szczególno ci:
1. Zarejestrowanie nowego zawodu (ekotechnolog) w Rejestrze zawodów i specjalno ci Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo ecznej
2. Utrzymanie w projekcie przez okres testowania 10 przedsi biorców w roli tutorów (od momentu bada  i
analiz przez etap wizyt studyjnych i realizacj  zaj  praktycznych, a  po laboratorium zielonych zawodów)
w ramach Modelu 1 oraz
3. Wdro enie us ug doradztwa zawodowego w zakresie zielonych zawodów oraz trendów rozwojowych
gospodarki przez min. 50% doradców zawodowych uczestników projektu
4. Nabycie wiedzy i umiej tno ci przez 50 os. bezrobotnych do 24 r.  w zakresie ekotechnologii w
budownictwie
5. Przeprowadzenie cyklu zaj  informacyjno-promocyjnych i upowszechniaj cych przez Laboratorium
zielonych zawodów
6. Wyodr bnienie w ofertach urz dów pracy subregionu p ockiego ofert pracy zwi zanych z
ekobudownictwem
w ramach Modelu 2.

Na etapie w czania opracowanego narz dzia do szerszego stosowania nie wymaga si  szkolenia i
przygotowania u ytkowników, kluczowe natomiast jest podej cie procesowe oparte na sekwencyjnym
realizowaniu poszczególnych kroków/etapów.
Planowane do osi gni cia efekty by y konsultowane w 1. fazie realizacji projektu z przedstawicielami grup
docelowych zarówno z potencjalnymi u ytkownikami, jak i odbiorcami. Konsultacje potwierdzi y trafno  i
adekwatno  za onych efektów.

Ocena wyników testowania prowadzona b dzie:
- z wykorzystaniem bie cego monitoringu procesu testowania realizowanego przez Koordynatora ds.
produktu finalnego, Specjalistów ds. produktu finalnego oraz zespó  ekspertów.
- za pomoc  prowadzonej ewaluacji wewn trznej projektu

na podstawie:
Opis nowego zawodu - decyzji MPiPS
Interaktywna baza
zielonych zawodów

- aktywno ci u ytkowników na portalu
- uwag i rekomendacji specjalistów i ekspertów

Model 1

Model wizyt studyjnych - spotka  konsultacyjno-ewaluacyjnych
- feedback uczestników wizyt i gospodarzy

Program doskonalenia
doradców zawodowych

- weryfikacji efektów kszta cenia
- prac zaliczeniowych w tym zamieszczonych w
interaktywnej bazie zielonych zawodów

Program kszta cenia osób
bezrobotnych

- weryfikacji efektów kszta cenia
- oceny post pów odbiorców dokonywana przez kadr
trenersk   i szkoleniow
- umiej tno ci wykorzystywanych na zaj ciach praktycznych
u pracodawców

Program kszta cenia
praktycznego

- obserwacji tutorów
- samooceny osób bezrobotnych
- weryfikacji efektów kszta cenia

Model 2

Laboratorium zielonych
zawodów

- sprawozda  z dzia alno ci
- liczby osób korzystaj cych z us ug laboratorium
- liczby podmiotów korzystaj cych z s ug laboratorium
- opinii u ytkowników i odbiorców laboratorium
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Danymi wyj ciowymi do ewaluacji wewn trznej b  ww. dane gromadzone na etapie testowania
poszczególnych produktów po rednich. Za ewaluacj  wewn trzn  odpowiedzialny b dzie Ewaluator ds.
produktu finalnego i projektu. Celem ewaluacji b dzie okre lenie skuteczno ci opracowanych modeli z
uwzgl dnieniem czynników na nie w p ywaj cych. W sposób ci y prowadzone b  obserwacje i porównanie
rezultatów i efektów ze wst pnymi za eniami, tak by we w ciwym momencie móc wprowadzi  dzia ania
naprawcze i koryguj ce.

Ewaluacja zewn trzna zostanie przeprowadzona w II kwartale 2014 r. (etap analizy rzeczywistych
efektów testowanych produktów finalnych) w celu zobiektywizowania wyników realizacji produktów finalnych
(2 Modeli), ukierunkowana na ocen  efektywno ci, skuteczno ci, oddzia ywania, trwa ci i zgodno ci z celami
projektu i celami innowacji. Ewaluacja zewn trzna b dzie prowadzi  do uzyskania niezale nej weryfikacji
przebiegu procesu implementacji dwóch modeli, weryfikacji poprawno ci realizacji projektu oraz uzyskaniu
rzetelnej informacji dla Beneficjenta oraz Instytucji Wdra aj cej w zakresie prawid owej cie ki realizacji
przedsi wzi cia i/lub dokonaniu ew. modyfikacji. Ewaluacja zewn trzna pozwoli udzieli  odpowiedzi na
nast puj ce pytania:
1. Czy produkty finalne (2 Modele) s  skuteczne? Co wp ywa na ich skuteczno ? Czy mo liwe jest zwi kszenie
skuteczno ci proponowanych narz dzi?
2. Czy wypracowane produkty finalne s  zgodne z aktualnymi, realnymi potrzebami grup docelowych?
3. Czy i w jakim stopniu prawdopodobne jest funkcjonowanie Modeli po zako czeniu finansowania projektu?
4. Czy wypracowane Modele stanowi  narz dzia bardziej efektywne ni  stosowane dotychczas?
5. Jaka jest jako  innowacyjnych narz dzi?
6. W jaki sposób i z jakim efektem przebiega proces upowszechniania i anga owania grup docelowych
(empowerment) w odniesieniu do wszystkich elementów produktów finalnych?

Pierwszym i kluczowym elementem ewaluacji zewn trznej b dzie wybór wykonawcy (podmiotu
zewn trznego). Zostanie on wy oniony w oparciu o zasad  konkurencyjno ci. W trakcie dokonywania wyboru
ewaluatora b  brane pod uwag  kryteria inne ni  najni sza cena (kryterium te nie gwarantuje bowiem
wyboru rzetelnego i do wiadczonego podmiotu). Kryteriami b :

Cena: 50%,
Przedstawienie metodologii bada , sposobu organizacji procesu badawczego, koncepcji badawczej,

narz dzi bada  (kwestionariuszy ankiet, scenariuszy wywiadów), propozycj  i sposób doboru grupy badawczej
(w tym interesariuszy produktu) – pod k tem oceny adekwatno ci, racjonalno ci, rzetelno ci doboru metod i
narz dzi: 20%,

Co najmniej 5-letnie do wiadczenie w prowadzeniu bada  ewaluacyjnych rynku pracy (pozwalaj ce okre li
wiedz  merytoryczn  ewaluatora w obszarze, którego dotyczy projekt): 20%,

Co najmniej 3-letnie do wiadczenie w prowadzeniu ewaluacji/audytów w projektach wspó finansowanych z
EFS (pozwalaj ce okre li  znajomo  zasad realizacji PO KL i specyfik  projektów spo ecznych): 10%.

Beneficjent ustali dodatkowo z ewaluatorem sposób wspó pracy (zdefiniowanie zada  ewaluatora)
m.in. w zakresie przekazywania na bie co informacji o realizacji badania, raportów cz stkowych i ko cowych
– poprzez sformu owanie odpowiednich zapisów  w za eniach do badania (w tym w formularzu zapytania
ofertowego) oraz w umowie dwustronnej. W przypadku informacji cz stkowych uwzgl dniane mog  by
notatki zawieraj ce najwa niejsze dane i spostrze enia oraz raport cz stkowy, w przypadku ewaluacji
ko cowej – oficjalny obszerny raport podsumowuj cy ca  przeprowadzonej oceny. W formularzu zapytania
ofertowego, a nast pnie w umowie z ewaluatorem zostanie okre lone co powinien zawiera  raport ko cowy z
ewaluacji tj. opis przedmiotu ewaluacji, kryteria oceny, pytania ewaluacyjne, opis zastosowanych metod
badawczych i próby badawczej, sposób prezentacji wyników oraz wnioski i rekomendacje. Ustalenie
precyzyjnych zasad wspó pracy pozwoli nie tylko na dostarczenie potwierdzonej empirycznie wiedzy, ale tak e
na wskazanie zalece  (rekomendacji) czyli dzia  naprawczych stanowi cych odpowied  na problemy
zidentyfikowane we wnioskach. Za proces nadzoru i bie cej wspó pracy z podmiotem zewn trznym
odpowiedzialny b dzie Ewaluator produktu finalnego i projektu przy wsparciu Kierownika projektu (w
odniesieniu do decyzyjno ci).
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VI. Strategia upowszechniania

Celem g ównym dzia  upowszechniaj cych jest szeroko rozumiana informacja o produktach
finalnych, która ma dotrze  do potencjalnych u ytkowników do ko ca stycznia 2015 r. Celem jest równie
wypromowanie produktów finalnych jako skutecznych narz dzi wzrostu zainteresowania kszta ceniem w
zielonej gospodarce (eko-budownictwo). Cele szczegó owe upowszechniania to:

Zapewnienie rozpoznawalno ci projektu, produktów finalnych w kontek cie eko-rozwi za , informowanie o
ich zaletach i korzy ciach, promocja zielonej gospodarki w regionie,

wiadomienie uczestnikom rynku pracy istnienia potrzeby inwestowania w rozwój zielonej gospodarki,
inwestowania w rozwój kwalifikacji w tym obszarze, jednocze nie pokazanie skutecznych narz dzi
podnoszenia tych kwalifikacji i narz dzi wsparcia grup interesariuszy we wdra aniu eko-rozwi za ,
Zwrócenie uwagi interesariuszy, grup docelowych na potrzeby poszukiwania nowych rozwi za  w zakresie
zielonej gospodarki poprzez wykorzystanie wypracowanych innowacyjnych narz dzi (produktów finalnych),
Promowanie „dobrych praktyk” i przeniesienie do wiadcze  wypracowanych w ramach projektu z poziomu
lokalnego na poziom regionalny i krajowy w zakresie zwi kszania zainteresowania zielonymi zawodami i
tworzenia sieci wspó pracy instytucjonalnej na rzecz osób bezrobotnych,
Popularyzacja innowacyjnych narz dzi w ród bezrobotnych osób do 24 r. ., które poprzez udzia  w
dzia aniach upowszechniaj cych mog  sk oni  si  do podj cia kszta cenia w obszarze zielonych zawodów,

Grupy docelowe dzia  upowszechniaj cych:
ytkownicy produktu – podmioty, które mog  realizowa  w pe ni lub w zmodyfikowanym zakresie

wypracowane narz dzia, rozwi zania po zako czeniu projektu (organizacje zrzeszaj ce
pracodawców/osoby bezrobotne, organy prowadz ce szko y, instytucje rynku pracy, organizacje
pozarz dowe, placówki o wiatowe, placówki kszta cenia/doskonalenia zawodowego, instytucje
szkoleniowe) – dzia ania upowszechniaj ce maj ce na celu promocj  produktów, wskazanie jego zalet i
korzy ci z ich wdra ania;
Odbiorcy projektu – osoby zainteresowane korzystaniem z wypracowanych produktów (bezrobotne osoby

ode do 24 r. ., przedsi biorcy, pracodawcy, uczniowie i s uchacze placówek o wiatowych prowadz cych
kszta cenie zwi zane z ochron rodowiska, doradcy zawodowi, studenci, dyrektorzy placówek

wiatowych) – dzia ania upowszechniaj ce maj ce na celu promocj  zielonych zawodów i korzy ci
yn cych z kszta cenia w tym zakresie, promowanie u yteczno ci w kontek cie rozwoju zawodowego,

dostosowania do rynku pracy oraz nabywania niestandardowych kwalifikacji, wiedzy i umiej tno ci;
Decydenci – podmioty, których dzia alno  ma wp yw na kszta towanie polityki rynku pracy, na obszar
kszta cenia i edukacji (miejskie, powiatowe i wojewódzkie Urz dy Pracy, KOWEZiU, MSCDN, MEN, MPiPS,
Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, samorz dy miast, powiatów i województw,
przewodnicz cy rad miejskich, powiatowych, politycy, organizacje pracodawców) – dzia ania maj ce na celu

wiadomienie znaczenia zielonej gospodarki i znaczenia edukacji w tym obszarze, w kontek cie rozwoju
rynku pracy, wzmacniania potencja u ludzkiego i minimalizowania bezrobocia w ród osób m odych.

Upowszechniane b  wszystkie elementy produktów finalnych (dwóch Modeli). W zakresie opisu
dzia  i ich za  Strategia nie odbiega od wniosku o dofinansowanie. Dzia ania s  komplementarne do
dzia  w czaj cych.

Charakterystyka podejmowanych dzia , za enia i cele
Grupy docelowe i ich

liczebno
Ramy

czasowe
Zadanie 2 – Opracowanie wst pnej wersji produktów finalnych

Zogniskowane wywiady grupowe – 2 FGI – zweryfikowanie wst pnej wersji
produktów finalnych, uzyskanie opinii i uwag, upowszechnienie dokumentów.

Odbiorcy –co najmniej 16
osób

Stycze  2013r.

Spotkania konsultacyjne – 2 spotkania – skonsultowanie powsta ych
dokumentów dot. dwóch Modeli w ród instytucji Partnerów, przedstawicieli
grup docelowych oraz decydentów, weryfikacja i wniesienie uwag.

Partnerzy, odbiorcy,
eksperci, decydenci – co
najmniej 30 osób

Stycze  2013r.

Zadanie 3 – Opracowanie Strategii wdra ania projektu innowacyjnego
Spotkania upowszechniaj ce – 2 spotkania – upowszechnienie Strategii
wdra ania projektu w ród przedstawicieli instytucji Partnerów, ekspertów i

Partnerzy, eksperci,
metodycy, interesariusze –

Stycze  2013r.
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 b dzie weryfikacji zapisów, zebraniu opinii i wniesieniu ew. uwag. co najmniej 30 osób
Zadanie 4 – Testowanie produktu finalnego

Spotkania grupy wspieraj cej – 5 spotka  – multiplikator rozwi za
zaobserwowanych podczas wizyt studyjnych. Celem spotka  b dzie
weryfikacja i upowszechnienie rozwi za  i próba ich implementacji do
warunków panuj cych w przedsi biorstwach obszaru testowania (trwa ).

Odbiorcy – co najmniej 15
osób

Marzec – maj
2013r.

Opracowanie i utworzenie portalu edukacyjnego – baza zielonych zawodów,
zielonej edukacji i zielonych miejsc pracy (scentralizowanie rozproszonych
informacji dot. eko-gospodarki). Portal b dzie upowszechnia  wyniki bada ,
dzia ania w ramach projektu oraz b dzie stanowi  forum wymiany opinii i
informacji nt. zielonej gospodarki w ród interesariuszy projektu.

ytkownicy, odbiorcy,
decydenci, interesariusze
– co najmniej 30.000 wej

Przez ca y
okres realizacji
projektu i po
jego
zako czeniu

Spotkania upowszechniaj ce – 2 spotkania – upowszechnienie procesu
testowania produktów finalnych w ród pracodawców, przedsi biorców,
organizacji, w adz ró nego szczebla oraz urz dów pracy.

ytkownicy – co najmniej
30 osób

Maj i
pa dziernik
2013r.

Zadanie 5 – Analiza rzeczywistych efektów testowanych produktów finalnych
Zogniskowane wywiady grupowe – 9 wywiadów – pozyskanie opinii i
wskazówek dot. wdra anych produktów i procesu ich testowania. Wywiady
skierowane s  do przedstawicieli grupy docelowej i osób spoza grupy.

Odbiorcy, U ytkownicy,
interesariusze – co
najmniej 70 osób

Wrzesie  i
pa dziernik
2013r.

Seminaria symulacyjne nt. wyników testowania produktów finalnych – 3
seminaria – przedstawienie realnych sytuacji na danym stanowisku pracy w
odniesieniu wyników i efektów testowania, omówienie konkretnych
przyk adów zastosowania produktów i upowszechnienie tych przyk adów.

Partnerzy, eksperci,
metodycy, przedstawiciele
grupy docelowej – co
najmniej 20 osób

Wrzesie
2013r.

Eksploracyjne wywiady pog bione – 15 wywiadów – pog bienie wiedzy i
opinii nt. procesu testowania produktów od odbiorców i u ytkowników.

ytkownicy, odbiorcy –
cznie 15 osób

Wrzesie  i
pa dziernik 13

Zadanie 6 – Opracowanie produktu finalnego
Warsztaty Partnerów – 2 spotkania warsztatowe – przyj cie  ostatecznej wersji
produktów finalnych, omówienie ich zakresu.

Partnerzy projektu –co
najmniej 10 osób

Kwiecie  i maj
2014r.

Seminaria konsultacyjne – 2 seminaria – upowszechnienie ostatecznych wersji
produktów w ród przedstawicieli grup docelowych, zach cenie do wdra ania.

Odbiorcy projektu –co
najmniej 30 osób

Czerwiec i
lipiec 2014r.

Wydanie, wydruk i publikacja materia ów sk adaj cych si  na produkty finalne
– w formie materia ów informacyjno-upowszechniaj cych (wersje papierowe,
elektroniczne na p ytach CD) – szersze upowszechnienie materia ów w ród

ytkowników, odbiorców i decydentów.

ytkownicy, odbiorcy,
decydenci, interesariusze
–co najmniej 100
osób/instytucji

Lipiec –
sierpie
2014r.

Zadanie 7 – Walidacja
Warsztaty Partnerów – 2 spotkania warsztatowe – weryfikacja ostatecznej
wersji produktów finalnych w celu jej przekazania do RST.

Partnerzy projektu –co
najmniej 20 osób

Grudzie
2014r.

Zadanie 8 – Upowszechnienie i w czanie do g ównego nurtu polityki
Warsztaty dla przedstawicieli grupy docelowej – upowszechnienie ostatecznej
wersji produktów finalnych po ich walidacji i akceptacji przez RST.

Odbiorcy projektu – co
najmniej 20 osób

Stycze  2015r.

Konferencja ogólnokrajowa – upowszechnienie rezultatów projektu, efektów
testowania i ostatecznych wersji tych produktów w ród wszystkich grup –

ytkowników, odbiorców, decydentów, przedstawicieli grup docelowych.

Odbiorcy, u ytkownicy,
decydenci, interesariusze
– co najmniej 100 osób

Grudzie
2014r.

Kampanie medialne – 6 kampanii – upowszechnienie produktów finalnych i
dwóch modeli w ród spo eczno ci lokalnej i woj. mazowieckiego jako terenów
najbli szych i najbardziej zainteresowanych wdra aniem nowych rozwi za .

Mieszka cy regionu i
Polski – co najmniej 2000
osób

Listopad
2014r. –
stycze  2015r.

Zadanie 11 – Zarz dzanie projektem
Organizacja i prowadzenie strony internetowej przedsi wzi cia –
upowszechnianie informacji/aktualno ci nt. projektu oraz jego dzia .

ytkownicy, odbiorcy,
decydenci, interesariusze
– co najmniej 10.000 wej

Przez ca y
okres realizacji
projektu

Opracowanie i druk materia ów promocyjnych (plakaty, foldery reklamowe) –
cznie 450 sztuk materia ów – przekazywanie informacji spo eczno ci lokalnej

informacji o projekcie, jego dzia aniach i zaanga owanych instytucjach.

ytkownicy, odbiorcy,
decydenci, interesariusze
–co najmniej 450 osób

Przez ca y
okres realizacji
projektu

Artyku y sponsorowane – 4 artyku y – informowanie spo eczno ci lokalnej o
projekcie i jego dzia aniach (szersze dotarcie do potencjalnych).

ytkownicy, odbiorcy,
decydenci, interesariusze
– co najmniej 200 osób

Przez ca y
okres realizacji
projektu
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VII. Strategia w czania do g ównego nurtu polityki

Celem g ównym dzia  w czaj cych (mainstreaming) jest wskazanie mo liwo ci wdro enia
i stosowania produktów finalnych: decydentom politycznym i w adzom (szczebla gminy, powiatu,
województwa, kraju), dyrektorom powiatowych i wojewódzkich Urz dów Pracy, przedstawicielom Sieci
Tematycznej. Transfer wiedzy na temat produktów do podmiotów zainteresowanych ich w czaniem
dodatkowo gwarantowa  b dzie utrzymanie produktów i ich rozwój po zako czeniu projektu, a przez to
zapewni trwa  rozwi za  innowacyjnych wypracowanych w projekcie.

Cele szczegó owe w czania:
1. Zapewnienie/wzmocnienie atrakcyjno ci wypracowanych produktów w ród odbiorców

i u ytkowników.
2. Zwi kszenie gotowo ci do realizacji dzia  na rzecz dalszego wzrostu zainteresowania zielonymi zawodami

przez publiczne i niepubliczne instytucje dzia aj ce w obszarze kszta cenia i szeroko rozumianego rynku
pracy.

3. atwienie procesów udzielania rekomendacji opinii, stanowisk w zakresie rozwi za  prawnych i
systemowych dotycz cych kszta cenia w obszarze zielonych zawodów.

4. Wp ywanie na regulacje prawne i rozwi zania systemowe umo liwiaj ce modyfikacj  prawodawstwa w
zakresie kszta cenia w obszarze eko-gospodarki i modyfikacj  aktów prawnych w kontek cie dzia  na
rzecz bezrobotnych osób m odych w zakresie kszta cenia w tym obszarze.

5. Pozyskanie przychylnego rodowiska i sprzyjaj cego klimatu w ród powiatowych i wojewódzkich Urz dów
Pracy dot. funkcjonowania laboratoriów zielonych zawodów przy urz dach pracy i systemu kompleksowego
kszta cenia osób bezrobotnych do 24 r. . w obszarze eko-zawodów.

Powy sze cele zostan  zrealizowane poprzez wdro enie dwóch równocze nie zachodz cych procesów
czania wypracowanych produktów do g ównego nurtu polityki: mainstremaingu horyzontalnego i

mainstreamingu wertykalnego:
Dzia ania o charakterze horyzontalnym (mainstreaming horyzontalny) – celem dzia  jest zapewnienie
funkcjonowania produktów po zako czeniu projektu oraz ich udost pnienie wszystkim zainteresowanym
podmiotom. Dzia ania, które przyczyni  si  do osi gni cia tego celu sprowadzaj  si  do upublicznienia
produktów finalnych i dzia  promocyjnych zach caj cych do ich wykorzystania w pe nym lub
zmodyfikowanym zakresie. Jednocze nie b dzie oferowane wsparcie merytoryczne wszystkim podmiotom
zainteresowanym praktycznym wykorzystaniem produktów. Dzia ania o charakterze horyzontalnym b
polega y na wymianie do wiadcze  i adaptacji rezultatów przez instytucje i organizacje dzia aj ce w tych
samych b  bliskich do zakresu projektu dziedzinach. W ramach poszczególnych etapów realizacji
projektu, potencjalni u ytkownicy i decydenci b  zapraszani na spotkania konsultacyjne, seminaria,
debaty, na których b  omawiane zasady utrzymania i rozwoju produktów finalnych po zako czeniu
projektu. Jednocze nie sugestie u ytkowników i decydentów mog  wp yn  na ostateczny kszta t
produktów finalnych, dzi ki czemu zakres produktów b dzie lepiej dostosowany do ich potrzeb i mo liwo ci
organizacyjnych.
Dzia ania o charakterze wertykalnym (mainstreaming wertykalny) – celem dzia  jest stworzenie
pozytywnego klimatu i przychylnego rodowiska dla dzia  administracyjnych i prawnych w obszarze rynku
pracy i kszta cenia/doskonalenia zawodowego w kierunku zielonych zawodów. Jako dzia ania wertykalne
przewiduje si  transfer innowacyjnych rozwi za  i narz dzi do polityk krajowych (polityka spo eczna,
zatrudnienia, edukacyjna), w tym: rzecznictwo na rzecz tworzenia warunków rozwoju poszczególnych
produktów finalnych, w czanie ich w szerszy nurt praktyki rynku pracy, a tak e rozwoju samych dzia
edukacyjnych w kontek cie dostosowania do wymogów rynku pracy. W tym celu prowadzone b
spotkania, dyskusje wymiany pogl dów Partnerów z decydentami.

O sukcesie dzia  w czaj cych b dzie wiadczy o praktyczne wykorzystanie produktów finalnych po
zako czeniu projektu. W zakresie opisu dzia  i ich za  Strategia nie odbiega od wniosku o
dofinansowanie. Dzia ania s  komplementarne do dzia  upowszechniaj cych wymienionych w Strategii
upowszechniania. Grupy docelowe dzia  w czaj cych:



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

20

Osoby bior ce udzia  w procesie legislacyjnym na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i
krajowym (decydenci polityczni) – wójtowie/prezydenci miast/burmistrzowie i ich przedstawiciele,
przedstawiciele rad gmin/powiatów/województw, dyrektorzy urz dów pracy, prezesi/dyrektorzy instytucji
szkoleniowych, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
którzy s  bezpo rednio zaanga owani we wdra anie procedur legislacyjnych i nowych rozwi za  pod k tem
rynku pracy i edukacji.
Przedstawiciele Regionalnej Sieci Tematycznej, którzy maj  mo liwo  rekomendacji produktów do
dalszego wykorzystania.
Grupy docelowe b  anga owane za po rednictwem kana ów w czania: przekazywanie rekomendacji

oraz wst pnych i ostatecznych wersji produktów finalnych, udost pnianie wyników bada  i analiz efektów
testowania produktów (wraz z instrukcjami), przekazywanie zmodernizowanych programów, wzorów Modeli.

Charakterystyka podejmowanych dzia , za enia i cele
Grupy docelowe i ich

liczebno
Ramy

czasowe
Zadanie 4 – Testowanie produktu finalnego

Spotkania konsultacyjne – 2 spotkania – wymiana pogl dów, dyskusja nt.
procesu testowania produktów finalnych i ich w czania w szerszy nurt
praktyki i polityki regionalnej w obszarze kszta cenia osób bezrobotnych.

ytkownicy, odbiorcy,
decydenci – co najmniej
20 osób

Czerwiec i
wrzesie
2013r.

Zadanie 5 – Analiza rzeczywistych efektów testowanych produktów finalnych
Debaty z przedstawicielami Ministerstw, decydentów, Urz dów Pracy,
organizacjami pracodawców – 3 debaty; Debaty z decydentami szczebla
lokalnego, wojewódzkiego i krajowego, politykami – 2 debaty – anga owanie
przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji dzia aj cych w
obszarze rynku pracy i zatrudnienia, decydentów politycznych w proces
implementowania wypracowanych rozwi za  i produktów do bie cej
polityki rynku pracy. Debaty b  form  dyskusji i wymiany opinii.

ytkownicy, decydenci –
co najmniej 50 osób

Stycze ,
luty, maj i
wrzesie
2014r.

Spotkania panelowe – 2 spotkania – zwi kszenie zainteresowania
wdra aniem wypracowanych produktów w kontek cie ich utrzymania,
finansowania i rozwoju po zako czeniu realizacji projektu.

Decydenci – co najmniej
20 osób

Kwiecie  i
czerwiec
2014r.

Zadanie 6 – Opracowanie produktu finalnego
Debaty z decydentami szczebla wojewódzkiego i krajowego, politykami – 2
debaty – konsultacje ostatecznych wersji produktów finalnych, zasad ich
wdra ania i w czania w szerszy nurt polityki; dyskusja nt. ostatecznego
kszta tu produktów, wniesienie ewentualnych uwag i rekomendacji.

Decydenci –co najmniej 30
osób

Listopad i
grudzie
2014r.

Zadanie 8 – Upowszechnienie i w czanie do g ównego nurtu polityki
Seminaria dla decydentów lokalnych – 2 seminaria; Seminaria dla
decydentów wojewódzkich i krajowych – 2 seminaria – lobbing z decydentami
w odniesieniu do produktów finalnych i celu projektu jako ca ci w
odniesieniu do polityki lokalnej, regionalnej i krajowej w obszarze rynku
pracy i ekogospodarki.

Decydenci – co najmniej
24 osoby

Grudzie
2014r. –
stycze
2015r.

Bie ce spotkania, dyskusje, wymiany pogl dów (w tym za po rednictwem
poczty tradycyjnej i elektronicznej, rozmów telefonicznych, bezpo rednich
spotka  oraz za po rednictwem portalu edukacyjnego) – Dzia ania
organizowane b  przez Partnerów projektu i zaanga owanych ekspertów
w celu zapoznania przedstawicieli rynku pracy z projektem i produktami
finalnymi, lobbowanie rozwi za  i narz dzi, w czanie w szerszy nurt polityki
rynku pracy poprzez formalne i nieformalne spotkania, dyskusje, wymian
pogl dów i opinii, przekazywanie instrukcji stosowania produktów,
rekomendacji instytucjo publicznym i niepublicznym, przekazywanie
materia ów droga elektroniczn , zach canie do korzystania z portalu
edukacyjnego.

Odbiorcy, u ytkownicy,
decydenci, interesariusze
– w przybli eniu ok. 200
osób/instytucji

Przez ca y
okres
realizacji
projektu
oraz po jego
zako czeniu
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VIII. Kamienie milowe II etapu projektu

l.p. Kamienie milowe Kluczowe terminy

1 Rozpocz cie II etapu realizacji projektu Marzec 2013r.
1a Rekrutacja grupy docelowej projektu (odbiorców w wymiarze testowania) –

osób bezrobotnych do 24 r. ., doradców zawodowych oraz
przedsi biorców/pracodawców.

Marzec 2013r.

1b Dobór sk adu osobowego ekspertów ds. programów i modeli, opracowanie
systemu nadzoru i monitoringu procesu testowania

Marzec 2013r.

1c Dobór kadry trenerskiej oraz opiekunów zaj  praktycznych na etapie
testowania szkole  i zaj  praktycznych u pracodawców w zakresie
ekotechnologa (wykwalifikowanych i kompetentnych osób, które dostarcz
odbiorcom wiedz , umiej tno ci i kompetencje w nowym zawodzie).

Maj 2013r.

2
Testowanie poszczególnych produktów po rednich zgodnie z opisem w pkt
IV. Plan dzia  w procesie testowania produktu finalnego

Marzec – grudzie  2013r.

3 Zako czenie etapu testowania Grudzie  2013r.
4 Zapewnienie zasobów merytoryczno-eksperckich i warunków

organizacyjno-technicznych do analizy wewn trznej rzeczywistych efektów
testowania poszczególnych Modeli (produktów finalnych), ze szczególnym
uwzgl dnieniem przep ywu informacji i upowszechniania

Stycze  2014r.

5 Ewaluacja zewn trzna – formu owanie wniosków, rekomendacji,
sporz dzenie raportu

Maj 2014r.

6 Realizacja dzia  upowszechniaj cych w ramach fazy opracowywania
ostatecznej wersji produktów finalnych (2 Modeli) – prace nad ostatecznym
kszta tem produktów z uwzgl dnieniem stanowiska i uwag ze strony
przedstawicieli grup docelowych, decydentów, dzi ki czemu opracowane
produkty finalne b  dostosowane do potrzeb tych grup i najbardziej
odpowiednie/ trafne z punktu widzenia ich pó niejszego wdra ania.

Czerwiec i lipiec 2014r.

7 Opracowanie ostatecznej wersji produktów finalnych (dwóch Modeli) Listopad 2014r.
8 Przekazanie produktów finalnych (dwóch Modeli) do walidacji celem

uzyskania opinii i rekomendacji
Listopad 2014r.

9 Realizacja dzia  w czaj cych po opracowaniu ostatecznej wersji
produktów finalnych (dwóch Modeli) – konsultacje ostatecznego kszta tu
produktów finalnych, zach cenie i zmotywowanie do w ciwego
wdro enia produktów, które uzyska y rekomendacj  RST po walidacji.

Listopad – grudzie  2014

IX. Analiza ryzyka

Zidentyfikowane potencjalne
zagro enia

Prawdopo-
dobie stwo
wyst pienia
zagro enia

Wp yw
ryzyka na
realizacj
projektu

Najwa-
niejsze

zagro e-
nia

Sposób ograniczenia najwa niejszych
zagro

PR
O

D
U

KT
PO

R
ED

N
I

ETAP TESTOWANIA
1. Niski poziom
zainteresowania odbiorców
interaktywn  baz  zielonych
zawodów

2 3 6 Szerokie informowanie o mo liwo ciach
wykorzystania bazy do indywidualnych
potrzeb; wspó praca ze szko ami ró nych
szczebli, prowadzenie spotka
demonstracyjnych, informacyjnych i
promocyjnych.

1

2. Ma a u yteczno  i
nieaktualno  informacji i
danych zawartych na portalu

1 2 2
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3. Brak tutoringu ze strony
przedsi biorców

3 1 3

2
4. Ograniczony katalog miejsc
docelowych wizyt studyjnych

2 1 2

5. Zbyt w skie definiowanie
„zielonego zawodu” wy cznie
w obszarze instalatorstwa i
termomodernizacji w
budownictwie

3 3 9

3
6. „Uzielenianie” jako zbyt
szerokie definiowanie
„zielonego zawodu” w ka dym
wymiarze dzia alno ci
gospodarczo-zawodowej.

3 3 9

Permanentne weryfikowanie dzia  zw.
z definiowaniem nowego zawodu,
nadzór ekspercki nad procesem
definiowania. Ustalenie katalogu
podstawowych elementów maj cych
wp yw na w ciw  definicj  zawodu.
Zapewnianie cis ego zwi zku pomi dzy
definicj  a wynikami bada ;
post powanie w ramach dost pnej
literatury i dobrych praktyk.

7. Trudno  w pozyskaniu kadr
szkoleniowych i trenerskich do
przeprowadzenia
doskonalenia zawodowego
doradców zawodowych.

2 1 2

4 8. Niskie zainteresowanie
doradców zawodowych
udzia em w doskonaleniu
zawodowym w zakresie
trendów rozwojowych zielonej
gospodarki.

2 2 4 Prowadzenie szerokich dzia
informacyjnych i upowszechniaj cych
celem podniesienia wiadomo ci
doradców zawodowych nt. roli i rangi
zagadnienia w kontek cie lokalnego i
regionalnego rynku pracy.

9. Ma e zainteresowanie osób
bezrobotnych now  form
kszta cenia wynikaj ce z
niskiego poziomu wiedzy
grupy docelowej szkolenia nt.
aktualnych trendów
rozwojowych.

3 3 9 Prowadzenie dzia  informacyjno-
promocyjnych zwi kszaj cych
wiadomo  os. bezrobotnych nt.

trendów rozwojowych w tym zielonej
gospodarki. W czenie szkolenia do
oferty urz dów pracy/instytucji
szkoleniowych.

5

10. Trudno  w pozyskaniu
specjalistów stanowi cych
kadr  szkoleniow .

3 3 9 Monitoring rynku us ug szkoleniowych,
w szczególno ci w zakresie
ekobudownictwa i ekotechnologii.

6

11. Ograniczona liczba
podmiotów mog cych
realizowa  dokszta canie
praktyczne w zawodzie
ekotechnologa
(z uwagi na profil dzia alno ci
pracodawcy).

2 2 4 Budowa bazy danych instytucji
spe niaj cych warunki wymagane do
prowadzenia dokszta cania w formie
zaj  praktycznych u pracodawcy.
Budowa sieci kontaktów w celu
rozbudowy bazy danych instytucji.

12. Szybka dezaktualizacja
materia ów edukacyjnych,
informacyjnych i
szkoleniowych nt. zielonych
zawodów i zielonej gospodarki
wykorzystywanych w
Laboratorium zielonych
zawodów.

2 2 4 Koncepcja funkcjonowania laboratorium
zak ada sta e monitorowanie zmian w
obszarze zielonych zawodów i zielonej
gospodarki, reagowanie na te zmiany i
aktualizacj  zasobów informacyjno-
edukacyjnych laboratorium (i tre ci
zamieszczanych na portalu).7

13. Zbyt ma o intensywna
wspó praca  pomi dzy
instytucjami rynku pracy i
podmiotami sektora zielonej
gospodarki.

1 2 2
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14. Brak w ciwej logiki i
nast pstwa na etapie
testowania poszczególnych
produktów po rednich.

1 3 3

ETAP UPOWSZECHNIANIA I W CZANIA DO POLITYKI
1. B dy aksjologiczno-prawne w
wypracowanych modelach /
produktach finalnych / produktach
po rednich

1 3 3

2. Brak walidacji produktów finalnych
projektu

2 3 6 Koncentracja dzia  merytorycznych,
eksperckich i organizacyjnych na
zapewnianiu wysokiej jako ci

yteczno ci i trwa ci produktów.
3. Odrzucenie wniosku przez MPiPS o
wpisanie nowego zawodu do
Klasyfikacji Zawodów i Specjalno ci

3 3 9 Przygotowanie wniosku wraz z
wyczerpuj cym uzasadnieniem i
obudow  merytoryczn ; ci y nadzór
ekspercki.

4. Niskie zainteresowanie odbiorców
i / lub u ytkowników poszczególnymi
produktami finalnymi

1 3 3

5. Niski potencja  do
upowszechniania i w czania modeli i
/ lub poszczególnych produktów
po rednich

2 3 6 Nadzór Koordynatora ds.
upowszechniania i w czania oraz
Koordynatora ds. produktu finalnego na
etapie testowania produktów, ci a
weryfikacja dzia  projektowych pod

tem atwego stosowania produktu
przez potencjalnych u ytkowników.

6. Niska gotowo  podmiotów i
instytucji ró nych szczebli do
multiplikacji dzia
upowszechniaj cych i w czaj cych
wypracowane produkty po rednie do
prowadzonych przez siebie dzia  i
strategii

3 1 3

W imieniu Lidera projektu: ………………………………….………………………

W imieniu Partnera 1 – Miejskiego Urz du Pracy w P ocku ………………………………………………………….

W imieniu Partnera 2 – Powiatowego Urz du Pracy w P ocku ………………………………………………………….

W imieniu Partnera 3 – Doradztwa Personalnego SET …………………………………………………………

Za czniki:

1. Wst pna wersja Produktu finalnego 1 – Model identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki.

2. Wst pna wersja Produktu finalnego 2 – Model budowy instrumentu wspieraj cego zainteresowanie zielonymi

zawodami.
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Za cznik nr 1 do Strategii

WWsstt ppnnaa wweerrssjjaa PPrroodduukkttuu ffiinnaallnneeggoo 11

MMooddeell iiddeennttyyffiikkaaccjjii nnoowwyycchh zzaawwooddóóww
ww oobbsszzaarrzzee zziieelloonneejj ggoossppooddaarrkkii

Temat innowacyjny:
Zatrudnienie i integracja spo eczna

Nazwa projektodawcy:
Zak ad Doskonalenia Zawodowego w P ocku

Tytu  projektu:
Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy

Numer umowy:
UDA-POKL.06.01.01-14-011/11-00

LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU

Zak ad Doskonalenia Zawodowego
w P ocku
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Spis tre ci:

I. Wprowadzenie – opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testuj cego..................26

II. Metodologia bada ............................................................................................................29

III. Produkt po redni nr 1: Opis nowego zawodu ....................................................................60

IV. Produkt po redni nr 2: Interaktywna baza zielonych zawodów..........................................79

V. Produkt po redni 3: Model wizyt studyjnych......................................................................92
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II.. WWpprroowwaaddzzeenniiee –– ooppiiss pprroodduukkttuu ffiinnaallnneeggoo pprroojjeekkttuu
iinnnnoowwaaccyyjjnneeggoo tteessttuujj cceeggoo

Produkt finalny 1 – Model identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki, sk ada
si  z trzech elementów (produktów po rednich). Punktem wyj cia dla poszczególnych elementów jest
prowadzenie bada  i analiz (na podstawie metodologii bada ). Umo liwi  one dokonanie syntezy
zdiagnozowanych trendów gospodarczych i pozwol  na identyfikacj  nowego zawodu w obszarze
zielonej gospodarki. Metodologi  bada  pozwalaj cych na zidentyfikowanie nowych zawodów
przedstawiono w cz ci II niniejszego Za cznika. Produktami po rednimi wchodz cymi w sk ad
Modelu s :

Produkt po redni 1: Opis nowego zawodu – Ekotechnolog.
Produkt po redni 2: Interaktywna baza zielonych zawodów (portal edukacyjny) –
podr cznik/instrukcja tworzenia i obs ugi.
Produkt po redni 3: Model wizyt studyjnych.

Innowacyjny produkt (Model) jest odpowiedzi  na zidentyfikowane i zweryfikowane w ramach
prowadzonych bada  i analiz obszary problemowe w zakresie braku skutecznych narz dzi
identyfikowania symptomów zielonych zawodów i trendów gospodarczych subregionu p ockiego w
kontek cie pobudzania zainteresowania niszowymi umiej tno ciami w ród m odych osób
bezrobotnych i minimalizowaniem wysokiego wska nika bezrobocia tej grupy spo ecznej. W
dzia aniach instytucji rynku pracy subregionu nie zidentyfikowano narz dzi informowania,
promowania, upowszechniania, a tym bardziej pobudzania wiadomo ci ekologicznej uczestników
szeroko rozumianego rynku pracy (przedsi biorców, osób bezrobotnych, doradców zawodowych,
przedstawicieli instytucji i w adz lokalnych). Niska skuteczno  narz dzi rynku pracy w tym zakresie
wynika z braku nowatorskich mechanizmów reagowania na pojawiaj ce si  trendy zielonej
gospodarki i identyfikacji nowych zawodów.

Dzia ania projektowe koncentruj  si  na opracowaniu (stworzeniu), przetestowaniu,
upowszechnieniu i w czeniu do g ównego nurtu polityki rynku pracy innowacyjnego narz dzia
(modelu) identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki, wspieraj cego instytucje
rynku pracy i uczestników tego rynku w kreowaniu niszowych umiej tno ci i kwalifikacji. Nowatorski
produkt udost pnia kompleksowe narz dzia diagnozowania symptomów zielonych zawodów na
danym obszarze oraz dyfuzji  mo liwo ci, korzy ci i rozwi za  pobudzaj cych zainteresowanie
zielonym sektorem. Pobudzaj c, a nast pnie podtrzymuj c zainteresowanie uczestników rynku pracy
w tym obszarze, przyczynia  si  b dzie do zmniejszenia kosztów aktywizacji zawodowej
bezrobotnych osób m odych, w stosunku do których stosowane narz dzia aktywizacji wykazuj  nisk
skuteczno  (badania prowadzone podczas pierwszego etapu projektu oraz dost pne wyniki bada
regionalnego i lokalnego rynku pracy wskazuj  utrzymuj cy si  wysoki wska nik bezrobocia osób do
24 roku ycia i wysoki wska nik ich udzia  w ogólnej strukturze osób bezrobotnych). Dzi ki
udost pnionym w ramach realizacji projektu narz dziom, instrukcjom oraz dost pnymi w
instytucjach rynku pracy zasobami, wdro enie proponowanego innowacyjnego rozwi zania jest
efektywne i nie wymaga nak adów finansowych (b  nieznacznego wk adu eksperckiego).

O konieczno ci wprowadzenia innowacyjnego narz dzia wiadczy równie  skala wyst powania
ww. problemów. Wska nik udzia u m odych osób bezrobotnych w ogólnej strukturze bezrobocia
waha  si  od  2010  r.  mi dzy  18,5%  a  19,9%  (obszar  województwa).  Co  istotne,  pomimo  ró nic  w
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warto ci %-owej wska nika, z roku na rok zwi ksza si  liczba bezrobotnych osób m odych. Zmiana
wska nika zwi zana jest wi c ze zmniejszaniem si  liczby bezrobotnych w pozosta ych grupach
statystycznych. Dane lokalne potwierdzaj  dane regionalne. Na ca okszta t trudnej sytuacji osób

odych wp yw ma poziom wykszta cenia – najwi ksza liczba posiada wykszta cenia max. rednie i
nie posiada do wiadczenia zawodowego, co utrwala stereotypy w ród pracodawców o ma ej
przydatno ci i niskiej efektywno ci takich osób. Poziom wykszta cenia i brak do wiadczenia
zawodowego implikuje bierno  zawodow  i nisk  motywacje do podnoszenia kszta cenia.
Oferowane przez instytucje rynku pracy wsparcie aktywizuj ce opiera si  na zdobywaniu
umiej tno ci w zawodach tradycyjnych, powszechnych, cz sto nadwy kowych na danym obszarze.
Prowadzone badania w ród przedsi biorców ukaza y du e trudno ci w znalezieniu pracownika z
umiej tno ciami specyficznymi dla zielonej gospodarki przy jednoczesnej niskiej wiadomo ci
korzy ci i efektów inwestowania w ten obszar. Koniecznym jest wi c w pierwszej kolejno ci
wyposa enie instytucji rynku pracy w nowatorskie narz dzia identyfikowania i kreowania polityki
rynku pracy pod k tem trendów zielonej gospodarki, umo liwiaj c osobom bezrobotnym uzyskanie
niszowym niestandardowych kwalifikacji i umiej tno ci.

Wiod cym wymiarem innowacyjno ci produktu jest innowacyjno  w wymiarze problemu,
zdefiniowanego jako niski stopie wiadomo ci i upowszechniania nowych zawodów w obszarze
zielonej gospodarki (brak skutecznych nowatorskich narz dzi powstawania zielonych miejsc pracy).
Dotychczas w ród instytucji rynku pracy subregionu p ockiego nie obserwuje si  mechanizmów
identyfikacji nowych zawodów.  Pomimo strategicznych kierunków rozwoju subregionu (wskazanych
w dokumentach strategicznych gmin, miast i powiatów oraz w kontek cie ca ego województwa), w
toku bada  i analiz zdiagnozowano niski poziom wiedzy i wiadomo ci nt. roli zielonych zawodów w
kontek cie d ugoterminowych trendów rozwojowych (zarówno w ród przedsi biorców, osób
bezrobotnych, jak i pracowników instytucji rynku pracy). Niska wiadomo  objawia si  w
szczególno ci brakiem umiej tno ci powi zania tradycyjnych zawodów z ich wp ywem na
rodowisko.

Niniejsz  innowacj  mog  zastosowa  u ytkownicy okre leni jako: pracodawcy, przedsi biorcy,
przedstawiciele organizacji zrzeszaj cych pracodawców, organy prowadz ce placówki edukacyjne,
uczelnie wy sze, instytucje rynku pracy z obszaru Polski – którym zostan  przekazane innowacyjne
narz dzia (szerokie u wiadamianie o korzy ciach, wskazywanie dobrych praktyk, u wiadamianie
placówek edukacyjnych i instytucji rynku pracy w zakresie zielonej gospodarki i korzy ci z ni
zwi zanych).

Do zastosowania innowacji konieczne jest:

Przeprowadzenie bada  i analiz lokalnego rynku pracy, które pozwol  na syntez  zjawisk i
trendów rozwojowych gospodarki pod k tem zielonych zawodów (istotnym jest odpowiednio
dobrana kadra dokonuj ca syntezy wyników bada ). Warunkiem po danym w tym zakresie jest
wdro enie trójsektorowej wspó pracy instytucji rynku pracy pochodz cych z ró nych sektorów
(na bazie dobrych praktyk przy realizacji przedmiotowego projektu). Dzia ania upowszechniaj ce i

czaj ce w projekcie (w tym kampanie spo eczne, medialne) powinny by  skoncentrowane na
przekonaniu potencjalnych u ytkowników co do racjonalno ci i korzy ci ze wspó pracy na rzecz
os. bezrobotnych do 24 r. . Nawi zana wspó praca usprawni proces prowadzenia bada  (m.in.
dzi ki wzajemnemu zaanga owaniu specjalistów/ekspertów i wymianie do wiadcze ). Sam
monitoring i proces obserwacji rynku pracy mo e stanowi  element dzia  statutowych

ytkowników, redukuj c nak ady na wdro enie produktu. Brak konieczno ci inwestycji w
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infrastruktur  techniczn  b  przeszkolenia pracowników. Nie jest wymagana zgoda instytucji
trzeciej.
Stworzenie opisu nowo zidentyfikowanego zawodu z zakresu zielonej gospodarki zgodnie ze
Standardami kwalifikacji zawodowych MPiPS celem opracowania i z enia wniosku do MPiPS w
Rejestrze Zawodów i Specjalno ci. Zidentyfikowany nowy zawód ma realn  szans
funkcjonowania jedynie w sytuacji rejestru nazwy i zakresu wymaga  w odniesieniu do szeroko
rozumianego rynku pracy (niezb dne uzyskanie zgody o wpis do Rejestru ze strony instytucji
trzeciej – MPiPS). Identyfikacja i rejestracja zawodu umo liwi wdro enie narz dzi kszta cenia,
doskonalenia i zwi kszania aktywizacji zawodowej m odych osób bezrobotnych. Brak
dodatkowych wymaga  dot. inwestycji w infrastruktur  techniczn  czy przeszkolenia
pracowników.
Stworzenie portalu dot. zielonej gospodarki b  skopiowanie cz ci/zak adek funkcjonuj cego w
ramach przedmiotowego projektu portalu i zamieszczenie jako podstrony na w asnym www
instytucji u ytkownika (co znacznie zredukuje koszty wdro enia produktu). Interaktywna baza
zielonych zawodów (portal) jako narz dzie wymiany informacji, upowszechniania i reagowania na
pojawiaj ce si  trendy/symptomy zielonej gospodarki, jest elementem niezb dnym do
scentralizowania rozproszonych informacji nt. zielonej gospodarki danego obszaru. Brak
dodatkowych wymaga  dot. inwestycji w infrastruktur  techniczn  czy przeszkolenia
pracowników (korzystanie z zasobów kadrowo-technicznych instytucji u ytkowników). Nie jest
wymagana zgoda instytucji trzeciej.
Przygotowanie i wdro enie programu (modelu) wizyt studyjnych w przedsi biorstwach krajowych

 zagranicznych, których profil zgodny jest z wynikami bada  i analiz rynku (nowo
zidentyfikowanym zawodem). Do wdro enia produktu niezb dna jest (powsta a w wyniku
wspó pracy wzajemnej) sie  kontaktów w danej bran y zielonej gospodarki, która umo liwi
wy onienie i zaanga owanie grupy przedsi biorców w roli tutorów (opiekunów) grup. Brak
dodatkowych wymaga  dot. inwestycji w infrastruktur  techniczn  czy przeszkolenia
pracowników. Nie jest wymagana zgoda instytucji trzeciej.

Dost pno  produktu zostanie zapewniona dzi ki szerokiej akcji upowszechniaj cej i
czaj cej, o której mowa w Strategii wdra ania projektu innowacyjnego (seminaria, debaty,

spotkania upowszechniaj ce, konferencje, kampanie medialne, artyku y w prasie). Na bie co
informacje o produktach dost pne b  na portalu edukacyjnym. Informacja o mo liwo ciach
pobierania i stosowania produktu dost pna b dzie w instytucjach Partnerów projektu, którzy w
ramach wieloletniej wspó pracy z instytucjami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi, b  prowadzi
dzia ania udost pniaj ce. Produkt i jego elementy sk adowe b  upowszechniane za po rednictwem
dost pnych kana ów przep ywu informacji (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, strona
internetowa, osobisty przekaz).

Wdro enie i realizacja proponowanego innowacyjnego narz dzia nie wnosi zmian do Strategii
upowszechniania ani Strategii w czania do g ównego nurtu polityki, których za enia
przedstawiono w Rozdziale VI i VII Strategii wdra ania projektu innowacyjnego.

W kolejnych rozdzia ach niniejszego opracowania zaprezentowano za enia (programy,
instrukcje, scenariusze) oraz sposoby zastosowania poszczególnych produktów po rednich w ramach
Wst pnej wersji produktu finalnego.
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IIII.. MMeettooddoollooggiiaa bbaaddaa
AAnnaalliizzaa uuwwaarruunnkkoowwaa zzaappoottrrzzeebboowwaanniiaa nnaa zziieelloonnee zzaawwooddyy

ww ssuubbrreeggiioonniiee pp oocckkiimm

Cel i przedmiot bada
Badania i analizy rynku pracy prowadzone w subregionie p ockim z uwzgl dnieniem t a regionu
mazowieckiego w celu zdiagnozowania i zinwentaryzowania uwarunkowa  zapotrzebowania na
nowe zawody w ramach zielonej gospodarki. Badania rynku pracy w uj ciu spo eczno-gospodarczym
danego obszaru stanowi  punkt wyj cia dla wdro enia produktów po rednich wchodz cych w sk ad
niniejszego Modelu. Od ich wyników tj. postawionej diagnozy – zale y okre lenie cie ki rozwoju
danego obszaru w zakresie zielonych zawodów.

Cele badawcze (diagnostyczne):
1. Rozpoznanie uwarunkowa  zapotrzebowania na zawody zwi zane z zielon  gospodark  w
subregionie p ockim ze wskazaniem nowych zawodów.
2. Rozpoznanie zainteresowania tymi zawodami w ród m odych ludzi  w wieku 15-24 lata
pozostaj cymi bez zatrudnienia w subregionie p ockim oraz wskazanie mo liwo ci zwi kszenia
zainteresowania podnoszeniem swoich kwalifikacji i podj cie pracy w ramach zielonej gospodarki.
3.  Poznanie opinii na temat przygotowania absolwentów szkó  do wykonywania zada  w ramach
zielonej gospodarki oraz wskazanie obszarów, które wymagaj  intensyfikacji dzia  edukacyjnych.

Cele szczegó owe badania:
Przed przyst pieniem do bada  sformu owano nast puj ce cele szczegó owe:

Okre lenie  zapotrzebowania na zielone zawody w subregionie p ockim.
Diagnozowanie opinii, pogl dów o mo liwo ciach stworzenia nowych zawodów  zwi zanych z
zielon  gospodark  w ród pracodawców subregionu p ockiego.
Uzyskanie informacji o  opiniach na temat stworzenia nowych miejsc pracy formu owanych przez
przedstawicieli urz dów pracy.
Okre lenie opinii na temat zielonych zawodów, wyra anych przez przedstawicieli placówek

wiatowych.
Uzyskanie wiedzy na temat tendencji w obszarze zatrudnienia w subregionie p ockim,
wskazuj cych na mo liwo ci zatrudnienia pracowników zwi zanych z zielon  gospodark .
Okre lenie czynników, które mog yby zwi kszy  zatrudnienie osób w  obszarze zielonej
gospodarki.
Wskazanie potrzeb edukacyjnych, dotycz cych pracowników w ramach zielonej gospodarki, które
formu uj   pracodawcy subregionu p ockiego.

Przedmiot bada
Przedmiotem badania s  zgodnie z przyj tymi metodami i technikami procedury badawczej opinie i
pogl dy ró norodnych grup zainteresowanych:

powstaniem nowych miejsc pracy w ramach zielonej gospodarki – opinie osób bezrobotnych ze
szczególnym uwzgl dnieniem osób w wieku 15 – 24 lat, opinie pracowników instytucji
wspomagaj cych osoby bezrobotne (pracownicy Miejskiego i Powiatowego Urz du Pracy w

ocku),
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wdro eniem systemu innowacyjno ci, poprzez powstanie nowych zawodów przydatnych w
obszarze zielonej gospodarki – opinie pracodawców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i
instytucji zajmuj cych si  propagowaniem ekologicznych rozwi za  w gospodarce i us ugach,
okre leniem czynników, które mog  zwi kszy  zainteresowanie zatrudnieniem w zielonej
gospodarce.

Problemy badawcze
Podstaw  metodologiczn  przeprowadzonych analiz empirycznych, obok przyj tych metod i technik
bada , s  problemy badawcze stanowi ce zespó  ogólnych pyta  pozwalaj cych na prawid owe
sformu owanie pyta  szczegó owych zawartych w narz dziach badawczych  - kwestionariuszach
ankiet. Problemy badawcze stanowi  podstaw  do tworzenia analizy bada  i dotycz
konstytutywnych obszarów zainteresowa  badawczych. W prowadzonym procesie do
najwa niejszych zagadnie  nale a odpowied  na poni sze pytania:

Czy istnieje zale no  pomi dzy wykszta ceniem osób bezrobotnych a ich stosunkiem do
zawodów zielonej gospodarki?
W jaki sposób bezrobotni oceniaj  swoje predyspozycje do nabywania nowych kompetencji w
obszarze zielonej gospodarki?
Jakie jest zainteresowanie bezrobotnych udzia em w ofercie edukacyjnej sektora zielonej
gospodarki?
Czy istnieje zale no  pomi dzy wielko ci  przedsi biorstwa a potencjalnym udzia em w
budowaniu zielonej gospodarki?
Czy istnieje zale no  pomi dzy rodzajem dzia alno ci przedsi biorstwa a mo liwo ciami
dostosowania si  do wymogów zielonej gospodarki?
Jaka jest wiadomo  respondentów dotycz ca problematyki zielonej gospodarki?
W jaki sposób respondenci odnosz  si  do mo liwo ci zatrudnienia w ramach wzbogacania
zielonej gospodarki?
Jakie kompetencje ( wiedza, umiej tno ci, postawy ) powinny posiada  osoby zatrudnione w
sektorze zielonej gospodarki?

Wy ej wymienione problemy badawcze stan  si  wyk adni  do skonstruowania wniosków z bada
diagnostycznych.
Badania ilo ciowe i jako ciowe maj  na celu zdiagnozowanie opinii osób bezpo rednio
zainteresowanych rynkiem pracy w subregionie p ockim. Konfrontacja pogl dów na temat rynku
pracy i potencjalnych mo liwo ci zatrudniania pomi dzy opiniami poszukuj cych pracy i
potencjalnych pracodawców stanowi nowy ale jak e wa ny sposób weryfikowania rynku pracy i jest
realizowany za spraw  raportów o stanie rynku pracy w Polsce. Przedstawiony projekt badawczy
znakomicie wpisuje si  w ogólnopolsk  i zarazem ogólnoeuropejsk  tendencj  konfrontacji oferty
edukacyjnej i realnych potrzeb rynku pracy, wyra aj  si  w próbach dostosowywania systemu
edukacyjnego do potrzeb wspó czesnego rynku pracy.

Metody i techniki badawcze
1. Analiza problemowa róde  wtórnych

W pierwszym etapie przed przyst pieniem do bada  terenowych, w celu uzyskania podstawy do
konstruowania narz dzi badawczych – kwestionariusza ankiety i kwestionariuszy wywiadów przy
pomocy których mo na odpowiedzie  na  postawione pytania i zrealizowa  cele badawcze, poddano
analizie problemowej nast puj ce ród a wtórne:



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

31

• Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie p ockim za rok 2011
• Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w mie cie P ock za rok 2011
• Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie gostyni skim - raport za 2011 rok
• Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie sierpeckim
• Klasyfikacja zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki

Spo ecznej, Warszawa 2010
• www.polskaekologia.org
• Efektywno  podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów

na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011
r., MPiPS, Departament Funduszy, Warszawa, maj 2012

• Rynek pracy w sferze ochrony rodowiska w Polsce, publikacja opracowana przez Fundacj
Ekonomistów rodowiska i Zasobów Naturalnych

• Towards a green labour market – the employment dimension of tackling environmental
challenges, UE Employment Committee, 2010

• Skills for green jobs, country report. Denmark, 2010
• Skills for green jobs. European synthesis report, Publications office to the European Union,

Luxemburg 2010
• EkoGAZETA
• http://www.pupplock.pl
• http://mup.plock.eu/pl
• http://pup-gostynin.pl
• http://pup-gostynin.samorzady.pl
• http://www.pup-sierpc.samorzady.pl
• http://www.stat.gov.pl/bdr
• http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Zielona+gospoda

rka
• http://bip-files.bazagmin.pl/sites/46458/cms/szablony/3694/pliki/6_programos2010_c1.pdf
• http://bazy.ngo.pl/download/75672_pz.pdf
• http://ugsierpc.bipgmina.pl/files/sites/46437/wiadomosci/130789/files/program_ochrony_srod

owiska.pdf
• http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komunikaty/_036_004_152345.pdf
• http://www.zuok.com.pl
• http://www.atlantis-sa.pl
• http://www.gminalack.pl
• http://ziarno.kei.pl
• http://ziarno.eu

2. Metoda sonda u diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety
W drugim etapie bada  – pierwotnych wykorzystano badania ilo ciowe przeprowadzone z
wykorzystaniem techniki ankiety. Badania t  technik  umo liwi y w krótkim czasie dotarcie do du ej
liczby respondentów. Badanie technik  ankiety, zgodnie z problematyka badawcz , zaplanowane
zosta o do realizacji w dwóch zró nicowanych grupach:

ród m odych osób bezrobotnych (wiek: 15-24 lata) z subregionu p ockiego;
ród przedsi biorców maj cych siedzib  w subregionie p ockim.

http://www.polskaekologia.org/
http://www.pupplock.pl/
http://mup.plock.eu/pl
http://pup-gostynin.pl/
http://pup-gostynin.samorzady.pl/
http://www.pup-sierpc.samorzady.pl/
http://www.stat.gov.pl/bdr
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie
http://bip-files.bazagmin.pl/sites/46458/cms/szablony/3694/pliki/6_programos2010_c1.pdf
http://bazy.ngo.pl/download/75672_pz.pdf
http://ugsierpc.bipgmina.pl/files/sites/46437/wiadomosci/130789/files/program_ochrony_srod
http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/bip-gmsierpc/komunikaty/_036_004_152345.pdf
http://www.zuok.com.pl/
http://www.atlantis-sa.pl/
http://www.gminalack.pl/
http://ziarno.kei.pl/
http://ziarno.eu/
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Celem badania przedsi biorców by o uzyskanie informacji dotycz cych zapotrzebowania
przedsi biorstw na zielone zawody, ocena przygotowania absolwentów do wykonywania tych prac.
Celem badania ankietowego przeprowadzonego z osobami bezrobotnymi by a identyfikacja poziomu
zainteresowania zawodami sektora  zielonej gospodarki,  analiza i ocena wiedzy, kompetencji i
przygotowania zawodowego absolwentów do realizowania obowi zków w tym e sektorze, jak
równie  wskazanie zawodów zwi zanych z zielon  gospodark . W celu dokonania pomiaru
wykorzystane zostan  kwestionariusze ankietowe, które zamieszczono w za cznikach do niniejszego
opracowania. Kwestionariusz ankietowy powinien by  wr czany osobi cie zarejestrowanym osobom,
które po jego wype nieniu przekazuj  go wyznaczonemu pracownikowi odpowiedniego Miejskiego
Urz du Pracy w P ocku lub Powiatowego Urz du Pracy w P ocku.
W przypadku badania przedsi biorstw zastosowano ankiet  internetow . W za eniach badawczych
uznaj  si  za mo liwe  wykorzystanie dodatkowo ustrukturyzowanego wywiadu indywidualnego.
Próba badawcza
Ustalenie minimalnej  liczebno ci próby jest procedur  bardzo skomplikowan . Wielko ci prób dla
jednej i drugiej populacji zosta y ustalone na takim poziomie, aby  na podstawie wyników badania
próby mo na by o wyci gn  wnioski dotycz ce ca ej populacji.
Badanie ankietowe z przedsi biorstwami obejmie prób n=134 przedsi biorstwa. W przypadku
bada  regionalnych dotycz cych przedsi biorstw, minimalna próba ustalana jest na poziomie 50 –
200 jednostek1. Poniewa  próba liczy wi cej ni  50 jednostek mo na uogólnia  wyniki uzyskane na jej
podstawie.
W przypadku bada  osób bezrobotnych próba liczy a n=412. Zgodnie z ogólnie przyj tymi regu ami w
badaniach spo ecznych i marketingowych minimalna liczebno  próby w przypadku bada
regionalnych dotycz cych konsumentów lub gospodarstw domowych powinna mie ci  si  w
przedziale 200 – 500 osób2. Za ona wielko  próby spe nia ten warunek.

3. Metoda jako ciowa: Indywidualne wywiady pog bione (IDI)
W celu uzyskania danych niezb dnych do wyja nienia problemów badawczych  wykorzystano
równie  jako ciowe badania pierwotne. Wykonano 20 indywidualnych wywiadów pog bionych (IDI),
które s  pog bieniu wiedzy na wybrany temat. Przeprowadzone wywiady by y anonimowe, dzi ki
czemu uczestnicy w sposób swobodny wyra ali swoje opinie. Moderator zadawa  pytania otwarte,
które sk aniaj  respondenta do przemy le  i formu owania wniosków. Wykorzystanych zostanie
cztery scenariusze wywiadu skierowane do: przedstawicieli przedsi biorstw, placówek edukacyjnych,
doradców zawodowych i po redników pracy. Pierwszy scenariusz obejmuje cztery obszary
tematyczne dotycz ce odpowiednio: identyfikacji uwarunkowa  rozwoju firm funkcjonuj cych w
obszarach sprzyjaj cych rodowisku przyrodniczemu, wskazaniu zawodów zwi zanych z
proekologiczn  dzia alno ci  przedsi biorstwa, charakterystyk  procesu rekrutacji i selekcji
kandydatów na stanowiska zwi zane z zielon  gospodark , ocen  przygotowania zawodowego
pracowników zwi zanych z sektorem zielonej gospodarki. Obejmuje on cznie 24 otwarte pytania.
Drugi scenariusz sk ada si  równie  z czterech cz ci poruszaj cych nast puj  problematyk :
identyfikacj  zakresu oferty edukacyjnej zwi zanej z zielon  gospodark ,  identyfikacj  oczekiwa
lokalnego rynku pracy pod k tem zawodów zwi zanych z zielon  gospodark , ocen  kadry
dydaktycznej placówki w zakresie kompetencji zwi zanych z gospodark  przyjazn rodowisku

1 K dzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007, s. 102
2 op. cit.
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przyrodniczemu, czynniki sprzyjaj ce rozwojowi wiedzy z zakresu zielonej gospodarki. cznie
scenariusz sk ada si  z 30 pyta . Kolejny wykorzystany scenariusz skierowany do doradców
zawodowych porusza problematyk  dotycz : trendów w sytuacji zawodowej na rynku pracy,
skuteczno ci form wsparcia dla zwi kszenia zatrudnienia, dzia  w zakresie wsparcia zawodów
zwi zanych z zielon  gospodark , opinii na temat przygotowania kandydatów do pracy w zielonych
zawodach. Sk ada si  on z 26 pyta  otwartych. Czwarty scenariusz obejmuje zagadnienia zwi zane z
sytuacj  spo eczno-gospodarcz  w subregionie p ockim ze szczególnym uwzgl dnieniem sytuacji na
rynku pracy, wskazaniem sektorów gospodarki, które wykazuj  tendencje wzrostowe oraz b
potrzebowa y specjalistów w zakresie zielonej gospodarki, wskazanie nowych zawodów w ramach
zielonej gospodarki. Przebieg wszystkich wywiadów rejestrowany by  na dyktafonie.
Poni ej przedstawiono koncepcj  doboru próby.

Próba badawcza i jej dobór
W ramach badania przeprowadzono 20 indywidualnych  wywiadów pog bionych z nast puj cymi
jednostkami:
1. Przedstawiciele urz dów pracy - Miejskiego Urz du Pracy w P ocku, Powiatowego Urz du Pracy w

ocku, Powiatowego Urz du Pracy  w Gostyninie oraz Powiatowego Urz du Pracy w Sierpcu.
Technika badawcza:   4 IDI z doradcami zawodowymi

4 IDI z po rednikami pracy
Typ respondenta: doradcy zawodowi, po rednicy pracy
2. Przedstawiciele przedsi biorstw oraz instytucji z zielonej gospodarki.
Populacj  badania stanowili przedsi biorcy z siedzib  w subregionie p ockim, którzy dzia aj  w
ramach zielonej gospodarki.  W szczególno ci zwrócono uwag  na nast puj ce bran e: budowlan ,
przetwórcz , gospodarowanie odpadkami, gospodarowanie ród ami energii, gospodarowanie wod ,
handel.
Technika badawcza: 11 IDI
Typ respondenta: pracownicy na stanowiskach kierowniczych (prezesi, dyrektorzy, w ciciele) lub
specjalistycznych (inspektorzy ds. ochrony rodowiska, handlowcy, radca prawny, specjali ci ds.
kadr).
Do próby badawczej dobrano w sposób celowy nast puj ce jednostki reprezentuj ce: Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Sp. z o.o. w P ocku, Rynex, Wspólnot  Mieszkaniow ,
Hurtowni  Materia ów Budowlanych Mrówka, BudMat, Eco-Orlen, Wodoci gi P ockie, Zak ad
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,  Data-Net P ock, CNH Polska, Inwestycje Miejskie
Sp. z o.o. w P ocku.
3. Przedstawiciele placówek edukacyjnych
Populacj  badawcz  stanowi y szko y ponadgimnazjalne i wy sze zlokalizowane na terenie powiatu.
Wykaz szkó  i placówek o wiatowych pozyskano z danych wtórnych.
Technika badawcza: 1 IDI
Typ respondenta: nauczyciel, doradca zawodowy, dyrektor szko y, wyk adowca akademicki
Metoda jako ciowa z wykorzystaniem techniki  Zogniskowanego Wywiadu Grupowego (FGI)
W ramach badania zostan  przeprowadzone cztery wywiady grupowe w ród dwóch populacji:

Osoby  zarejestrowane  jako  bezrobotne  w  Powiatowym  Urz dzie  Pracy  w  P ocku  oraz  w
Miejskim Urz dzie Pracy w P ocku;
Przedstawiciele przedsi biorstw z zielonej gospodarki, placówek edukacyjnych oraz instytucji
z subregionu p ockiego.
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Celem badania z osobami bezrobotnymi b dzie poznanie stopnia znajomo ci zagadnie  dotycz cych
zielonej gospodarki i rynku pracy w tym obszarze, identyfikacja poziomu zainteresowania zawodami
sektora  zielonej gospodarki,  analiza i ocena wiedzy, kompetencji i przygotowania zawodowego
absolwentów do realizowania obowi zków w tym e sektorze, jak równie  gotowo ci m odych osób
do przekwalifikowania si  w celu wykonywania zawodów zwi zanych z zielon  gospodark . W
dyskusji w dniu 25 wrze nia b dzie bra o udzia  8 osób z czego 4 osoby z Miejskiego Urz du Pracy w

ocku i 4 z Powiatowego Urz du Pracy w P ocku. W drugim wywiadzie grupowym powinno
uczestniczy  8 osób bezrobotnych z czego 4 osoby za po rednictwem Miejskiego Urz du Pracy w

ocku  i  4  z  Powiatowego  Urz du  Pracy  w  P ocku.  Narz dziem,  które  zostanie   wykorzystane  w
trakcie wywiadu b dzie scenariusz wywiadu grupowego.
Wywiady grupowe z przedstawicielami przedsi biorstw, placówek edukacyjnych i instytucji
zaplanowane zosta y na  2 i 4 pa dziernika 2012 r.

Na pierwsze spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Nadle nictwa P ock, Zespo u Szkó
Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w P ocku, Miejskiego Urz du Pracy w

ocku, Biura Architektonicznego oraz Szko y Wy szej im. Paw a W odkowica w P ocku.
W drugim wywiadzie grupowym wezm  udzia  reprezentanci Urz du Miasta P ock, Partner
Premium, Zespo u Szkó  nr 1 w Sierpcu, Zak adu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Kobiernikach, Zespo u Szkó  Technicznych nr 70 w P ocku oraz Powiatowego Urz du Pracy w

ocku.
 Wywiad b dzie prowadzony wed ug przygotowanego wcze niej scenariusza, który zamieszczony
zosta  w za cznikach niniejszego raportu.

Zakres podmiotowy
Badaniem zosta y obj te podmioty maj ce wp yw na rozwój i dzia anie zielonej gospodarki w
subregionie. W szczególno ci przedsi biorstwa ju  w niej dzia aj ce, ale tak e te firmy, które planuj
dzia alno  w ramach zielonej gospodarki w ci gu najbli szych dwóch lat, przedstawiciele szkó
przygotowuj cych specjalistów w ramach zielonej gospodarki oraz reprezentanci urz dów pracy,
którzy doskonale znaj  rynek pracy subregionu.
Zakres przestrzenny
Subregion p ocki obejmuj cy: miasto P ock, powiat p ocki, powiat gostyni ski oraz powiat sierpecki.
Zakres czasowy
Badanie trwa o od 1 lipca  do 15 pa dziernika 2012 roku.

Spis za czników:
1. Za cznik nr 1: Ankieta skierowana do przedsi biorców subregionu p ockiego
2. Za cznik nr 2 Kwestionariusz ankiety dla osób bezrobotnych

3. Za cznik nr 3 Scenariusz FGI z osobami bezrobotnymi
4. Za cznik nr 4 Scenariusz FGI z przedstawicielami przedsi biorstw i instytucji
5. Za cznik nr 5 Scenariusz FGI z doradcami zawodowymi w urz dach pracy
6. Za cznik nr 6 Scenariusz wywiadów pog bionych z pracownikami urz dów pracy
7. Scenariusz indywidualnych wywiadów pog bionych z przedstawicielami kadry zarz dzaj cej

przedsi biorstw z tzw. zielonych sektorów gospodarki
8. Scenariusz indywidualnych wywiadów pog bionych z przedstawicielami w adz placówek

edukacyjnych zwi zanych z tzw. zielonymi sektorami gospodarki
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Za cznik nr 1 do Metodologii – Ankieta skierowana do przedsi biorców subregionu p ockiego

ANKIETA
Szanowni Pa stwo,

prosimy Pa stwa o udzia  w badaniu ankietowym w ramach Projektu „Zielony potencja
subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy” wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia anie 6.1. Poprawa dost pu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie, Poddzia anie 6.1.1. Wsparcie osób pozostaj cych
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem niniejszego badania jest poznanie zakresu zapotrzebowania firm dzia aj cych na
terenie subregionu p ockiego na pracowników „Zielonych zawodów” w kontek cie najbli szych 5 lat.
Uzyskane wyniki pos  przeciwdzia aniu problemom zwi zanym z poszukiwaniem
wykwalifikowanej kadry przez podmioty gospodarcze z naszego regionu, co wp ynie na ich rozwój, w
tym równie  Pa stwa przedsi biorstwa. Dlatego te  prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na
zadane pytania.

Przyj te w ankiecie definicje:
Zielona gospodarka – sektory gospodarki narodowej, które uwzgl dniaj  zasady zrównowa onego
rozwoju, wykorzystuj  lokalne zasoby oraz s  przyjazne rodowisku naturalnemu. Przyjmuje si , e
podmioty gospodarcze s  przyjazne rodowisku, je li spe niony jest przynajmniej jeden z
nast puj cych warunków:
• podmiot zajmuje si  segregacj mieci,
• podmiot oszcz dnie i racjonalnie u ytkuje paliwa,
• podmiot oszcz dnie i racjonalnie u ytkuje energi ,
• podmiot oszcz dnie i racjonalnie u ytkuje zasoby naturalne,
• podmiot u ywa materia ów degradowalnych i po recyklingu,
• podmiot prowadzi recykling odpadów,
• podmiot korzysta ze róde  energii odnawialnej,
• podmiot zmniejsza emisj  CO2,
• podmiot redukuje zu ycie materia ów produkcyjnych,
• podmiot zmniejsza ha as, zanieczyszczenie gleby, wody,
• podmiot upowszechnia informacje z zakresu Eko-zarz dzania,
• podmiot pozyskuje ród a finansowania dla dzia  ekologicznych,
• podmiot monitoruje ród a degradacji rodowiska,
• podmiot opiekuje si  zasobami naturalnymi,
• podmiot zajmuje si  doradztwem, poradnictwem i szkoleniami w zakresie dzia  ekologicznych,
• podmiot sprzedaje us ugi/produkty/technologi  ekologiczn .

Zielone miejsca pracy – obejmuj  stanowiska ró nych szczebli, w których zakresie zada  s bowych
le y dba  o ochron rodowiska. Dba  ta polega na oszcz dnym i racjonalnym u ytkowaniu
zasobów materialnych, paliw oraz energii, lub na pozyskiwaniu rodków na rozwi zania ekologiczne
lub kreowaniu i upowszechnianiu technologii redukuj cej negatywny wp yw na rodowisko, lub na
monitorowaniu dzia  w zakresie ochrony rodowiska oraz kreowaniu i wdra aniu rozwi za
rekultywacyjnych dla dzia alno ci inwazyjnej w rodowisko.
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Lokalny rynek pracy – subregion p ocki (miasto P ock, powiat p ocki, gostyni ski i sierpecki)
1. G ówna bran a (prosz  wpisa ) :

2. Rodzaj dzia alno ci generuj cej najwi kszy przychód (prosz  podkre li ):
- Produkcja
- Handel
- Us ugi

3. Przedsi biorstwo zatrudnia (prosz  podkre li ):
- poni ej 10 osób zatrudnionych
- 10 – 49 osób zatrudnionych
- 50 – 249 osób zatrudnionych
- od 250 osób zatrudnionych

4. Czy obecna dzia alno  przedsi biorstwa jest zwi zana z „Zielon  Gospodark ” (prosz  podkre li )?
- Nie, w ogóle
- Tak, w ma ym stopniu
- Tak, w rednim stopniu
- Tak, w du ym stopniu

5. Je eli tak, to w jakim sektorze (prosz  podkre li )?
- Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo
- Przetwórstwo przemys owe
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor  wod  i

powietrze do uk adów klimatyzacyjnych
- Dostawa wody; gospodarka ciekami i odpadami oraz dzia alno  zwi zana z rekultywacj
- Budownictwo
- Transport
- Turystyka
- Handel hurtowy i detaliczny oraz naprawy
- Administracja publiczna

6. Czy przedsi biorstwo zainteresowane jest w przysz ci (okres do 5 lat) rozszerzeniem swojej
dzia alno ci w ramach „Zielonej Gospodarki” (prosz  podkre li )?

- Nie, w ogóle
- Tak, w ma ym stopniu
- Tak, w rednim stopniu
- Tak, w du ym stopniu

7. Je eli tak, to w jakim sektorze (prosz  podkre li )?
- Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo
- Przetwórstwo przemys owe
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, par  wodn , gor  wod  i

powietrze do uk adów klimatyzacyjnych
- Dostawa wody; gospodarka ciekami i odpadami oraz dzia alno  zwi zana z rekultywacj
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- Budownictwo
- Transport
- Turystyka
- Handel hurtowy i detaliczny oraz naprawy
- Administracja publiczna
- Inne, jakie?

8. Na ile Pa stwo szacuj , e w najbli szych pi ciu latach przedsi biorstwo rozszerzy swoje dzia ania
w ramach „Zielonej Gospodarki”? (Prosz  poda  liczb  na skali 0-10)

0 bardzo ma o prawdopodobne
10 bardzo wysoko prawdopodobne

Odpowied :

9. Czy zatrudniaj  Pa stwo pracowników posiadaj cych kwalifikacje zwi zane z Zielon  gospodark ”
(prosz  podkre li )?

- Nie, w ogóle
- Tak, ale w niewystarczaj cej ilo ci
- Tak, w wystarczaj cej ilo ci

10. Czy planuj  Pa stwo zatrudni  w najbli szych 5 latach pracowników „Zielonych zawodów” (prosz
podkre li )?

- Nie
- Tak

11. Je eli NIE, to dlaczego (prosz  podkre li )?
- Nie planujemy rozszerzenia dzia alno ci o sektor „Zielonej Gospodarki”
- Posiadamy wystarczaj  ilo  wykwalifikowanych pracowników w ramach „Zielonych

Zawodów”
- Brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami na rynku pracy
- Wysokie koszty szkole  pracowników

12. Je eli TAK, to jakiego szczebla pracowników Pa stwo poszukuj  / b  poszukiwa ? (prosz
podkre li )

- Karda kierownicza
TAK / NIE

Prosz  wpisa  konkretny zawód / zawody

Prosz  wpisa  wymagane kwalifikacje / umiej tno ci
- Specjali ci (w tym naukowcy, analitycy i prawnicy)

TAK / NIE

Prosz  wpisa  konkretny zawód / zawody
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Prosz  wpisa  wymagane kwalifikacje / umiej tno ci
- Technicy

TAK / NIE

Prosz  wpisa  konkretny zawód / zawody

Prosz  wpisa  wymagane kwalifikacje / umiej tno ci
- Personel ni szego szczebla

TAK / NIE

Prosz  wpisa  konkretny zawód / zawody

Prosz  wpisa  wymagane kwalifikacje / umiej tno ci

13. Na ile oceniaj  Pa stwo wa no  wymienionych cech w procesie zatrudnienia pracowników
„Zielonych zawodów”? (Prosz  wpisa  liczb  na skali od 0 do 10).

Posiadane wykszta cenie
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

Posiadane kwalifikacje / uko czone kursy
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

Posiadane do wiadczenie
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

Sta  pracy w zawodzie
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

Znajomo  j zyków obcych
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

Oczekiwania p acowe
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
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Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

Oczekiwania pozap acowe
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

Dost pno  zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy
0 nie ma znaczenia
10  kluczowe
Odpowied  (prosz  wpisa  liczb ):

14. Je eli przewiduj  Pa stwo poszukiwanie pracowników „Zielonych Zawodów” to czy b  Pa stwo
poszukiwa  ich na lokalnym rynku pracy (prosz  podkre li )?

- Nie, od pocz tku b dziemy szuka  na ogólnopolskim rynku pracy
- Tak, najpierw b dziemy szuka  na rynku lokalnym, dopiero pó niej na rynku ogólnopolskim
- Tak, b dziemy szuka  tylko na rynku lokalnym

15. Czy napotkali Pa stwo problem znalezienia wykwalifikowanej kadry na lokalnym rynku pracy –
subregion p ocki (prosz  podkre li )?

- Nigdy
- Rzadko
- Czasem
- Cz sto
- Prawie zawsze

16. Czy w Pa stwa opinii mog  wyst powa  problemy z dost pem do wykwalifikowanej kadry
„Zielonych zawodów” w subregionie p ockim (prosz  podkre li )?

- Zdecydowanie nie
- Raczej nie
- Trudno powiedzie
- Raczej tak
- Zdecydowanie tak

17. Je eli tak, to problemy te mog  najcz ciej mie  charakter (prosz  podkre li )?

- Brak odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji
- Brak znajomo ci j zyków obcych na odpowiednim poziomie
- Brak do wiadczenia w pracy w zawodzie
- Zbyt du e oczekiwania p acowe
- Zbyt du e oczekiwania pozap acowe
- Mobilno  pracowników
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- Inne, jakie? (Prosz  napisa )

18. Oce  mo liwo  zatrudnienia do pracy m odych osób, wie o wyedukowanych do „Zielonych
Zawodów” ale nie posiadaj cych jeszcze do wiadczenia (prosz  podkre li )?

- Zdecydowanie niemo liwe
- Raczej niemo liwe
- Trudno powiedzie
- Raczej mo liwe
- Zdecydowanie mo liwe

19. Czy maj  Pa stwo jakie  oczekiwania zwi zane z systemem edukacji m odych ludzi w kierunku
bycia przez nich odpowiednim pracownikiem dla Pa stwa firmy w kontek cie „Zielonych Zawodów”
(prosz  napisa )?

Dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniu

Za cznik nr 2 do Metodologii – Kwestionariusz ankiety dla osób bezrobotnych

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Firma Doradztwo Personalne SET z siedzib  w P ocku prowadzi badanie w ramach Projektu „Zielony
potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy” wspó finansowanego przez Uni
Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita  Ludzki. Badania te realizowane s  w ród ró nych podmiotów. Jednym z kluczowych etapów
realizacji projektu jest przeprowadzenie badania ankietowego w ród m odych (15-24) osób
bezrobotnych. Celem badania jest identyfikacja poziomu zainteresowania zawodami sektora  zielonej
gospodarki,  analiza i ocena wiedzy, kompetencji i przygotowania zawodowego absolwentów do
realizowania obowi zków w tym e sektorze, jak równie  wskazanie zawodów zwi zanych z zielon
gospodark .
Pani/Pana odpowiedzi maj  dla nas kluczowe znaczenie w realizacji projektu i s  niezb dne w
opracowaniu ko cowego raportu. Pragniemy jednak e poinformowa , e Pa stwa odpowiedzi maj
charakter anonimowy i poufny; w adnym wypadku nie b  publikowane w jakiejkolwiek formie.
Wype nione kwestionariusze ankiety pos  jedynie do zbiorczej analizy wyników, statystycznego
przedstawienia badanych aspektów oraz formu owania ogólnych wniosków i zalece  wynikaj cych z
realizowanego Projektu.

1. Jak  uko czy a Pani/Pan instytucj  edukacyjn ?
 wy sz  uczelni
 szko redni
 gimnazjum
 technikum
 szko  zawodow

adn
 inn  (jak ?) ……………………………………………………………………..



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

41

Prosz wpisa  uko czony kierunek nauki: ……………………………………………

2. Czy spotka  si  Pan-Pani  z okre leniem zielone/ zawody sektora Zielonej Gospodarki?
 Tak
 Nie

Je li nie, prosz  posi kowa  si  propozycjami  definicji sektora zielonej gospodarki zawartymi
poni ej

3.  Szacuj  si , i  do 2030 roku w Polsce powstanie blisko 190tys. nowych miejsc pracy w
zielonym sektorze, np. przy adaptacji budynków , produkcji energooszcz dnych pojazdów,
energii wiatrowej i s onecznej, produkcji paliwa z biomasy. Czy takie zawody Pani/Pana
zadaniem s  interesuj ce?

 Tak
 Nie
 Trudno powiedzie

4. Czy gdyby zaoferowano Pani/Panu mo liwo  uzyskania wiedzy w toku szkole  i zaj
praktycznych u  pracodawców z zakresu zielonej   gospodarki  co, zapewni o by Pani/ Panu
pewne zatrudnienie to zgodzi by/ aby  si  Pani/Pan?
Prosz  zaznaczy   krzy ykiem jedn   odpowied

 Zdecydowanie tak
 Raczej tak
 Raczej nie
 Zdecydowanie  nie
 Nie

5. Jakie s  Pani/Pana oczekiwania wobec szkole  ? /prosz  zaznaczy   jedn  odpowied
 Nauka j zyków obcych
 Nauka nowego zawodu /zdobycie nowych kwalifikacji
 Zdobycie dodatkowych uprawie
 Nie mam zdania na ten temat
 Szkolenia s   zb dne
 Poszerzenie wiedzy z zakresu wykonywanego zawodu
 Inne /jakie?/……………………………………………………………………………..

6. Co Pani/Pana zdaniem ma wp yw na rozwój sektora zielonej gospodarki oraz firm
wspieraj cych rodowisko naturalne? Mo na zaznaczy  wi cej odpowiedzi.

 wymagania administracyjne i przepisy polityczno-prawne
 dofinansowanie inicjatyw wspieraj cych rodowisko naturalne
 moda i trend w gospodarce
 wspó praca przedsi biorstw z jednostkami naukowymi i badawczymi
 wzrost spo ecznej wiadomo ci w zakresie ochrony rodowiska
 ulgi finansowe dla przedsi biorstw z sektora zielonej gospodarki
 wzrost znaczenia spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu dla inwestorów
 wyra nie dominuj ca tendencja w rozwoju przedsi biorstw
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 inne (jakie?)……………………………………………………………………………..

7. Jak Pani/Pan my li jakie kwalifikacje , umiej tno ci  i predyspozycje s  niezb dne aby  podj
si  pracy  w zawodzie   sektora  zielonej gospodarki?
Prosz  zaznaczy  krzy ykiem ; mo na  zaznaczy  wiele

 Wykszta cenie techniczne/ in ynier
 Umiej tno  zastosowania w praktyce innowacyjnych eko – technologii
 Znajomo  i wiedza z zakresu ochrony rodowiska i odnawialnych róde   energii
 Umiej tno  szybkiego uczenia si
 Ch  doszkalania si  i poszerzenia swojej wiedzy
 Umiej tno  szybkiego odnajdowania si  w nowej sytuacji/dostosowywanie si  do zmian

8. Czy posiadane przez Pani /Pana kwalifikacje i kompetencje s  wystarczaj ce do pracy w firmie
z sektora zielonej gospodarki (przyjaznej rodowisku naturalnemu)?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzie

9. Czy uczestniczy aby Pani/Pan w spotkaniach z przedsi biorcami, na których by aby
przedstawiana specyfika zielonych zawodów i mo liwo ci zdobycia kwalifikacji w tym
obszarze?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzie

10. Czy by aby Pani/Pan zainteresowana/y szkoleniami z zakresu kompetencji zielonych zawodów
organizowanych przez Urz dy Pracy?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzie

11. W jakim stopniu pomocne by yby w Pani/Pana opinii spotkania z doradcami zawodowymi,
podczas których wyja niane by yby kwestie zwi zane z zielonymi zawodami i perspektywami z
nimi zwi zanymi?

 bardzo wa ne
 wa ne
 ma o istotne
 nieistotne
 trudno powiedzie
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12. Prosz  wskaza , czy by aby Pani/Pan zainteresowana/y poszerzeniem kompetencji w ramach
ni ej wymienionych zawodów.

Zawód „X”
Specjalista ds. ochrony rodowiska
Technik rodowiskowy
Rolnik, ogrodnik
Le nik
Rybak
Monter instalacji sanitarnych
Elektryk budowlany
Specjalista ds. zwalczania szkodników i chwastów
Robotnicy budowlani
Inspektor BHP
Pracownik wodoci gów
Pracownik przetwórstwa tworzyw sztucznych
Sortowacz odpadów
adowacz nieczysto ci

Specjalista ds. spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu
Pracownik hotelu i sanatorium
Projektant terenów zielonych
Pracownik architektury miejskiej
Pracownik produkcyjny
Inne (jakie?)………………………………………………………

13. Prosz  wskaza  jakiego wsparcia oczekiwa aby Pani/Pan od instytucji (np. Urz dy Pracy,
doradców zawodowych) w zakresie zdobycia i/lub poszerzenia nowych kompetencji
zwi zanych z zielonymi zawodami? Prosz  okre li  ich znaczenie wg skali.

Znaczenie

Sfera przedsi biorstwa
1 -
wysokie

2 -
umiarko
wane

3 –
bez
znaczeni
a

Szkolenia zawodowe
Wsparcie finansowe
Pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji
Kursy j zyków obcych
Szkolenia z zakresu sprzeda y i marketingu
Dystrybucja
Pomoc w zdobyciu rodków Unii Europejskiej
Szkolenia z zakresu aktywno ci zawodowej
Wzrost kwalifikacji w zakresie zielonych miejsc
pracy
Dzia ania promocyjno-reklamowych dotycz ce
nowych zawodów
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Doradztwo w zakresie zrz dzania i innowacji
Pomoc prawna
Szkolenia z zakresu energii odnawialnej
Aktywizacja spo eczno ci lokalnej
Inne (jakie?) ………………………………………….……….

14. Prosz  wskaza , w jakim stopniu wymienione poni ej umiej tno ci (kwalifikacji) by yby
Pani/Panu przydatne w dalszym rozwoju zawodowym?

Umiej tno ci
Bardzo
wa ne

Wa ne
Ma o
istotne

Nieistotne

Znajomo  j zyków obcych (jakich?
………….....................................................)
Znajomo  technologii informatycznych
Kompetencje komunikacji w zespole
Zarz dzanie projektami
Stosowanie technologii mobilnych
Bezpiecze stwo pracy
Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej
Zarz dzanie zespo em pracowników
Zarz dzanie wiedz
Kierowanie przedsi biorstwem
Ekologia i ochrona rodowiska
Jako  obs ugi klientów
Marketing i Public Relations
Inne (jakie?) …………………………
……………………………………….

15. Czy wiedza zdobyta w szkole jest wystarczaj ca do pracy w przedsi biorstwach z zielonych
sektorów gospodarki?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 nie mam zdania

16. Prosz  zaznaczy  zdanie, z którym Pani/Pan si  zgadza.
 przedsi biorstwa sektora zielonej gospodarki przyczyniaj  si  do ochrony rodowiska naturalnego
 funkcjonowanie przedsi biorstw sektora zielonej gospodarki nie ma znaczenia dla jako ci i ochrony
rodowiska naturalnego
 przedsi biorstwa wspieraj ce inicjatywy wspieraj ce rodowisko naturalne maj  kluczowe

znaczenie dla rozwoju gospodarki kraju
 sektor zielonej gospodarki nie jest promowany w wystarczaj cym stopniu
 praca w przedsi biorstwach z sektora zielonej gospodarki jest bardzo atrakcyjna
 nie zamierzam pracowa  w przedsi biorstwach wspieraj cych rodowisko naturalne
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17.Czy wed ug Pani/Pana osoby poszukuj ce pracy powinny mie  wi kszy dost p do wiedzy i
mo liwo ci zdobycia dodatkowych kompetencji w zakresie zielonej gospodarki?

 tak, informacje te powinny by  przekazywane przez doradców zawodowych w Wojewódzkim
Urz dzie Pracy

 tak, wiedza i kompetencje w tym zakresie powinny by  oferowane poprzez system szkole  i
dokszta ce  przez Wojewódzki Urz d Pracy

 tak, lecz wiedza ta powinna by  przekazywana na etapie nauki szkolnej (wy szej, policealnej,
zawodowej i innej)

 nie, wiedza ta nie jest potrzebna

18.Czy praktyczne umiej tno ci i do wiadczenie wyniesione ze szko y s  wystarczaj ce do pracy w
przedsi biorstwach z zielonych sektorów gospodarki?

 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 nie mam zdania

19.Czy zamierza Pani/Pan  znale  w najbli szym roku  zatrudnienia?
Je eli tak, prosz  wskaza  na czynniki, które motywuj  do podj cia takiej decyzji.

 tak:
  warunki pracy
  wynagrodzenie
 dogodniejsza lokalizacja/dojazd
 praca zgodna z wykszta ceniem
 lepsze perspektywy poszerzania wiedzy i umiej tno ci
 wi ksze mo liwo ci awansu
 szukam firmy bardziej zaanga owanej w inicjatywy ekologiczne
 poszukuj  jakiejkolwiek pracy
 inne (jakie?) ………………………………………………………

 nie zamierzam poszukiwa  pracy

20.Komu Pani/Pan  zdaniem atwiej jest znale  prac  ?
Prosz  zaznaczy  maksymalnie 4 odpowiedzi.

 Osobom   m odym
 Osobom  z  wy szym   wykszta ceniem
 Osobom z  odpowiednim  wykszta ceniem  , np. technicznym
 Osobom z d ugoletnim sta em / do wiadczeniem
 Osobom znaj cym j zyki obce
 Osobom maj cym jasno wytyczone cele, które wiedz  czego chc
 Osobom   mieszkaj cym  w du ych miastach
 Osobom , które maj  znajomo ci i poparcie
 Osobom , które s  elastyczne/ umiej  dostosowywa  si  do zmian
  Zdecydowanie  m czyznom
 Inne ,jakie? --------------------------------------------------------------------
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21. Jaki sposób poszukiwania  pracy    preferuje  Pani/ Pan najbardziej ? Prosz  wybra    3 i
uszeregowa  je od tego najbardziej preferowanego do najmniej

 1-najbardziej preferowany ,  2-mniej,  3-jeszcze mniej preferowany
 Urz d Pracy/Powiatowe, Miejski, Wojewódzkie
 Kontakty prywatne
 Przegl danie mediów/np. pracy, Internetu/ i odpowiadanie na og oszenia  o wolnych stanowiskach

pracy
 Zamieszczanie w asnych  ofert pracy
 Agencje pracy tymczasowej
 Agencje doradztwa personalnego lub agencje po rednictwa pracy
 Biura karier
 Targi pracy
 Lokalne organizacje spo eczne
 Sk adanie aplikacji w firmach i instytucjach ; listownie lub  osobi cie
 Inne/jakie?/………………………………

22. Czym przed wszystkim jest dla Pani/Pana praca  prosz  zaznaczy  maksymalnie dwie
odpowiedzi
 Kontaktem z innymi lud mi
 Realizacj  marze  , pragnie  , potrzeb
 Sposobem zarabiania pieni dzy
 Sposób na wykorzystanie wyuczonego zawodu/ wykorzystanie wiedzy w praktyce
 Mo liwo ci  rozwoju intelektualnego
 Czynnikiem daj cym presti , szacunek, podnosi warto  w oczach  innych
 Usamodzielnieniem
 Odpowiedzialno ci
 Przymusem, wykorzystaniem cz owieka
 Przyjemno ci
 Inne / jakie?…………………………………………………………

Metryczka:
23.

 kobieta
 m czyzna

24. Wiek
 16-18 lat
 19-21 lat
 22-24 lata
 powy ej 24 lat

25. Wykszta cenie
 wy sze (magister)
 wy sze (licencjat)
 policealne

rednie
 podstawowe
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 zawodowe
 inne (jakie?)………………………………………

26. Miejsce zamieszkania
 miasto pow. 500 ty . mieszka ców
 miasto od 300-500 ty . mieszka ców
 miasto od 100-300 ty . mieszka ców
 miasto poni ej 100 ty . mieszka ców
 gmina
 wie

Dzi kuj  serdecznie za po wi cony czas i wype nienie kwestionariusza.

Za cznik nr 3 do Metodologii – Scenariusz FGI z osobami bezrobotnymi

WPROWADZENIE
1. Przedstawienie moderatora, przedstawienie firmy badawczej.

Witam,
Nazywam si  IMI  I NAZWISKO MODERATORA i pracuj  w firmie Doradztwo Personalne SET,

która prowadzi badanie w ramach projektu  „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju
rynku pracy” wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Dzia anie 6.1. Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej
w regionie, Poddzia anie 6.1.1. Wsparcie osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy.
Zaprosili my dzi  WAS do dyskusji na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie p ockim, poniewa
chcemy pozna  Wasze do wiadczenia w poszukiwaniu pracy, opinie na temat mo liwo ci zdobycia
pracy, a tak e  oczekiwania odno nie wsparcia ze strony instytucji dzia aj cych w powiecie.Nasze
dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 90 minut. Chcia abym Was w tym miejscu poprosi  o swobodne
wyra anie swoich opinii, poniewa  ka da b dziedla nas bardzo cenna. Jak zostali cie  poinformowani,
przebieg wywiadu b dzie rejestrowany, przy czym rejestracja pos y nam jedynie do analizy
odpowiedzi i sporz dzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie zasada
anonimowo ci uczestników. Nagranie nieb dzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy mo emy
zaczyna ?

*MODERATOR UPEWNIA SI , E WSZYSCY UCZESTNICY WYRAZILI ZGOD  NA REJESTRACJ
WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJ .

Przedstawienie si  respondentów (imi , miejsce zamieszkania, w tym równie  wykszta cenie, kursy,
kwalifikacje, ostatnie do wiadczenie zawodowe).

CZE  ZASADNICZA BADANIA
Moderator wyja nia uczestnikom badania podstawowe poj cia zwi zane z zielon  gospodark .

1. Identyfikacja zawodów zwi zanych z zielon  gospodark  czyli z proekologiczn  dzia alno-
ci  przedsi biorstw
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a).  Prosz  poda  przyk ady zawodów typowych dla zielonej gospodarki, czyli dla firm przyjaznych
rodowisku? Zwi zanych z ochron rodowiska?

b).  Prosz  podzieli  zawody, których nazwy otrzymali cie na karteczkach, na dwie grupy: zwi zane z
zielon  gospodark  i nie zwi zane z ni . Odpowied  uzasadni .
c). Prosz  dokona  wyboru 3 spo ród wymienionych w poprzednim zadaniu zawodów, które s
wed ug was atrakcyjne. Dokonajcie rankingu. Jakie kompetencje, kwalifikacje s  potrzebne, by je
wykonywa . Które z nich posiadacie?
d). Czy spotkali cie si  z nowymi zawodami, o których wcze niej nie s yszeli cie  - w firmie lokalnej, za
granic , w TV ?

Co to by y za zawody ? czy by y zwi zane z zielon  gospodark ?  Jakie by y wymagane
kwalifikacje, aby taki zawód wykonywa  ?

3. Opinie osób bezrobotnych dotycz ce przysz ej pracy, warunków pracy, w ciwego
przygotowania i innych wymaga  stawianych kandydatom.
a. Jak w Waszym przypadku wygl da proces poszukiwania pracy?
b. Na ilu rozmowach kwalifikacyjnych byli cie w ci gu ostatniego roku/pó  roku?
c. Jakie macie wymagania dotycz ce wynagrodzenia?
d. Prosz  opisa  idealn  prace (warunki), idealnego pracodawc .
e. Jak uwa acie - na ile Pracodawcy oceniaj  wa no  wymienionych cech w procesie zatrudnienia
pracowników „Zielonych zawodów”?

Posiadane wykszta cenie
Posiadane kwalifikacje / uko czone kursy
Posiadane do wiadczenie
Sta  pracy w zawodzie
Znajomo  j zyków obcych
Oczekiwania p acowe
Oczekiwania pozap acowe
Dost pno  zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy

f.  Jak uwa acie – czy pracownicy z lokalnego rynku s  bardziej atrakcyjni dla pracodawców ni  z
dalszych terenów ?
Odpowied  prosz  uzasadni .

g. Czy uczestniczyli cie w szkoleniach/kursach z zakresu „zielonej gospodarki/ochrony
rodowiska. Jakie to by y kursy? Prosz  oceni  ich u yteczno

h. Czy w Waszym zawodzie atwo jest znale  prac ?
Je eli nie – w jakich zawodach jest atwiej i co o tym decyduje ?

i. Na ilu rozmowach kwalifikacyjnych byli cie w ci gu ostatniego roku/pó  roku?
j. Z jakich róde  korzystacie Pa stwo szukaj c ofert pracy?

Jakie metody poszukiwania pracy s  najbardziej skuteczne? A jakie metody s  najmniej
skuteczne?

k. Z których form wsparcia Urz dów Pracy korzystali cie do tej pory ? który by  najbardziej
skuteczny/przydatny  i dlaczego?

l. Czy spotkali cie si  z ofert  pracy na stanowiskach zwi zanych z zielon  gospodark  lub z
wymaganiami w zakresie ochrony rodowiska, technologii ekologicznych itp. ?
Co to by a za oferta/wymagania ?  Czy aplikowali cie o t  prac  ? Czy Wasi znajomi mieli
takie do wiadczenia ?
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m. Jakie macie wymagania dotycz ce wynagrodzenia?
n. Jak bardzo jeste cie  w stanie po wi ci  si  dla pracy?

Czy s  Pa stwo sk onni doje  do pracy poza miejscem zamieszkania? Je li tak, to jak
daleko?
Czy kiedykolwiek zastanawiali cie si  nad zmian  miejsca zamieszkania ze wzgl du na
prac ?
Je li tak, to prosz  nam powiedzie  o swoich do wiadczeniach.
Je li nie, to dlaczego?

o. Czy rozwa ali cie kiedykolwiek za enie w asnej dzia alno ci gospodarczej?
Czy pomys em na rozpocz cie dzia alno ci mo e by  jaki  z zawód  z „zielonej gospodarki”?
Je eli nie, to co stoi na przeszkodzie? Jakie s  Wasze  do wiadczenia w tym zakresie? Czego
si   obawiacie?

Za cznik nr 4 do Metodologii – Scenariusz FGI z przedstawicielami przedsi biorstw i instytucji

WPROWADZENIE
2. Przedstawienie moderatora, przedstawienie firmy badawczej.

Witam,
Nazywam si  IMI  I NAZWISKO MODERATORA i pracuj  w firmie Doradztwo Personalne SET,

która prowadzi badanie w ramach projektu  „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju
rynku pracy” wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Dzia anie 6.1. Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej
w regionie, Poddzia anie 6.1.1. Wsparcie osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy.

Zaprosili my dzi  Pa stwa do dyskusji na temat zielonej gospodarki, a dok adniej sytuacji na
rynku pracy w subregionie p ockim. Celem badania jest identyfikacja i analiza przedsi biorstw w
zakresie zapotrzebowania na zawody (specjalistów) z zakresu tzw. zielonej gospodarki oraz
mo liwo ci stworzenia stanowisk pracy z tym zwi zanych. Pa stwa opinia na ten temat b dzie mia a
kluczowe znaczenie w stworzeniu raportu na temat zasadno ci kszta towania i edukacji potencjalnych
pracowników w obszarze dzia alno ci proekologicznej, stosowania technologii wspieraj cych
rodowisko naturalne, a zatem w zakresie obszarów tzw. zielonej gospodarki.

Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa ok. 2 godzin. Chcia abym Pa stwa w tym miejscu poprosi
o swobodne wyra anie swoich opinii, poniewa  ka da b dzie dla nas bardzo cenna. Jak Pa stwo
zauwa yli cie, przebieg wywiadu b dzie rejestrowany, przy czym rejestracja pos y nam jedynie do
analizy odpowiedzi i sporz dzenia raportu z badania. Przy opracowaniu wyników zachowana zostanie
zasada anonimowo ci uczestników. Nagranie nie b dzie rozpowszechniane, ani publikowane. Czy
mo emy zaczyna ?

*MODERATOR UPEWNIA SI , E WSZYSCY UCZESTNICY WYRAZILI ZGOD  NA REJESTRACJ
WYWIADU I ROZPOCZYNA JEGO REALIZACJ

I. Przedstawienie si  respondentów  Czas - 10 minut
1. Prosz  teraz Pa stwa o przedstawienie si  i powiedzenie kilku s ów o sobie.
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Stanowisko – je li Pa stwo chcecie, firma , któr  reprezentujecie. Prosz  opowiedzie  nam o
dzia alno ci Pa stwa instytucji. Prosz  równie  przedstawi  dzia alno  w kontek cie zielonej
gospodarki, ile osób zatrudnia firma, w tym ile zielonych miejsc pracy. Prosz  wymieni  stanowiska w
ramach zielonych miejsc pracy – Moderator rozdaje formularze z tabel .

2. Prosz  okre li  jak zmieni  si  stan zatrudnienia w latach 2009 – 2012?
3. Prosz  okre li  czy zmieni  si  stan zatrudnienia w zakresie zawodów zwi zanych z zielon

gospodark  w latach 2009 – 2012? W jaki sposób?
4. Czy planuje Pan(i) zatrudni  kolejn  osob (y) w ci gu najbli szego roku?

Je li tak. Na jakim stanowisku? Jakie obowi zki mia aby wykonywa  ta osoba? Jakie powinna
mie  kwalifikacje i umiej tno ci?
Je li nie. Dlaczego?
Za my, e dysponujemy hipotetycznym bud etem. Kogo by Pan(i) zatrudni (a)? Na jakie
stanowisko? Jakie obowi zki mia aby wykonywa  ta osoba? Jakie powinna mie  kwalifikacje i
umiej tno ci?

5. Ile osób w ramach zielonych miejsc pracy zatrudnia Pa stwa firma? Na jakich stanowiskach?
6. Pracowników o jakich kwalifikacjach/wykszta ceniu   oraz kompetencjach zatrudnia Pana/i

firma w ramach tzw. zielonych miejsc pracy.
7. Prosz  wskaza  nowe zawody, które pojawi y si  w ostatnim czasie lub uwa acie, ze pojawi

si  w ci gu najbli szego roku, dwóch w ramach zielonej gospodarki? Mo e czytali cie w
prasie, s yszeli cie w telewizji o nowych zawodach?

8. Prosimy o odniesienie si  do postawionej tezy. Zach camy do dyskutowania mi dzy sob .
 Teza 1. Przedsi biorca, maj c do wyboru pracowników o podobnych umiej tno ciach
podstawowych (magazynier, ksi gowa, handlowiec) wybierze tego, który ma dodatkowo
kwalifikacje z zakresu ochrony rodowiska.

9. Prosz  wskaza  zawody, których kompetencj , wiedz  nale y rozszerzy  o zielone
kwalifikacje, umiej tno ci

II. Identyfikacja uwarunkowa  rozwoju firm  funkcjonuj cych w obszarach sprzyjaj cych
rodowisku naturalnemu

1. Co mia o wp yw na kierunek dzia ania Waszej firmy? Dlaczego wybrali Pa stwo zielon
gospodark ?

2. Jakie czynniki sprzyjaj  rozwojowi firm w subregionie p ockim w ramach zielonej gospodarki?
Czynniki zwi zane ze specyfik  bran y, specyficzn  sytuacj  firm w subregionie, relacjami z
innymi organizacjami, wiadomo ci spo ecznej).

3. Czy atwo jest prowadzi  firm  w ramach zielonego sektora? Jakie bariery, ograniczenia, problemy,
napotykaj  osoby prowadz ce tego typu dzia alno ?
4. Jakie dzia ania u atwi yby/umo liwi yby rozwój przedsi biorstw w omawianym obszarze i
pojawienie si  nowych miejsc pracy?
5. Sk d czerpiecie Pa stwo wiedz , umiej tno ci, kompetencje na tematy zwi zane z zielon
gospodark ? Sk d dowiadujecie si  o szkoleniach np. finansowanych przez UE oraz innych,
konferencjach, seminariach?
6. Jakie czynniki mog  sprzyja  tworzeniu nowych miejsc pracy w bran ach nie zwi zanych z ochron
rodowiska/ w firmach, które w swojej dzia alno ci nie wykorzystuj  technologii przyjaznych
rodowisku?
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7. Z bada  ilo ciowych wysz o, e barier  w rozwoju zielonej gospodarki jest brak wiadomo ci
spo ecznej przedsi biorców, e w ciwie ka dy przedsi biorca oddzia ywuje na rodowisko. W jaki
sposób mo na u wiadomi  przedsi biorcom, e z racji prowadzonej dzia alno ci powinni dba  o
rodowisku i w zwi zku z tym ich równie  mo na zaliczy  do zielonej gospodarki.

Moderator dopyta  o: seminaria, szkolenia produktowe.
8. Prosimy o odniesienie si  do postawionej tezy. Zach camy do dyskutowania mi dzy sob .

Zatrudnianie na stanowiskach zwi zanych z zielona gospodark  jest wy cznie dla firm
rednich i du ych. Ma ych firm to nie dotyczy

Wi kszo  przedsi biorstw  - równie  mikro i ma ych, ma na one obowi zki zwi zane z
ochron rodowiska (op aty produktowe, sprawozdawczo  itp.), lecz faktycznie ich nie
realizuje – ze wzgl du na brak czasu i umiej tno ci pracowników.
Biura projektowe nie maj  nic wspólnego z zielon  gospodark .

9.  Jak  Pa stwo pras  zamawiacie do przedsi biorstw?
     Jakie portale internetowe najcz ciej odwiedzacie?
    Jakich stacji radiowych s uchacie?
   W jakich seminariach, szkoleniach Wasza firma uczestniczy a w ci gu ostatniego pó  roku?

III. Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska zwi zane z zielon
gospodark .

1. Ranking wymaga  stawianych kandydatom do pracy na stanowiskach zwi zanych z zielon
gospodark  (wykszta cenie, do wiadczenie, wiek, mobilno , praca w zespole, kreatywno  ,
inne, jakie?).

Jak uwa acie Pa stwo - które obszary s  najwa niejsze w procesie zatrudnienia pracowników
„Zielonych zawodów”?

Posiadane wykszta cenie
Posiadane kwalifikacje / uko czone kursy
Posiadane do wiadczenie
Sta  pracy w zawodzie
Znajomo  j zyków obcych
Oczekiwania p acowe
Oczekiwania pozap acowe
Dost pno  zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy

2. Specjali ci o jakich kompetencjach i umiej tno ciach s  najbardziej poszukiwani w ramach
tego typu stanowisk?

3. Jakie problemy pojawiaj  si  w procesie rekrutacji  lub selekcji pracowników  zwi zane z
kandydatami
(brak kwalifikacji, do wiadczenia, wiedzy, zbyt du e oczekiwania finansowe, inne)?

4. Czy Pani/Pana firma organizuje szkolenia dla pracowników zielonych miejsc pracy? Prosz
uzasadni  odpowied .

a. Je eli tak – jakie?
b. Je eli nie – czy Pa stwo korzystacie z zewn trznych szkole  – jakich?

5. Jakie s  Pa stwa potrzeby doradczo-szkoleniowe?
Dopyta  o tematy, organizacj  szkole , us ug doradczych.
6. Czy planuje Pani/Pan zatrudnienie nowych osób na stanowiskach zwi zanych z wsparciem

rodowiska naturalnego w ci gu najbli szych 2 lat? Je eli nie, prosz  powiedzie  dlaczego?
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IV. Ocena przygotowania zawodowego pracowników zwi zanych z sektorem zielonej
gospodarki.

1. Prosz  oceni  dost pno  pracowników/absolwentów (po rednio lub bezpo rednio
zwi zanych z zielonym sektorem) sektora zielonej gospodarki?

2. Jakie szko y w regionie kszta  specjalistów pod katem pracy w zielonych sektorach?
3. Do przedstawiciela szko y! Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników posiadaj cych

wykszta cenie i przygotowanie zawodowe w obszarach zwi zanych z technologiami
przyjaznymi rodowisku naturalnemu? Jak Pa stwo to sprawdzacie przed otwarciem nowych
kierunków/specjalno ci?

4. Jakie kierunki, specjalno ci oferujecie w zakresie zielonej gospodarki? Ile lat trwa nauka?
Jakie przedmioty dot. Zielonej gospodarki obejmuje?

5. Prosz  oceni  przydatno  ww. kierunków w Pa stwa instytucji.
6. Prosz  oceni  przygotowanie  absolwentów szkó   do podj cia pracy w omawianym obszarze?
7. Co mo na zrobi , by edukacja zaspokoi a potrzeby przedsi biorców?
8. Czy mo na spodziewa  si  wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielonej gospodarki w

ci gu najbli szych dwóch lat?
9. Jaki  okres  pracy  potrzebny  jest  nowym  pracownikom,  aby  wdro  si  do  pracy  w  ramach

omawianych zawodów? Z jakimi zadaniami pracownicy maj  zazwyczaj najwi cej
problemów?

10. Jakich pracowników, z jakich dziedzin brakuje w subregionie p ockim?
11. Prosz  pokrótce scharakteryzowa  bezrobotnych. Czy s  to osoby unikaj ce pracy, czy te

niemog ce jej znale ? Jakie cechy w najwi kszym stopniu utrudniaj  wyj cie z bezrobocia?
Jakimi cechami trzeba dysponowa , aby szybko znale  prac ?

Dzi kuj  bardzo za po wi cony czas i rozmow .

Za cznik nr 5 Scenariusz indywidualnych wywiadów pog bionych z doradcami zawodowymi w
Urz dzie Pracy

Wprowadzenie
Reprezentuj  firm   Doradztwo Personalne SET z siedzib  w P ocku, która prowadzi badanie w
ramach Projektu „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki. Badania te realizowane s  w ród ró nych
podmiotów. Jednym z etapów bada  jest poznanie opinii przedstawicieli UP w zakresie
zapotrzebowania, edukacji i przygotowania pracowników do zawodów zwi zanych z zielon
gospodark . Celem badania jest ocena sytuacji na rynku pracy, jak równie  identyfikacja metod i
narz dzi wsparcia osób zainteresowanych zatrudnieniem w przedsi biorstwach zwi zanych z
zawodami dotycz cymi zielonej gospodarki oraz mo liwo ci rozwijania umiej tno ci, wiedzy i
kompetencji potencjalnych pracowników do potrzeb rynku pracy.
Nasze spotkanie b dzie rejestrowane. B dzie to pomocne w opracowaniu ko cowego raportu.
Pragn  jednak e poinformowa , e Pa stwa odpowiedzi maj  charakter anonimowy i poufny; w
adnym wypadku nie b  publikowane w jakiejkolwiek formie. Wywiad ten pos y jedynie do

formu owania ogólnych wniosków i zalece  wynikaj cych z realizowanego Projektu.
1. Trendy w sytuacji zawodowej na rynku pracy.
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a) Jakie s  Pana/i zdaniem, nowo po dane przez pracodawców zawody?
b) Jakie zmiany obserwuje Pan/i w relacji osoby poszukuj cej prac  i potencjalnego pracodawcy? Cz

status osoby poszukuj cej prac  uleg  zmianie na lepsze? Je eli tak, jak t  sytuacj  mo na
wykorzysta ? Jak na tym mog  skorzysta  osoby, które od d szego czasu nie mog  znale
pracy?

c) Jakie zmiany obserwuje Pan/i w zakresie wymaga  pracodawców? Jakie kompetencje s  ju
obowi zkowo oczekiwane przez pracodawców? Co mo e by  obecnie atutem kandydata?

d) Jakie nowe sposoby poszukiwania pracy s  coraz cz stsze?
e) W jakich bran ach mo na szuka  nowych stanowisk pracy?
f) Jakie formy zatrudnienia s  obecnie coraz bardziej popularne (spotykane, preferowane)? Jak

Pani/Pan ocenia t  sytuacj ?
g) Jakie trendy widzi Pani/Pan w zakresie poda y i popytu ofert pracy w poszczególnych bran ach.

W których mo na zaobserwowa  szczególny wzrost ofert zatrudnienia?

2. Skuteczno  form wsparcia dla zwi kszenia zatrudnienia.
a) Które z form wsparcia dla bezrobotnych, przyczyniaj  si  najbardziej do znalezienia pracy?
b) Jakie stosuje Pani/Pan aktywne formy pobudzania osób do znalezienia pracy? Jak mo na oceni

ich skuteczno ?
c) Jakie problemy zwi zane z trudno ciami z znalezieniem pracy zg aszaj  Pani/Pana rozmówcy? W

jaki sposób mo na im zaradzi ?
d) Czy osoby korzystaj ce z Pani/Pana us ug stosuj  si  do zalece  i sugestii wspieraj cych ich do

aktywizacji zawodowej? Co mo na powiedzie  o stosunku tych osób wobec doradców
zawodowych?

e) Czy realizowane s  ró ne programy wsparcia w zale no ci od wykszta cenia, które jest obecnie
najbardziej poszukiwane na rynku pracy?

3. Dzia ania w zakresie wsparcia zawodów zwi zanych z zielon  gospodark .
a) Jakie mo na wskaza  rodzaje zawodów zwi zanych z zielon  gospodark , dzia alno ci

proekologiczn , odpowiedzialn  spo ecznie czy wspieraj rodowisko naturalne? Czy istnieje
zapotrzebowanie na tego typu zawody?

b) Jaka jest Pani/Pana opinia na temat zielonych zawodów? Czy jest to wyra ny trend na rynku
pracy czy te  nale y je traktowa  jako konieczno  lub chwilow  mod  w ród pracodawców?

c) Czy oferujecie Pa stwo wsparcie dla osób poszukuj cych pracy w wy ej wymienionych
zawodach? Je eli tak, to jakie s  to formy wsparcia? Je eli nie, czy zamierzacie Pa stwo w
przysz ci wiadczy  us ugi doradcze w tym zakresie?

d) Jakie kompetencje, wiedz  czy umiej tno a.ci powinien posiada  pracownik w zawodach
zwi zanych z zielon  gospodark ?

e) Czy monitoruje Pani/Pan potrzeby kadrowe przedsi biorstw z lokalnego rynku pracy?
f) Jakie czynniki wed ug Pani/Pana wp ywaj  na rozwój przedsi biorstw nale cych do sektora

zielonej gospodarki (wpieraj cych ochron rodowiska naturalnego)?
g) Co mog oby zwi kszy  stopie  zainteresowania firm dzia aniami proekologicznymi i

rozwi zaniami wspieraj cymi rodowisko naturalne?

4. Opinia na temat przygotowania kandydatów do pracy w zielonych zawodach.
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a) Czy w Pani/Pana opinii b dzie ros o zapotrzebowanie na wiedz  i umiej tno ci z obszaru zielonej
gospodarki, dzia  wspieraj cych rodowisko naturalne?

b) W jaki sposób mo na zach ci  kandydatów do wybierania szkó  i kierunków zwi zanych z zielon
gospodark ?

c) Czy absolwenci szkó  s  przygotowani do podj cia pracy w omawianym obszarze?
d) Czy mo na spodziewa  si  wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielonej gospodarki w ci gu

najbli szych lat?
e) Czy jednostki edukacyjne zwi zane z zielon  gospodark  powinny zintensyfikowa  ofert

edukacyjn ? Je eli tak, to w jakich obszarach?
f) Czy konieczne s  zmiany w programach edukacyjnych (kierunkach, specjalno ciach) w

placówkach zawodowych?
g) W jaki sposób mo na zwi kszy wiadomo  spo eczno ci lokalnej w zakresie dzia

wspieraj cych rodowisko naturalne i popieraj ce za enia zielonej gospodarki?

5. Czy  jest  jeszcze  co  o  czym  chcia (a)by  P.  powiedzie  w  kontek cie  miejsc  pracy  w  ramach
„zielonej gospodarki”

Za cznik nr 6 Scenariusz indywidualnych wywiadów pog bionych z pracownikami Urz du Pracy

Wprowadzenie (przedstawienie prowadz cego badanie, firmy badawczej oraz celu badania)
Reprezentuj  firm   Doradztwo Personalne SET z siedzib  w P ocku, która prowadzi badanie w
ramach Projektu „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki. Badania te realizowane s  w ród ró nych
podmiotów. Jednym z etapów bada  jest poznanie opinii przedstawicieli UP w zakresie
zapotrzebowania, edukacji i przygotowania pracowników do zawodów zwi zanych z zielon
gospodark . Celem badania jest ocena sytuacji na rynku pracy w subregionie p ockim, jak równie
identyfikacja metod i narz dzi wsparcia osób zainteresowanych zatrudnieniem w przedsi biorstwach
zwi zanych z zawodami dotycz cymi zielonej gospodarki oraz mo liwo ci rozwijania umiej tno ci,
wiedzy i kompetencji potencjalnych pracowników do potrzeb rynku pracy.
Nasze spotkanie b dzie rejestrowane. B dzie to pomocne w opracowaniu ko cowego raportu.
Pragn  jednak e poinformowa , e Pa stwa odpowiedzi maj  charakter anonimowy i poufny; w
adnym wypadku nie b  publikowane w jakiejkolwiek formie. Wywiad ten pos y jedynie do

formu owania ogólnych wniosków i zalece  wynikaj cych z realizowanego Projektu.
UWAGA: je eli b dzie istnia a taka potrzeba, prowadz cy wywiad powinien przybli  rozmówcy
istot  i kluczowe aspekty zwi zane z specyfik   zielonej gospodarki.
1.Ogólna charakterystyka rozwoju spo eczno-gospodarczego subregionu p ockiego. Prosz
scharakteryzowa  region (Ludno , produkt krajowy brutto, bezrobocie ze szczególnym
uwzgl dnieniem grupy 15-24)
2.  Ocena rynku pracy w subregionie p ockim
a). Jak P. ocenia sytuacj  na regionalnym rynku pracy?
b). Jakie trendy dostrzegalne s  na rynku? Jakie bran e s  dominuj ce?
c). Prosz  wskaza  g ównych pracodawców – bran e, jakie reprezentuj .
d). Prosz  wskaza  uwarunkowania sprzyjaj ce rozwojowi tych bran .
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e). Jakie bran e, sektory najszybciej si  rozwijaj ?
f). Co Pana(i) zdaniem determinuje rozwój tych bran ?
g). Jakich osób, na jakie stanowiska poszukuj  najcz ciej pracodawcy?
g) Jakie s  P. zdaniem, nowe zawody po dane przez pracodawców?
h). Które z wymienionych bran  stosuj  rozwi zania przyjazne rodowisku?
3. Uwarunkowania sprzyjaj ce rozwojowi zielonej gospodarki
a)  Jakie czynniki sprzyjaj  rozwojowi zielonej gospodarki (w zakresie po enia w subregionie

ockim, specyfiki omawianego sektora, konkurencji, polityki Pa stwa w tym uwarunkowa
prawnych, wiadomo ci spo ecznej)?
b) Jakie czynniki hamuj  rozwój zielonego sektora w subregionie?
c) Czy Pa stwa zdaniem na rynku dost pni s  potencjalni pracownicy  przygotowani do wype niania
obowi zków w ramach zielonych miejsc pracy? W jakich zawodach?
4. Zielona gospodarka w subregionie p ockim i jej perspektywy rozwoju.
a). Prosz  wymieni  wszystkie bran e w subregionie p ockim, które zaliczy  P. mo e do zielonej
gospodarki.
b). Prosz  o ocen  wy ej wymienionych bran , które zaliczy  P. mo e do zielonej gospodarki oraz o
wskazanie spo ród nich trzech bran , które odegraj  w przysz ci najwa niejsze znaczenie dla
rozwoju zielonej gospodarki w powiecie.
c). Prosz  wskaza  najwi kszych pracodawców, najcz ciej poszukiwane zawody w ramach ka dej z
wymienionych trzech bran .
d). Prosz  wskaza  nowe zawody, które b  najcz ciej poszukiwane  w ramach ka dej z
wymienionych  trzech bran .

Dzi kuj  serdecznie za po wi cony czas i rozmow .

Za cznik nr 7  Scenariusz indywidualnych wywiadów pog bionych z przedstawicielami kadry
zarz dzaj cej przedsi biorstw z tzw. zielonych sektorów gospodarki

Wprowadzenie (przedstawienie prowadz cego badanie, firmy badawczej oraz celu badania)
Reprezentuj  firm   Doradztwo Personalne SET z siedzib  w P ocku, która prowadzi badanie w
ramach Projektu „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki. Celem badania jest identyfikacja i analiza
przedsi biorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody (specjalistów) z zakresu tzw. zielonej
gospodarki oraz mo liwo ci stworzenia stanowisk pracy z tym zwi zanych. Pa stwa opinia na ten
temat b dzie mia a kluczowe znaczenie w stworzeniu raportu na temat zasadno ci kszta towania i
edukacji potencjalnych pracowników w obszarze dzia alno ci proekologicznej, stosowania technologii
wspieraj cych rodowisko naturalne, a zatem w zakresie obszarów tzw. zielonej gospodarki.
Nasze spotkanie b dzie rejestrowane. B dzie to pomocne w opracowaniu ko cowego raportu.
Pragn  jednak e poinformowa , e Pa stwa odpowiedzi maj  charakter anonimowy i poufny; w
adnym wypadku nie b  publikowane w jakiejkolwiek formie. Wywiad ten pos y jedynie do

formu owania ogólnych wniosków i zalece  wynikaj cych z realizowanego Projektu.
UWAGA: je eli b dzie istnia a taka potrzeba, prowadz cy wywiad powinien przybli  rozmówcy
istot  i kluczowe aspekty zwi zane z specyfik  sektora zielonej gospodarki.
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6. Identyfikacja uwarunkowa  rozwoju firm funkcjonuj cych w obszarach sprzyjaj cych
rodowisku naturalnemu.

h) Jakie czynniki sprzyjaj  rozwojowi firm z sektora zielonej gospodarki (w zakresie specyfiki
omawianego sektora, konkurencji, polityki Pa stwa, wiadomo ci spo ecznej)?

i) Jakie czynniki stanowi  barier  rozwoju firm wykorzystuj cych nowoczesne technologie
wspieraj ce rodowisko naturalne (z zakresu wy ej wymienionych obszarów)?

j) Jakie aspekty otoczenia firmy mog  by  sprzyjaj ce w rozwoju tego typu przedsi biorstw i ca ego
sektora?

k) Jakie czynniki spowodowa yby zwi kszenie zapotrzebowania firm na tworzenie nowych miejsc
pracy zwi zanych z dzia alno ci  proekologiczn ?

l) Jakie wskaza aby Pani/wskaza by Pan kluczowe czynniki sukcesu przedsi biorstw w sektorze
zielonej gospodarki?

m) Jakie mo na wskaza ród a przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw przyjaznych rodowisku
naturalnemu wzgl dem firm z bran , które nie s  zwi zane z ochron rodowiska naturalnego?

7. Charakterystyka zawodów zwi zanych z proekologiczn  dzia alno ci  przedsi biorstwa.
h) Jakie mo na wskaza  przyk ady zawodów dla firm przyjaznych rodowisku naturalnemu, które

wspieraj  ochron rodowiska i zielon  gospodark ?
i) Czy w Pani/Pana przedsi biorstwie zatrudnieni s  pracownicy na stanowiskach zwi zanych z

proekologiczn  dzia alno ci  firmy?

Je eli tak:
prosz  poda  nazw  stanowiska i krótki
opis realizowanych obowi zków,
ile osób jest zatrudnionych w tym
charakterze i od kiedy s  one
zatrudnione?
jakie czynniki determinowa y stworzenie
takich stanowisk?
jakie kwalifikacje (wykszta cenie, sta
pracy, do wiadczenie i inne) posiadaj
pracownicy na tych stanowiskach pracy?
w jakiej formie zatrudnieni s  ci
pracownicy (umowa o prac , umowa
zlecenia czy inne)?

Je eli nie:
 czy uwa a Pani/Pan, e tego typu stanowiska
pracy s  potrzebne w firmie?
Jakie kwalifikacje powinien posiada  taki
pracownik?
Jakie czynniki spowodowa y, e nie
zatrudniacie osób na tego typu stanowiskach
pracy?
Czy zamierza Pani/Pan stworzy  w strukturze
organizacyjnej stanowisko (lub wi ksz  ich
liczb ) zwi zane z proekologiczn  dzia alno ci
firmy? Je eli tak, ile osób b dzie zatrudnionych
i na jakich stanowiskach?

Przej  do dalszych pyta Przej  do pytania 4

j) Prosz  okre li  czy zmieni  si  stan zatrudnienia w zakresie stanowisk zwi zanych z
proekologiczn  dzia alno ci  w Pani/Pana firmie od 2010 roku?

k) Jakie dzia ania realizuje Pani/Pana firma w zakresie zawodów zwi zanych z dzia alno ci
proekologiczn ?

l) Jakie korzy ci przynosi firmie realizowana dzia alno  w omawianym obszarze?
m) Czy w Pani/Pana ocenie dzia alno  ta przynosi korzy ci spo eczno ci

lokalnej/regionowi/krajowi/? Je eli tak, prosz  wskaza  jakie?
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8. Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska zwi zane z zielon
gospodark .

a) Jakie wymagania stawiane s  kandydatom do pracy na stanowiskach zwi zanych z dzia alno ci
proekologiczn  Pani/Pana firmy (wykszta cenie, do wiadczenie, wiek, mobilno , praca w
zespole, kreatywno , inne)?

b) W jaki sposób przebiega rekrutacja pracowników w Pani/Pana firmie (og oszenia
prasowe/radiowe, Urz d Pracy, Agencje doradcze, rekrutacja wewn trzna, wcze niej z one
aplikacje, inne)?

c) Czy w procesie rekrutacji lub selekcji pracowników pojawiaj  si  problemy zwi zane z
kandydatami (brak kwalifikacji, do wiadczenia, wiedzy, zbyt du e oczekiwania finansowe, inne)?

d) Czy Pani/Pana firma organizuje szkolenia dla pracowników zielonych miejsc pracy? Prosz
uzasadni  odpowied .

e) Czy planuje Pani/Pan zatrudnienie nowych osób na stanowiskach zwi zanych z wsparciem
rodowiska naturalnego w ci gu najbli szych 2 lat? Je eli nie, prosz  powiedzie  dlaczego?

9. Ocena przygotowania zawodowego pracowników zwi zanych z sektorem zielonej gospodarki.
h) Czy na rynku pracy istnieje wystarczaj ca liczba specjalistów sektora zielonej gospodarki?
i) Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników posiadaj cych wykszta cenie i przygotowanie

zawodowe w obszarach zwi zanych z technologiami przyjaznymi rodowisku naturalnemu?
j) Czy absolwenci szkó  s  przygotowani do podj cia pracy w omawianym obszarze?
k) Czy wiedza absolwentów jest równie cenna i wa na dla Pani/Pana firmy jak do wiadczenie czy

jest inaczej?
l) Czy mo na spodziewa  si  wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielonej gospodarki w ci gu

najbli szych lat?
m) Czy jednostki edukacyjne zwi zane z zielon  gospodark  powinny zintensyfikowa  ofert

edukacyjn ? Je eli tak, to w jakich obszarach?
n) Jakie s  Pani/Pana oczekiwania wzgl dem placówek edukacyjnych zwi zanych z zielon

gospodark ?

Dzi kuj  serdecznie za po wi cony czas i rozmow .

Za cznik nr 8 Scenariusz indywidualnych wywiadów pog bionych z przedstawicielami w adz
placówek edukacyjnych zwi zanych z tzw. zielonymi sektorami gospodarki

Wprowadzenie (przedstawienie prowadz cego badanie, firmy badawczej oraz celu badania)
Reprezentuj  firm   Doradztwo Personalne SET z siedzib  w P ocku, która prowadzi badanie w
ramach Projektu „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki. Badania te realizowane s  w ród ró nych
podmiotów. Jednym z etapów bada  jest poznanie opinii przedstawicieli placówek edukacji
zawodowej zwi zanych z zielon  gospodark . Celem badania jest identyfikacja oferty edukacyjnej w
analizowanym obszarze oraz poznanie opinii na temat mo liwo ci dostosowania oferty edukacyjnej
(zwi zanej z zawodami dotycz cymi zielonej gospodarki) do potrzeb rynku pracy. Pa stwa opinia na
ten temat b dzie mia a kluczowe znaczenie w stworzeniu raportu na temat zakresu edukacji
potencjalnych pracowników i powi zania programów kszta cenia w obszarze dzia alno ci
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proekologicznej, a zatem w zakresie obszarów tzw. zielonej gospodarki z wymaganiami
pracodawców.
Nasze spotkanie b dzie rejestrowane. B dzie to pomocne w opracowaniu ko cowego raportu.
Pragn  jednak e poinformowa , e Pa stwa odpowiedzi maj  charakter anonimowy i poufny; w
adnym wypadku nie b  publikowane w jakiejkolwiek formie. Wywiad ten pos y jedynie do

formu owania ogólnych wniosków i zalece  wynikaj cych z realizowanego Projektu.
UWAGA: je eli b dzie istnia a taka potrzeba, prowadz cy wywiad powinien przybli  rozmówcy
istot  i kluczowe aspekty zwi zane z specyfik  sektora zielonej gospodarki.

10. Identyfikacja zakresu oferty edukacyjnej zwi zanej z zielon  gospodark .
n) Prosz  wymieni  przedmioty w ramach których poruszane s  zagadnienia z zakresu ochrony

rodowiska, technologii proekologicznych czy dzia  wspieraj cych rodowisko naturalne?
o) Jakie kierunki oferty edukacyjnej Pani/Pana placówki ciesz  si  najwi ksza popularno ci  w ród

uczniów?
p) Czy w Pani/Pana placówce odbywa si  kszta cenie na kierunkach zwi zanych z zielon

gospodark , a takich które przygotowuj  do zwodów zwi zanych z dzia aniami proekologicznymi i
wspieraj cymi rozwi zania przyjazne rodowisku naturalnemu? Je eli tak, jakie s  to kierunki i od
kiedy s  one w ofercie?

q) Jak d ugo trwa edukacja na takich kierunkach i jakie s  realizowane w ich trakcie specjalno ci?
r) Je eli nie, prosz  powiedzie  dlaczego tego typu kierunki nie znalaz y si  w ofercie edukacyjnej

Pani/Pana placówki? (przej  do pytania 2)
s) Czy kierunki zwi zane z zielon  gospodark  ciesz  si  zainteresowaniem kandydatów do szko y?
t) W jakim stopniu zmienia a si  liczba uczniów na kierunkach zwi zanych z ochron rodowiska w

przeci gu ostatnich 2 lat?
u) Jakie czynniki w Pani/Pana opinii to spowodowa y?
v) Jak  wiedz , umiej tno ci i kompetencje spo eczne uzyskuj  uczniowie w trakcie edukacji na tego

typu kierunkach w Pani/Pana placówce?
w) Czy w ramach kszta cenia na kierunkach zwi zanych z zielon  gospodark  realizowane s  tak e

praktyki zawodowe? Je eli tak, ile one trwaj ? Je eli nie, dlaczego? Czy planuje si  wprowadzenie
do programu  praktyk zawodowych?

x) W jakich zawodach mog  znale  zatrudnienie absolwenci Pani/Pana placówki po uko czeniu
typu kierunku?

11. Identyfikacja oczekiwa  lokalnego rynku pracy pod k tem zawodów zwi zanych z zielona
gospodark .

n) Czy w Pani/Pana opinii istnieje na rynku pracy zapotrzebowanie na zawody zwi zane z
efektywnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ochron rodowiska naturalnego?

o) W jakim zakresie oferta edukacyjna Pani/Pana placówki dostosowana jest do wymaga  i
oczekiwa  pracodawców?

p) W jaki sposób pozyskuje Pani/Pan informacje na ten temat (Urz d Pracy, opinie przedsi biorców,
Internet, badania rynku pracy, opnie ekspertów, inne)?

q) Czy monitoruje Pani/Pan potrzeby kadrowe przedsi biorstw z lokalnego rynku pracy?
r) Jakie czynniki wed ug Pani/Pana wp ywaj  na rozwój przedsi biorstw nale cych do sektora

zielonej gospodarki (wpieraj cych ochron rodowiska naturalnego)?
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s) Co mog oby zwi kszy  stopie  zainteresowania firm dzia aniami proekologicznymi i
rozwi zaniami wspieraj cymi rodowisko naturalne?

12. Ocena kadry dydaktycznej placówki w zakresie kompetencji zwi zanych z gospodark
przyjazn rodowisku naturalnemu.

f) Czy w szkole zatrudniona jest kadra dydaktyczna przygotowana do prowadzenia zaj
dotycz cych zielonej gospodarki? Je eli tak, prosz  powiedzie  ile jest takich osób i od kiedy
osoby te s  zatrudnione?

g) Je eli nie, czy planowane jest zatrudnienie takich pracowników i w jakiej liczbie?
h) Czy w Pani/Pana placówce zatrudnieni s  specjali ci-nauczyciele z zakresu gospodarki wpieraj cej

rodowisko naturalne? Je eli tak, to ilu ich jest w jakiej formie s  oni zatrudnieni?
i) Czy nauczyciele Pani/Pana placówki podnosz  kwalifikacje i wiedz  z zakresu zielonej gospodarki i

w jakiej formie?
j) Jak cz sto przeprowadzana jest ocena nauczycieli i czy oceniana jest oddzielnie wiedza i

przygotowanie do prowadzenia zaj  w omawianym obszarze?.

13. Czynniki sprzyjaj ce rozwojowi wiedzy z zakresu zielonej gospodarki.
o) Czy w Pani/Pana opinii b dzie ros o zapotrzebowanie na wiedz  i umiej tno ci z obszaru zielonej

gospodarki, dzia  wspieraj cych rodowisko naturalne?
p) W jaki sposób mo na zach ci  kandydatów do wybierania szkó  i kierunków zwi zanych z zielon

gospodark ?
q) Czy absolwenci szkó  s  przygotowani do podj cia pracy w omawianym obszarze?
r) Czy mo na spodziewa  si  wzrostu popytu na specjalistów z obszaru zielonej gospodarki w ci gu

najbli szych lat?
s) Czy jednostki edukacyjne zwi zane z zielon  gospodark  powinny zintensyfikowa  ofert

edukacyjn ? Je eli tak, to w jakich obszarach?
t) Jakie s  Pani/Pana oczekiwania wzgl dem przedsi biorców prowadz cych dzia alno  w

obszarach przyjaznych rodowisku naturalnemu?
u) Czy i jakie s  Pani/Pana propozycje zmian w programach edukacyjnych (kierunkach,

specjalno ciach) w placówkach zawodowych?
v) W jaki sposób mo na zwi kszy wiadomo  spo eczno ci lokalnej w zakresie dzia

wspieraj cych rodowisko naturalne i popieraj ce za enia zielonej gospodarki?

Dzi kuj  serdecznie za po wi cony czas i rozmow .
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IIIIII..PPRROODDUUKKTT PPOO RREEDDNNII II –– OOppiiss nnoowweeggoo zzaawwoodduu

Wprowadzenie:
Opis zawodu powsta  na podstawie prowadzonych bada  i analiz subregionalnego rynku pracy, w
wyniku których zidentyfikowano nowy zawód w obszarze zielonej gospodarki – Ekotechnolog. Opis
zawodu s  b dzie celom opracowania i z enia wniosku do Rejestru Zawodów i Specjalno ci
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej. Zidentyfikowany nowy zawód ma realn  szans
funkcjonowania jedynie w sytuacji rejestru nazwy i zakresu wymaga  w odniesieniu do szeroko
rozumianego rynku pracy.

1. Podstawy prawne wykonywania zawodu – akty prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz.414)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz.718)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska. ( Dz. U. nr 16, poz 78)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegó owych
warunków, jakim powinna odpowiada  prognoza oddzia ywania na rodowisko, dotycz ca
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 197, poz.1667)
Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2012 r. poz 1059)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 pa dziernika 2012  r. "w sprawie szczegó owego
zakresu obowi zków uzyskania i przedstawienia do umorzenia  wiadectw pochodzenia,
uiszczenia op aty zast pczej, zakupu energii elektrycznej i ciep a wytworzonych  w odnawialnych
ród ach energii oraz obowi zku potwierdzania danych dotycz cych ilo ci energii elektrycznej

wytworzonej w odnawialnym ródle energii”, które wesz o w ycie z dniem 31 grudnia 2012 r.,
Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia
14 lipca 1998 r. w sprawie wymaga , jakimi powinny odpowiada  oceny oddzia ywania
na rodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog cych pogorszy  stan rodowiska, obiektów oraz robót
zmieniaj cych stosunki wodne (Dz. U. nr 93, poz. 590)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów
i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadaj cych uprawnienia budowlane,
rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytu u odpowiedzialno ci zawodowej w
budownictwie (Dz. U.Nr 62, poz. 565).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401)
- wchodzi w ycie 19.09.2003 r.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pa dziernika 2002 r. w sprawie szczegó owego
trybu przeprowadzania kontroli dzia ania organów administracji architektoniczno-budowlanej
oraz wzoru protoko u kontroli i sposobu jego sporz dzania (Dz.U.Nr179,poz.1494)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie warunków i trybu post powania przy rozbiórkach nie u ytkowanych, zniszczonych lub
nie wyko czonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwole  na zmian  sposobu

ytkowania obiektów budowlanych lub ich cz ci (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47)
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Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci
geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2002 nr 134
poz. 1130).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie wymaga  kwalifikacyjnych dla osób zajmuj cych si  eksploatacj  urz dze , instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urz dze , przy których
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji; jednostek organizacyjnych, przy których
powo uje si  komisje kwalifikacyjne oraz wysoko ci op at pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. z 2000 r. nr 15. poz. 187 z pó niejszymi zmianami).

2. Syntetyczny opis zawodu

Ekotechnolog mo e wykonywa  i nadzorowa  zadania zawodowe zwi zane z:

wykorzystaniem szerokiej i bezstronnej wiedzy dotycz cej materia oznawstwa, nowoczesnych
technologii budowlanych, rynku budowlanego, szacowania efektów ekologicznych do pomocy
osobom i instytucjom, które planuj  budowa  budynki energooszcz dne, ekologiczne, z
minimalnym oddzia ywaniem na rodowisko.
budow  domów jednorodzinnych z zastosowaniem technologii ekologicznych.
budow  domów wielorodzinnych z zastosowaniem technologii ekologicznych.
budow  osiedli „zielonych” z zastosowaniem rozwi za  ekologicznych.
kosztorysowaniem robót budowlanych.
utrzymaniem obiektów budowlanych i instalacji wewn trznych i zewn trznych budynków
z zastosowaniem technologii ekologicznych.
zarz dzaniem budynkami ekologicznymi.
doradztwem ekologicznym w zakresie budownictwa.
szkoleniem w zakresie nowoczesnych technologii zwi zanych z budownictwem
proekologicznym.
handlem materia ami ekologicznymi w zakresie ekobudownictwa

Zawód ekotechnologa mo e by  wykonywany na ró norodnych stanowiskach pracy. Ze wzgl du na
wielo  stanowisk pracy, ró ne jest rodowisko, w którym ekotechnolog pracuje. Praca w tym
zawodzie wykonywana jest zarówno na wolnym powietrzu ( budowa obiektów budowlanych,
instalacja urz dze  ekotechnologicznych), jak i w budynkach (urz dy, handel, doradztwo, szkolenia).
Ekotechnolog prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. Wspó pracuje ze swoimi zwierzchnikami
i nadzorem technicznym. Kontaktuje si  z inwestorami i klientami zamawiaj cymi produkty
i materia y do celów ekobudownictwa. Zdecydowana wi kszo  ekotechnologów pracuje w firmach
wykonawczych i handlowych.

Dla w ciwego wykonywania zada  zawodowych w zakresie zawodu ekotechnologa wa ne staj  si
umiej tno ci nawi zywania kontaktów, w ciwego rozumienia komunikatów formu owanych z
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zastosowaniem poj  odnosz cych si  do budownictwa, zagadnie  ekologicznych
i energetycznych, bezkonfliktowego wspó dzia ania z wspó pracownikami i umiej tno
rozwi zywania konfliktów w pracy zespo owej.

Ekotechnolog powinien charakteryzowa  si  dobr  pami ci  dotycz  ludzi, rzeczy
i orientacji na placu budowy. Zmienne warunki zwi zane zarówno ze rodowiskiem spo ecznym pracy
jak i rodowiskiem przyrodniczym nie powinny powodowa  poczucia chaosu i konfliktu. Praca
w procesie „zmiany” warunkuje konieczno  charakteryzowania si  otwarto ci  na zmiany,
cierpliwo ci  i zdolno ci  szybkiego dostosowania si  do nowych warunków. Du e znaczenie w tym
zawodzie szczególnie na pierwszym i drugim poziomie kwalifikacji ma dobra sprawno  fizyczn ,
odporno  na zmienne warunki atmosferyczne, dobry wzrok, brak l ku wysoko ci z uwagi na cz st
prace na rusztowaniach.

Ekotechnolog  znajduje zatrudnienie w:przedsi biorstwach budowlanych,
 budownictwie indywidualnym (klienci indywidualni),
 w sektorze ochrony rodowiska,
w handlu produktami z zakresu zielonego budownictwa,
w przedsi biorstwach produkuj cych materia y ekobudowlane,
w instytucjach szkoleniowych, szko ach m. in. w charakterze nauczyciela praktycznej nauki

zawodu.

W zawodzie ekotechnolog wyró nia si  grupy stanowisk zwi zanych z:

wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich,
zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wyko czeniowych, a co najwa niejsze instalacyjnych,

kierowaniem robotami budowlanymi i instalacyjnymi,
pe nienie nadzoru budowlanego,
eksploatacj , utrzymaniem i zarz dzaniem obiektami budowlanymi,
doradztwem w zakresie stosowania materia ów ekologicznych w procesie budowy,

przebudowy zarówno obiektów wielorodzinnych (w tym zielonych osiedli), jak i domów
jednorodzinnych, obiektów przemys owych, us ugowych),

edukacj  w zakresie ekobudownictwa.

Stanowiska zwi zane z kierowaniem oraz pe nieniem nadzoru budowlanego wymagaj  posiadanych
uprawnie  budowlanych. Warunkiem uzyskania uprawnie  budowlanych o ograniczonym zakresie
dla wykonywania pracy na powy szych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika
budownictwa, odpowiedniej praktyki zawodowej i sta u zawodowego, okre lonych w przepisach
prawa budowlanego, z enie egzaminu ze znajomo ci przepisów prawnych dotycz cych procesu
budowlanego i z umiej tno ci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Stanowiska zwi zane z edukacj  w zakresie ekobudownictwa wymagaj  stosowania przepisów
wiatowych w odniesieniu do osób pracuj cych w instytucjach o wiatowych.

Ekotechnolog mo e by  zatrudniany w przedsi biorstwach budowlanych, w biurach projektowych,
hurtowniach materia ów budowlanych. Po spe nieniu wymaga  zgodnie z ustaw  Prawo Budowlane
mo e uzyska  uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno ci. Dotycz  one wznoszenia i
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remontu budynków i budowli o powszechnie znanych rozwi zaniach konstrukcyjnych. Sytuacja na
rynku budowlanym w naszym kraju jest dobra i w miar  stabilna, tak wi c pracy dla ekotechnologów
nie powinno zabrakn . Mo na równie  podj  w asn  dzia alno  gospodarcz . Ponadto
ekotechnolog mo e znale  legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie
jest poszukiwanym pracownikiem.

Rozwijaj cym si  obszarem dzia alno ci Ekotechnologa  niekonwencjonalne ród a energii,
stosowanie innowacyjnych rozwi za  budowlanych zwi zanych z docieplaniem budynków,
wykorzystaniem energii wewn trznej budynków, upowszechnienie si  zastosowania pomp ciep a,
paneli s onecznych.
3. Stanowiska pracy

Przyporz dkowanie stanowisk pracy do poziomów kwalifikacji pozwalaj ce na wpisanie nowego
zawodu do rejestru zawodów w Polsce.

Tab. 1 Stanowiska pracy
Poziom

kwalifikacji
zawodowych

Typowe stanowiska pracy Uwagi

1

Monta ysta urz dze  energooszcz dnych,
Monta ysta instalacji wodno – kanalizacyjnych w zakresie
technologii ekologicznych,
Monta ysta systemu docieple  budynków z
wykorzystaniem materia ów ekologicznych,
Monta ysta pokry  budynków
z wykorzystaniem materia ów ekologicznych.

2

Starszy monta ysta urz dze  energooszcz dnych,
Starszy monta ysta instalacji wodno – kanalizacyjnych w
zakresie technologii ekologicznych,
Starszy monta ysta systemu docieple  budynków z
wykorzystaniem materia ów ekologicznych
Starszy monta ysta pokry  budynków z wykorzystaniem
materia ów ekologicznych
Handlowiec energooszcz dnych materia ów budowlanych
Handlowiec instalacji wodno – kanalizacyjnych
Magazynier materia ów ekobudowlanych

3

Brygadzista robót budowlanych
w zakresie ekobudownictwa
Technik robót budowlanych
w zakresie ekobudownictwa
Kierownik materia ów ekobudowlanych
Przedstawiciel handlowy przedsi biorstwa produkuj cego
materia y budowlane
Referent w urz dzie administracji terytorialnej do spraw
wdra ania polityki oszcz dno ci energetycznych kraju
Referent w urz dzie administracji terytorialnej do spraw
realizacji, eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych

4

Kierownik budowy(1)
Kierownik grupy robót(1)
Inspektor nadzoru robót (1)
Kosztorysant robót (1)
Inspektor w urz dzie administracji terytorialnej w urz dzie

(1)Konieczno  posiadania
uprawnie  zgodnie z art.14
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pó niejszymi zmianami.
Prawo budowlane ( Dz. U. nr



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

64

nadzoru budowlanego
Zarz dca nieruchomo ci (2)

106,poz.1126 z 2000r.)
(2) Wymagane uprawnienia
zarz dcy nieruchomo ci
potwierdzone egzaminem

5

Doradca ds. ekobudownictwa – stanowisko pracy
obejmuj ce wykorzystanie wiedzy dot. materia oznawstwa,
nowoczesnych technologii budowlanych, rynku
budowlanego, szacowania efektów ekologicznych w
planowaniu budowy budynków energooszcz dnych,
ekologicznych, z minimalnym oddzia ywaniem na
rodowisko

Specjalista ds. marketingowych kampanii ekologicznych w
firmach produkuj cych materia y budowlane,
wykonuj cych prace budowlane, handluj cych materia ami
budowlanymi
Specjalista ds. budowy osiedli ekologicznych zatrudniony
w firmach developerskich, budowlanych
Edukator pracuj cy w instytucjach o wiatowych i firmach
szkoleniowych, zwi zanych
z problematyk  specjalno ci kszta cenia o charakterze
ekotechnologicznym

4. Zadania zawodowe

Z -1 Przygotowanie dokumentacji technicznej.
Z-2 Montowanie materia ów podnosz cych oszcz dno ci w zakresie zu ycia wody, energii

elektrycznej, zmniejszenie zanieczyszczenia rodowiska spowodowanego przez odp yw
nieczysto ci.

Z-3 Wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania,
remontowania i modernizowania.

Z-3 Organizowanie robót przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania, remontowania
i modernizowania.

Z-4 Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, rozlicze
robocizny, materia ów, sprz tu.

Z-5 Wykonywanie kalkulacji zwi zanych z oszcz dno ciami inwestorów przedsi wzi  budowlanych
o charakterze proekologicznym.

Z-6 Nadzorowanie i kontrolowanie robót budowlanych monta y systemów energooszcz dnych,
wodno- kanalizacyjnych.

Z-7 Kierowanie robotami budowlanymi i monta owymi z uwzgl dnieniem przepisów BHP.
Z-8 Eksploatowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych.
Z-9 Doradzanie w sprawach dotycz cych materia ów, nowoczesnych technologii ekologicznych, rynku

us ug budowlanych – wykonawstwo proekologicznych przedsi wzi  budowlanych. Doradztwo
obejmuje równie  wiedz  z zakresu sposobów poszukiwania dotacji przeznaczonych na ochron
rodowiska a w tym realizacji proekologicznych inwestycji budowlanych.

Z-10 Szkolenie w zakresie nowoczesnych proekologicznych rozwi za  budowlanych, które mog
odbywa  si  w systemie o wiatowym lub na u ytek firm budowlanych, przedsi biorstw
produkuj cych materia y proekologiczne w zakresie budownictwa, hurtowni i sklepów
materia ów i urz dze  przydatnych do zastosowania technologii proekologicznych.
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5. Sk adowe kwalifikacji zawodowych

K-1 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie ekobudownictwa.
K-2 Organizowanie i planowanie robót budowlanych rozwi za  proekologicznych w procesie

budownictwa.
K-3 Kierowanie robotami budowlanymi.
K-4 Kontrolowanie i nadzorowanie robót budowlanych.
K-5 Doradztwo w zakresie proekologicznych rozwi za  w zakresie budownictwa.
K-6 Szkolenie w zakresie nowoczesnych proekologicznych technologii w zakresie budownictwa.

6. Korelacje miedzy zadaniami zawodowymi a sk adowymi kwalifikacji zawodowych

Tab. 2.
Korelacje miedzy zadaniami zawodowymi a sk adowymi kwalifikacji zawodowych

Sk adowe kwalifikacji zawodowych
Zadania

zawodowe
K-1 K-2 K-3 K-4 K5 K-6

Z-1 x x x X
Z-2 x
Z-3 x x
Z-4 x
Z-5 x x
Z-6 x x x
Z-7 x x
Z-8 x x
Z-9 X x

Z-10 x

7.  KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE

Tab. 3.
Przyporz dkowanie kwalifikacji ponadzawodowych do poziomów kwalifikacji

Poziom
kwalifikacji

zawodowych
Kwalifikacje ponadzawodowe

UMIEJ TNO CI
1 Stosuje przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny  pracy oraz ochrony rodowiska.

2

Udziela  pomocy przedlekarskiej  poszkodowanym w razie wypadku.
Organizuje w razie po aru akcj  ratowniczo-ga nicz  do czasu przybycia jednostek stra y

po arnej.
Korzysta z zasobów informacyjnych Internetu oraz poczty elektronicznej.
Planuje i realizuje  w asn cie  rozwoju zawodowego.
Doskonali swoje umiej tno ci zawodowe.

3

Zdobywa uprawnienia budowlane.
Inicjuje  wprowadzanie rozwi za  technicznych i organizacyjnych wp ywaj cych na

popraw  warunków pracy.
Wykorzystuje podstawowe poj cia z zakresu ekonomiki  i organizacji.
Wskazuje  wp yw w ciwej organizacji  pracy na efekty ekonomiczne przedsi biorstwa.
Motywuje siebie i podleg ych pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy.
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Wp ywa na w ciwe postawy pracownicze.
Przygotowuje dokumenty zwi zane z rozpocz ciem dzia alno ci w asnej firmy.
Sporz dza biznesplan.
Sporz dza deklaracje podatkowe  oraz deklaracje do ZUS.
Podejmuje dzia ania marketingowe.
Wykorzystuje  w dzia aniu znajomo  mechanizmów funkcjonowania grup spo ecznych.
Prowadzi  negocjacje biznesowe.
Nawi zuje  kontakty spo eczne, biznesowe.

4

Klasyfikuje  stanowiska pracy ze wzgl du na obci enia fizyczne oraz predyspozycje
psychofizyczne.

Przewiduje  postawy i zachowania ludzkie w sytuacjach  stresu i zagro enia.
Reaguje asertywnie  na konflikty interesów pracowników w danej strukturze organizacyjnej

przedsi biorstwa.
Prowadzi negocjacje, wywiady i rozmowy z pracownikami dla prawid owego odbioru i

ustalania informacji  o warunkach pracy.
Organizuje i  kieruje pracami zespo ów pracowniczych.
Okre la  potrzeby zatrudnienia w przedsi biorstwie oraz zasady doboru personelu.

5

Zarz dza organizacj /przedsi biorstwem/projektem na poziomie strategicznym.
Potrafi sformu owa  ca ciow  i kompleksow  wizj  dzia ania.
Potrafi zarz dza  zmian  jako procesem.
Inspiruje innych do dzia ania.
Podejmuje decyzje w najtrudniejszych sytuacjach i w sposób twórczy rozwi zuje z one

problemy.
WIADOMO CI

1 Przepisy bhp i ochrony rodowiska naturalnego.

2
Zasady i metody udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym

w razie wypadku.
Przepisy ochrony przeciwpo arowej.

3

Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, programy  komputerowe, Internet.
Nowe technologie, materia y, rozwi zania organizacyjne w robotach drogowych oraz

in ynierskich.
Prawo budowlane.
Uprawnienia budowlane.
Wymagania dotycz ce organizacji pracy.
Nowoczesne rozwi zania  techniczno-organizacyjne wp ywaj ce na popraw  warunków

pracy.
Podstawowe poj cia z zakresu  psychologii cz owieka doros ego.
Regulaminy pracy i zakresy obowi zków.
Zasady gospodarki rynkowej.
Obowi zki podmiotu gospodarczego wobec organów nadrz dnych, fiskalnych, ZUS i

asnych pracowników.
Reklama i dzia ania marketingowe.
Techniki prawid owej motywacji do efektywnej i bezpiecznej pracy.

4

Zadania kierownika w przedsi biorstwie.
Zasady doboru  personelu.
Postawy asertywne.
Ekonomiczne skutki w ciwej organizacji pracy.
Zasady  i cechy funkcjonowania grup spo ecznych w rodowisku pracy.
Zasady wspó dzia ania w grupie – metody rozwi zywania konfliktów.
Negocjacje.

5 Zasady i metody budowania strategii dzia ania.
Specjalistyczna wiedza z zakresu zarz dzania strategicznego w rodowisku biznesowym.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
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1
Dok adno .
Sumienno .
Komunikatywno .

2

Zami owanie do systematyczno ci, porz dku, adu.
Zdolno  koncentracji uwagi.
Odpowiedzialno .
Spostrzegawczo .

3

Podzielno  uwagi.
Dobra pami .
Samodzielno .
Rozumowanie logiczne.
Zdolno ci organizacyjne.
Zrównowa enie emocjonalne.

4

Zdolno  prowadzenia negocjacji.
Kreatywno .
Wyobra nia i my lenie twórcze.
Zdolno  przekonywania.
Zdolno  podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Zdolno  podejmowania uzasadnionego ryzyka.

5

My lenie strategiczne.
Dostrzeganie z ono ci sytuacji i problemów.
Zdolno  przewidywania zagro .
Umiej tno  skutecznego dzia ania pod presj , w silnym stresie, w obliczu ryzyka.
Zdolno  podejmowania trafnych ale trudnych i kontrowersyjnych decyzji.

8. SPECYFIKACJA KWALIFIKACJI OGÓLNOZAWODOWYCH, PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH
DLA ZAWODU EKOTECHNOLOG

UWAGA: Kwalifikacje na poziomie wy szym zawieraj  kwalifikacje z poziomów ni szych

POZIOM 1

KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE
UMIEJ TNO CI

Rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych i elementy budynków.
Rozpoznaje rodzaje materia ów i wyrobów budowlanych.

WIADOMO CI
Zasady bezpiecznego stosowania materia ów budowlanych oraz post powania z materia ami
budowlanymi.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Odporno  na wp yw d ugotrwa ych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Dok adno .

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU
UMIEJ TNO CI

Pos uguje si  narz dziami i sprz tem.
Obs uguje maszyny i rodki transportowe.
Wykonuje elementy budowlane w zak adach produkcji ekologicznych materia ów
budowlanych.
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Wykonuje roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych*.
Wykonuje roboty zwi zane z ukszta towaniem terenu*.
Wykonuje roboty ziemne i fundamentowe*.
Wykonuje roboty betoniarskie i zbrojarskie*.
Wykonuje roboty ciesielskie i deskowania*.
Wykonuje roboty murarskie*.
Wykonuje roboty wyko czeniowe*.
Wykonuje roboty instalacyjne w budynku*.
*wg.zasad ekobudownictwa/ z zastosowaniem ekotechnologii.
Dobiera materia y, narz dzia, sprz t i urz dzenia potrzebne do wykonania poszczególnych
robót budowlanych.
Okre la w ciwo ci materia ów do robót budowlanych i prawid owego ich stosowania.

WIADOMO CI

Bezpieczne stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznych w ekobudownictwie oraz ich
magazynowanie i transport.

rodki transportu ekologicznych materia ów budowlanych.

    Wykonawstwo robót ziemnych i fundamentowych*.

    Wykonawstwo robót betoniarskich i zbrojarskich*.

Wykonawstwo robót ciesielskich i deskowa *.

Wykonawstwo robót murarskich*.

Wykonawstwo robót wyko czeniowych*.

Wykonawstwo robót instalacyjnych w budynku*.
* wg.zasad ekobudownictwa/ z zastosowaniem ekotechnologii.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE

Otwarto  na wiedz , dociekliwo .

Cierpliwo .

Sprawno  manualna.

KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE DLA ZAWODU
– Nie zidentyfikowano

 POZIOM 2

KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE
UMIEJ TNO CI

Rozró nia materia y budowlane.
 Rozpoznaje technologie wykonywania robót budowlanych oraz wskazuje ich zastosowania.

WIADOMO CI
Materia y i wyroby do robót budowlanych (materia y i wyroby kamienne i ceramiczne,
zaczyny, zaprawy  betony, drewno i materia y drewnopochodne, metale i ich stopy,
tworzywa sztuczne, materia y izolacyjne i wyko czeniowe, szk o budowlane).
Cechy techniczne materia ów budowlanych.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
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Zainteresowania techniczne.
Wytrwa , cierpliwo , sumienno
Zmys  równowagi.
Brak l ku przed wysoko ci .

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU
UMIEJ TNO CI

Wykonuje ró nego typu obiekty budowlane, zgodnie z dokumentacj  techniczn ,
z uwzgl dnieniem uwarunkowa  energetycznych, ekologicznych, technologicznych
i  architektonicznych.
Organizuje roboty budowlane przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania,
remontowania i modernizowania w zakresie ekobudownictwa.

WIADOMO CI
    Narz dzia, urz dzenia, sprz t i maszyny do robót budowlanych z zakresu ekobudownictwa.
    Specyfika zdrowych materia ów i budynków, w ciwo ci u ytkowe budynków.
    Instalacje w ekobudownictwie.
    Izolacje  w ekobudownictwie.
    Dokumentacja techniczna w ekobudownictwie.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE

Zdolno ci organizacyjne.
Zmys  krytyczny.

KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE DLA ZAWODU

Nie zidentyfikowano.

POZIOM 3

KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE
UMIEJ TNO CI

Czyta i analizuje dokumentacj  techniczn : projektow , kosztorysow , powykonawcz
obiektów budowlanych.
Sporz dza rysunki techniczne oraz szkice budowli oraz elementów konstrukcji budowlanych.
Sporz dza wykazy materia ów i elementów.
Sporz dza projekty zagospodarowania terenu.
Korzysta z katalogów elementów, wyrobów oraz gotowych obiektów budowlanych.
Rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych z uwzgl dnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia
oraz technologii wykonania.
Klasyfikuje elementy budowli i rozumie zasady konstrukcyjne ich stosowania.
Okre la cechy fizyczne i techniczne materia ów budowlanych.
Organizuje i nadzoruje magazynowanie, przechowywanie i sk adowanie materia ów
budowlanych, narz dzi i sprz tu.
Sporz dza dokumentacj  zwi zan  z rozpocz ciem i prowadzeniem robót budowlanych oraz
eksploatacj  obiektów budowlanych.
Organizuje poszczególne stanowiska pracy zgodnie z wymogami technologicznymi,
przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony rodowiska oraz ergonomii.
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Organizuje zespo y robocze do wykonania poszczególnych robót.
Sporz dza zapotrzebowania i rozliczenia materia owe.
Sporz dza harmonogramy robót, harmonogramy pracy sprz tu i projekty organizacji robót.
Wykonuje inwentaryzacje obiektów budowlanych.
Stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa pracy.
Stosuje przepisy bhp, ppo . i ochrony rodowiska zwi zane z wykonywaniem poszczególnych
robót budowlanych.
Bezpiecznie eksploatuje rusztowania.
Stosuje zasady i nadzoruje stosowanie i dobór odzie y roboczej i rodków ochrony
indywidualnej, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
Stosuje procedury udzielania pomocy przedlekarskiej.
Prowadzi dokumentacj  robót budowlanych.
Korzysta z norm, instrukcji i poradników dotycz cych robót budowlanych.

WIADOMO CI
Dokumentacja poszczególnych faz procesu budowlanego: projektowa, obiektu budowlanego,
budowy, kosztorysowa, powykonawcza.
Katalogi i projekty typowych obiektów budowlanych.
Zasady sporz dzania rysunków technicznych.
Zasady wykonywania inwentaryzacji obiektów.
Magazynowanie, sk adowanie i przechowywanie materia ów budowlanych.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  obiekty budowlane oraz ich usytuowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Zasady eksploatacji rusztowa .
Przepisy bhp, ppo . i ochrony rodowiska zwi zane z robotami budowlanymi.
Odzie  ochronna i rodki ochrony indywidualnej.
Pomoc przedlekarska w nag ych wypadkach.
Prawo budowlane i prawo pracy.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Predyspozycje do kierowania grup .
Odporno  na stres, zw aszcza w sytuacjach konfliktowych.
Zdolno  do samokontroli.
Rozwini ta wyobra nia przestrzenna.
Zdolno  do wspó pracy i wspó dzia ania.
Zrównowa enie emocjonalne.
Ostro  wzroku.
Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Szybki refleks.
Spostrzegawczo .

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU
UMIEJ TNO CI

Organizuje roboty ziemne i fundamentowe*..
Organizuje roboty betoniarskie i zbrojarskie*.
Organizuje roboty ciesielskie i wykonywanie deskowa *.
Organizuje roboty murarskie*.
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Organizuje roboty wyko czeniowe*..
Organizuje roboty instalacyjne w budynku*.
Organizuje roboty remontowe i rozbiórkowe*.
Sporz dza przedmiary i obmiary robót.

* wg.zasad ekobudownictwa/ z zastosowaniem ekotechnologii.

WIADOMO CI
Badania ekologicznych materia ów budowlanych: dora ne i laboratoryjne.
Wymagania dotycz ce jako ci ekologicznych materia ów budowlanych.
Normy, instrukcje i poradniki dotycz ce bada  dora nych oraz laboratoryjnych ekologicznych
materia ów budowlanych.
Dokumenty dopuszczaj ce ekologiczne materia y budowlane do stosowania.
Zasady organizacji robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych.
Zasady organizacji robót: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich,
murarskich, ciesielskich, wyko czeniowych, instalacyjnych.
Zasady organizacji stanowisk roboczych dla  poszczególnych rodzajów robót.
Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Predyspozycje do kierowania grup .
Odporno  na stres, zw aszcza w sytuacjach konfliktowych.
Zdolno  do samokontroli.
Rozwini ta wyobra nia przestrzenna.
Zdolno  do wspó pracy i wspó dzia ania.
Zrównowa enie emocjonalne.
Ostro  wzroku.
Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Szybki refleks.
Spostrzegawczo .

KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE DLA ZAWODU
UMIEJ TNO CI

Potrafi dokona  krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceni  istniej ce rozwi zania
techniczne, w szczególno ci urz dzenia, obiekty, systemy, procesy i us ugi w kontek cie
ekobudownictwa oraz zaproponowa  optymalne rozwi zania.
Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych róde  z dziedziny ekobudownictwa
(równie  obcoj zycznych), potrafi je zintegrowa , zinterpretowa  i w sposób twórczy
zastosowa  w swojej pracy lub/i zaproponowa  innowacyjne rozwi zania.

WIADOMO CI
Zagadnienia rodowiskowe i ekologiczne z obszaru budownictwa energooszcz dnego,
termorenowacji budynków, energii odnawialnych, technologii energooszcz dnych,
recyrkulacji obiektów budowlanych, materia ów przyjaznych rodowisku itp.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Ch  uczenia si , odkrywania, ciekawo  intelektualna.



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

72

Zdolno  do nowatorskiego my lenia i dzia ania.

POZIOM 4

KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE
UMIEJ TNO CI

Okre la rol  i zadania poszczególnych ogniw nadzoru budowlanego.
Stosuje zasady zabezpieczania poszczególnych faz realizacji robót.
Okre la wymagania stawiane obiektom budowlanym w zakresie bezpiecze stwa, jako ci
i estetyki wykonania.
Rozpoznaje rodzaje gruntów i okre la ich przydatno  do posadowienia obiektu.
Czyta i analizuje dokumentacj  geotechniczn  obiektu.
Analizuje warunki gruntowe i wodne w poziomie posadowienia obiektu.
Wspó pracuje ze s bami geotechnicznymi: geologiem, geodet .
Koordynuje ró nego rodzaju roboty budowlane i wyko czeniowe.
Wspó pracuje z poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego.
Wspó pracuje z organami nadzoru budowlanego.
Organizuje plac budowy oraz  zaplecze socjalno-bytowe.
Likwiduje poszczególne stanowiska pracy oraz plac budowy.
Organizuje i nadzoruje transport na placu budowy zgodnie z zasadami bhp, ppo . i ochrony
rodowiska.

Organizuje i nadzoruje magazynowanie i sk adowanie materia ów i wyrobów, narz dzi
i sprz tu  na placu budowy.
Prowadzi prawid ow  gospodark  materia ow  i sprz tow  w procesie budowlanym.
Sporz dza zapotrzebowania materia owe.
Sporz dza harmonogramy robót, harmonogramy pracy sprz tu i projekty organizacji robót.
Dozoruje prac  maszyn i urz dze  budowlanych oraz ocenia ich stan techniczny.
Nadzoruje monta , eksploatacj  oraz demonta  rusztowa .
Nadzoruje stosowanie przepisów bhp, ppo . i ochrony rodowiska zwi zanych z organizacj
placu budowy.
Nadzoruje stosowanie i dobór odzie y roboczej i rodków ochrony indywidualnej
odpowiednich dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych.
Nadzoruje procedury udzielania pomocy przedlekarskiej.
Ustala normy pracy dla ró nych robót budowlanych.
Okre la nak ady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów robót.
Sporz dza kosztorysy na roboty budowlane i instalacyjne.
Pos uguje si  programami komputerowymi wspomagaj cymi  kosztorysowanie.
Sporz dza kalkulacje kosztów robót budowlanych.
Kalkuluje roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów budowlanych.
Oblicza wynagrodzenie za wykonan  prac  dla brygad roboczych oraz poszczególnych
pracowników.
Ustala koszty eksploatacji obiektu i sporz dza rozliczenia.
Dokonuje rozlicze  materia ów oraz pracy sprz tu.
Dokonuje rozliczenia z inwestorem.
Sporz dza dokumenty zwi zane z rozpocz ciem robót.
Prowadzi dziennik budowy.
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Sporz dza dokumenty  zwi zane z odbiorem robót.
Podejmuje i prowadzi dzia alno  gospodarcz .
Sporz dza dokumenty zwi zane z rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej.
Sporz dza dokumenty zwi zane z prowadzon  dzia alno ci  gospodarcz  –rozliczeniowe,
zwi zane z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniowe itp.
Sporz dza oferty i dokumentacj  przetargow .
Stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa pracy.

WIADOMO CI
Organizacja i zasady nadzoru budowlanego.
Zasady odbioru robót budowlanych.
Kontrola bezpiecze stwa wykonywania robót.
Klasyfikacja gruntów budowlanych.

ciwo ci gruntów budowlanych i ich przydatno  do posadowienia obiektów drogowych.
Dokumentacja geotechniczna obiektu.
Warunki gruntowe i warunki wodne terenu.
Zasady organizacji placu budowy.
Zagospodarowanie i uzbrojenie placu budowy.
Zaplecze socjalne.
Transport poziomy i pionowy.
Magazynowanie i sk adowanie materia ów i elementów budowlanych.
Kosztorysowanie robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych.
Monta , eksploatacja oraz demonta  rusztowa .
Bezpiecze stwo i higiena pracy na budowie.
Ochrona przeciwpo arowa i ochrona rodowiska
Technika normowania pracy.
Katalogi nak adów rzeczowych KNR i KSNR.
Programy  komputerowe wspomagaj ce kosztorysowanie.
Prowadzenie dziennika budowy.
Dokumentacja zwi zana z rozpocz ciem i odbiorem robót.
Systemy p ac w budownictwie i obliczanie wynagrodze .
Gospodarka materia owa.

asna firma  budowlana: obowi zki pracodawcy i pracownika, dokumentacja dzia alno ci,
ksi gowo .
Podejmowanie i prowadzenie dzia alno ci gospodarczej.
Przepisy bankowe, ubezpieczeniowe.
Kierowanie zasobami ludzkimi.
Zarz dzanie drogami.
Prawo budowlane.
Przepisy zwi zane z administrowaniem budynkami mieszkalnymi oraz obiektami u yteczno ci
publicznej.
Prawo pracy.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Operatywno .
atwo  nawi zywania kontaktów.

Zdolno  rozwi zywania problemów.
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Podzielno  uwagi.
Zdolno  koncentracji uwagi.

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU
UMIEJ TNO CI

Organizuje roboty budowlane, zgodnie z wymogami technologicznymi, przepisami
bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony rodowiska oraz ergonomii*.
Organizuje zespo y robocze do wykonania poszczególnych robót budowlanych, okre la zakres
pracy oraz nadzoruje ich prac .
Wykonuje prace pomiarowe w terenie zwi zane z rozpocz ciem oraz prowadzeniem robót
budowlanych: tyczenie, pomiary wysoko ciowe.
Kieruje robotami zwi zanymi z ukszta towaniem terenu*.
Kieruje robotami budowlanymi, z uwzgl dnieniem przepisów bhp, ppo . i ochrony
rodowiska.

Nadzoruje i kontroluje prowadzenie robót: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich,
zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, instalacyjnych, wyko czeniowych*.
Nadzoruje i kontroluje prowadzenie robót remontowych i rozbiórkowych*.
Wykonuje kontrolne badania laboratoryjne materia ów i wyrobów (w tym materia ów
i wyrobów ekologicznych) do robót budowlanych oraz interpretuje wyniki tych bada .
Dokonuje odbioru robót budowlanych*.
Dokonuje kontroli wykonania obiektów budowlanych*.
Sporz dza dokumenty  zwi zane z utrzymaniem obiektów budowlanych*.
Kontroluje stan zachowania obiektów budowlanych*.
Okre la zakres i rodzaj robót remontowych*.
Planuje i organizuje roboty remontowe*.
Sporz dza dokumenty zwi zane z rozpocz ciem, prowadzeniem i odbiorem robót
remontowych i rozbiórkowych.
Prowadzi ksi  obiektu.
Zarz dza budynkami.

* wg.zasad ekobudownictwa/ z zastosowaniem ekotechnologii.

WIADOMO CI
Zasady organizacji stanowisk roboczych dla  poszczególnych rodzajów robót..
Wykonywanie pomiarów niezb dnych przy prowadzeniu robót budowlanych.
Kierowanie robotami budowlanymi z uwzgl dnieniem przepisów bhp, ppo . i ochrony
rodowiska.

Kontrola jako ci robót budowlanych.
Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych.
Kontrola bezpiecze stwa wykonywania robót budowlanych.
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych.
Techniczne warunki eksploatacji obiektów budowlanych.
Dokumentacja remontowa i modernizacyjna obiektu budowlanego.
Dokumentacja robót rozbiórkowych.
Remonty, modernizacje i rozbiórki obiektów budowlanych.
Zarz dzanie budynkami.
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CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Wysoka odporno  na stres.
Reaktywno .
Umiej tno  delegowania zada  i konsekwencja w egzekwowaniu ich wykonania.

KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE DLA ZAWODU

Nie zidentyfikowano.

POZIOM 5

KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE

Przyj to, e kwalifikacje ogólnozawodowe s  wspólne dla wszystkich kwalifikacji wyodr bnionych w
standardzie dla danego zawodu.

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU
UMIEJ TNO CI

Realizuje projekty developerskie w obszarze ekobudownictwa.
Zarz dza przedsi biorstwem/projektem na poziomie strategicznym.
Potrafi sformu owa  ca ciow  i kompleksow  wizj  dzia ania, w d ugofalowej
perspektywie, ujmuj c w skali makro problematyk  ekobudownictwa.

WIADOMO CI
Zasady budowania i wdra ania strategii dzia ania.
Specjalistyczna wiedza z zakresu zarz dzania strategicznego w rodowisku biznesowym oraz
w strukturach pa stwowych.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Wysoki poziom intelektualny.
Autorytet i charyzma.
KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE DLA ZAWODU

UMIEJ TNO CI
Prowadzi specjalistyczne szkolenia/wyk ady/warsztaty i konsultacje.

WIADOMO CI
Metodologia prowadzenia szkole /warsztatów/wyk adów.
Zagadnienia psychologiczne z zakresu procesów grupowych, sytuacji trudnych, sztuki
skutecznego porozumiewania si  i metod aktywizuj cych w nauczaniu.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE
Zdolno ci dydaktyczne
Kreatywno .
Umiej tno  uwa nego s uchania.
Zdolno  przekonywania/wp ywania na innych.
9. S OWNIK POJ

ZAWÓD Zbiór zada  zawodowych wyodr bnionych w wyniku spo ecznego podzia u
pracy, wymagaj cych od pracownika odpowiednich kwalifikacji
zawodowych.

ZADANIE
ZAWODOWE

Logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyra nie okre lonym
pocz tku i ko cu. Uk ad czynno ci zawodowych, powi zany jednym celem
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dzia ania, ko cz cym si  okre lonym wytworem, us ug  lub istotn  decyzj .

ZADANIA
TECHNOLOGICZNE

Dotycz  metod dzia ania podejmowanych na w asnym stanowisku pracy, ale
wynikaj cych z technologii pracy w przeds biorstwie. S  zwi zane z
technologi  wytwarzania, technologi wiadczenia us ug, czy te  sposobem
wykonywania okre lonych procedur i operacji na stanowisku pracy.

ZADANIA
ORGANIZACYJNE

Dotycz  organizacji i planowania pracy na w asnym stanowisku, w relacji
ze stanowiskami wspó pracuj cymi. cz  zakresy prac z zakresami
odpowiedzialno ci i samokontroli.

ZADANIA
KIEROWANIA
I WSPÓ PRACY

Dotycz  wspó pracy w zespole pracowniczym, kierowania zespo em,
organizowania pracy zespo u, wspó pracy z prze onymi, kooperantami
i otoczeniem przedsi biorstwa.

ZADANIA
KONTROLI I OCENY
JAKO CI

Dotycz  samokontroli wykonanych prac lub wiadczonych us ug,
kontrolowania pracy podleg ych pracowników, oceny jako ci wyrobów
i us ug, obowi zków zwi zanych z procedurami systemu zapewniania jako ci
w przedsi biorstwie.

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

Uk ad umiej tno ci, wiadomo ci i cech psychofizycznych niezb dnych
do wykonywania zestawu zada  zawodowych.

UMIEJ TNO Zdolno  do wykonania czynno ci prowadz cych do zrealizowania zadania
zawodowego.

CZYNNO CI
ZAWODOWE

Dzia ania podejmowane w ramach zadania zawodowego i daj ce efekt
w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. Czynno ci
mog  mie  charakter motoryczny lub intelektualny.

WIADOMO CI Zestaw informacji i procedur dzia ania niezb dnych do ukszta towania
okre lonych umiej tno ci.

CECHY
PSYCHOFIZYCZNE

Wrodzone lub nabyte cechy osobowo ci, talentu, charakteru i sprawno ci
pos ugiwania si  cia em (zw aszcza ko czynami i receptorami wzroku,

uchu, dotyku, smaku itp.), niezb dne do prawid owego i skutecznego
wykonywania zada  zawodowych.

STANOWISKO PRACY Najmniejsza jednostka organizacyjna przedsi biorstwa, miejsce pracy, cz
powierzchni produkcyjnej lub us ugowej zajmowanej lub obs ugiwanej przez
pracownika w celu wykonywania powierzonej mu pracy – zada
zawodowych.

STANDARD
KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH

Akceptowana przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych
kluczowych partnerów spo ecznych partycypuj cych w gospodarce i rynku
pracy norma minimalnych wymaga  kwalifikacyjnych, w uk adzie pi ciu
poziomów kwalifikacji, z podzia em na kwalifikacje zwi zane z typowymi
stanowiskami pracy lub zadaniami zawodowymi, kwalifikacje
ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe i specjalistyczne dla
zawodu opisuj ce zbiory niezb dnych umiej tno ci, wiadomo ci i cech
psychofizycznych odpowiadaj cych zadaniom zawodowym i kwalifikacjom
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wyodr bnionym w zawodzie gwarantuj cych jako  wykonywania zawodu.

KWALIFIKACJE
PONADZAWODOWE

Podstawowe umiej tno ci, wiadomo ci i cechy psychofizyczne potrzebne do
sprawnego wykonywania pracy i podejmowania dzia  w yciu
zawodowym i pozazawodowym. Kwalifikacje ponadzawodowe wyra aj
si  w pozytywnych postawach i pozytywnym stanie fizycznym, przy
jednoczesnym opanowaniu ogólnych umiej tno ci dzia ania praktycznego
i umys owego. Kwalifikacje ponadzawodowe nie uprawniaj  do
wykonywania zawodu, ale s  niezb dne do osi gni cia wymaganej
wspó cze nie jako ci pracy. Na potrzeby standardu kwalifikacji zawodowych
przyj to, e kwalifikacje ponadzawodowe s  wspólne dla bran y/sektora
gospodarki, do której nale y zawód poddany standaryzacji.

KWALIFIKACJE
OGÓLNOZAWODOWE

Wymagania w zakresie umiej tno ci, wiadomo ci i cech psychofizycznych,
które ukierunkowuj  do wykonywania prac w okre lonym obszarze
zawodowym, obejmuj cym zwykle grup  pokrewnych zawodów
 i specjalno ci. Na potrzeby standardu kwalifikacji zawodowych przyj to,
e kwalifikacje ogólnozawodowe s  wspólne dla wszystkich kwalifikacji

wyodr bnionych w standardzie dla danego zawodu.

KWALIFIKACJE
PODSTAWOWE
DLA ZAWODU

Wymagania  w zakresie umiej tno ci, wiadomo ci i cech psychofizycznych,
które umo liwiaj  efektywne wykonywanie typowych zada  zawodowych
charakterystycznych dla okre lonego zawodu.

KWALIFIKACJE
SPECJALISTYCZNE

Specyficzne, rzadziej wyst puj ce wymagania w zakresie umiej tno ci,
wiadomo ci i cech psychofizycznych umo liwiaj cych wykonywanie
wyspecjalizowanych zada  i pe nienie nietypowych funkcji zawodowych.

POZIOMY
KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH

 hierarchicznym uk adem kwalifikacji, odzwierciedlaj cym stopie
ono ci i trudno ci zada  zawodowych oraz zwi zanych z nimi wymaga

kwalifikacyjnych. Mog  s  do warto ciowania pracy, budowania
hierarchii pracowników, okre lania zakresów odpowiedzialno ci,
definiowania poziomów kszta cenia itp.

Poziom 1 Kwalifikacje niezb dne do wykonywania prostych, rutynowych zada
wykonywanych pod kierunkiem prze onego, stanowi cych podstaw
do dalszych, bardziej specjalistycznych dzia .

Poziom 2 Kwalifikacje niezb dne do wykonywania zada  w sytuacjach typowych.
Niektóre zadania mog  by  bardziej z one i wymaga  dzia
samodzielnych, charakteryzuj cych si  indywidualn  odpowiedzialno ci .
Wymaga  mog  równie  umiej tno ci pracy w zespole.

Poziom 3 Kwalifikacje niezb dne do wykonywania zada  z onych, zarówno
w warunkach typowych, jak i problemowych. Zadania charakteryzuj
si  ró norodno ci  wykonywanych czynno ci i wymagaj  samodzielno ci
i odpowiedzialno ci. Dotyczy  mog  równie  umiej tno ci kierowania prac
innych osób.

Poziom 4 Kwalifikacje niezb dne do wykonywania wielu ró norodnych,
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skomplikowanych zada  o charakterze technicznym, organizacyjnym lub
specjalistycznym dla danego obszaru dzia alno ci zawodowej. Zadania
wymagaj  wysokiej, osobistej odpowiedzialno ci i samodzielno ci, jak
równie  umiej tno ci kierowania zespo em pracowników.

Poziom 5 Kwalifikacje niezb dne do wykonywania z onych zada , cz sto
w sytuacjach problemowych, wymagaj cych podejmowania decyzji
o znaczeniu strategicznym dla organizacji. Zadanie te zwi zane s  z pe
odpowiedzialno ci  za prac  i rozwój innych osób, a tak e wymagaj
umiej tno ci diagnozowania, analizowania, prognozowania, planowania
oraz wdra ania nowych pomys ów do praktyki gospodarczej.

IIVV.. PPRROODDUUKKTT PPOO RREEDDNNII IIII –– IInntteerraakkttyywwnnaa bbaazzaa zziieelloonnyycchh

zzaawwooddóóww

1. Cel i za enia funkcjonowania

Celem opracowania i wykonania interaktywnej bazy zielonych zawodów jest podniesienie wiedzy i
wiadomo ci w zakresie zielonej gospodarki a tak e odpowied  na potrzeb  poszukiwania rozwi za
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cych zbudowaniu narz dzia wspomagaj cego wzrost zainteresowania zawodami z sektora
zielonej gospodarki. Powsta a baza danych, wraz z rozbudowanym interfejsem b cym portalem
internetowym s cym do zarz dzania i u ytkowania, b dzie narz dziem scalaj cym dzia ania
Miejskiego Urz du Pracy w P ocku, Powiatowego Urz du Pracy w P ocku, pracodawców oraz osób
zainteresowanych.
Za enia funkcjonalno ci systemu bazy danych i obs uguj cego j  portalu:

relacyjna baza danych MySQL w wersji min. 5.1
interfejs wykonany w technologii PHP w wersji min. 5.3 wraz z modu ami fileinfo i mcrypt
obs uga za po rednictwem przegl darki internetowej
serwer http (np. Apache) z modu em przepisywania adresów (np. mod_rewrite)
zarz dzanie zamieszczonymi tre ciami poprzez osadzony na stronie edytor WYSIWYG
zró nicowanie praw dost pu do bazy danych
modu  aktualno ci
skalowalno
mo liwo  wyszukiwania tre ci portalu
mechanizm zamieszczania zdj /multimediów – pliki graficzne, tre ci multimedialne i inne
dokumenty b  wgrywane na serwer przy pomocy modu u obs ugi plików. Modu  ten powinien
pozwala  na wgranie pliku na serwer oraz jego usuni cie. Dla plików znajduj cych si  na
serwerze b dzie wy wietla  adres URL który b dzie mo na umie ci  w tre ci innych stron.
mechanizm zarz dzania tre ci  – system powinien umo liwia  edycj  tre ci zawartych na stronie
poprzez edytor WYSIWYG, który pozwoli na tworzenie tre ci strony osobom bez wiedzy na temat
tworzenia stron internetowych. System powinien pozwala  na dodanie dowolnej ilo ci stron
widocznych w menu strony g ównej oraz umo liwi  ich pokazywanie oraz ukrywanie. W ramach
strony, administrator portalu b dzie móg  doda  dowoln  liczb  modu ów spo ród poni szej
listy:

zielone zawody
pracodawcy zielonych zawodów
ekoinformacje
oferty ekoszkole
zielone oferty pracy
zaproponuj szkolenie
szkolnictwo
sprawd  siebie (ankieta)
ekoforum
kontakt
aktualno ci
o projekcie

mechanizm wyszukiwarki zawodów i pracodawców zielonych zawodów - na stronie z list
zawodów oraz pracodawców zielonych zawodów znajdzie si  pole tekstowe opisane jako
'wyszukaj w dziale'. Po wpisaniu tam tre ci i naci ni ciu przycisku szukaj, na ekranie wy wietlone
zostan  wszystkie rekordy z bazy danych które zawieraj  szukane s owo.
mechanizm dodawania/usuwania pól tabel - nowe pola do istniej cych modu ów b  mog y
by  dodane jedynie przez administratora portalu, gdy  wymaga to odpowiedniej wiedzy
informatycznej. B dzie to polega o na dodaniu  nowego pola do odpowiedniej tabeli bazy
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danych oraz na modyfikacji kodu aplikacji tak aby mo liwe by o dopisanie danych do pola oraz
ich wy wietlenie w stosownym miejscu aplikacji.
mechanizm tworzenia/edycji/usuwania ankiety - system powinien pozwala  na utworzenie
ankiety z dowoln  liczb  pyta , a ka de pytanie powinno pozwala  na zdefiniowanie dowolnej
liczby odpowiedzi. Ankiety powinny posiada  zabezpieczenie przed wielokrotnym g osowaniem
przez ta sam  osob oraz prezentowa  wyniki w postaci wykresu. Zabezpieczenie przeciwko
wielokrotnym g osowaniem polega o b dzie na tym, e po wype nieniu ankiety, na komputerze

ytkownika zostanie zapisany plik cookie, w którym znajdzie si  informacja kiedy i która ankieta
zosta a wype niona. W zwi zku z tym, przed zapisaniem odpowiedzi z ankiety system powinien
sprawdza , czy na komputerze u ytkownika istnieje ju  plik cookie.
formularz kontaktowy – powinien zawiera  dane takie jak: adres email nadawcy, temat oraz
tre  wiadomo ci. Wiadomo ci przes ane poprzez formularz kontaktowy powinny zosta
przes ane wraz ze wszystkimi danymi z formularza na wcze niej zdefiniowany adres email.
system powinien umo liwia  zmian  has a u ytkownika. Zmiana has a polega  b dzie na
wype nieniu przez danego u ytkownika formularza z polami: stare has o, nowe has o,
potwierdzenie nowego has a. System nie powinien pozwoli  na zmian  has a gdy stare has o

ytkownika jest niepoprawne b  u ytkownik nie poda  dwa razy poprawnie nowego has a. Z
uwagi na charakter przechowywanych danych, system powinien wymusza  stosowanie bardziej
skomplikowanych hase , np. minimum 8 znaków, jedna du a litera, jeden znak specjalny. Oprócz
tego system powinien pozwala  na wymuszenie zmiany has a po okre lonym czasie. Przy
logowaniu, powinno nast powa  sprawdzenie, kiedy nast pi a ostatnia zmiana has a i je li by o
to po okre lonym czasie, powinien nie pozwoli  u ytkownikowi na dalsz  prac  do czasu zmiany
has a na nowe.

W przypadku modyfikacji przez administratora bazy danych, w trakcie jej u ytkowania, prowadz cych
do pojawienia si  w niej danych osobowych, nale y dostosowa  system oraz jego u ytkowanie do
Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada  urz dzenia i
systemy informatyczne s ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.), a
tak e innych aktów prawnych, które b  obowi zywa  w Polsce.

2. Prowadzenie, obs uga i administracja baz  – wiedza, kompetencje, umiej tno ci

ytkownicy:
ytkownik Uprawnienia Wymaga logowania Opis

administrator Administrator systemu Tak Administrator systemu, uprawnienia
pe ne – pe en dost p do serwera i
bazy danych

manager_mup ytkownik zaawansowany Tak ytkownik o uprawnieniach
pozwalaj cych na zamieszczanie
/edycj  /usuwanie tre ci

specjalista_mup U ytkownik zaawansowany Tak ytkownik o uprawnieniach
pozwalaj cych na zamieszczanie
/edycj  /usuwanie tre ci

manager_pup ytkownik zaawansowany Tak ytkownik o uprawnieniach
pozwalaj cych na zamieszczanie
/edycj  /usuwanie tre ci
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specjalista_pup U ytkownik zaawansowany Tak ytkownik o uprawnieniach
pozwalaj cych na zamieszczanie
/edycj  /usuwanie tre ci

bezrobotny Klient Nie Podgl d bazy zielonych zawodów i
tre ci zamieszczonych na portalu

W tabeli, w nazwach kont, pos ono si  nazewnictwem manager, specjalista – w systemie mog  to
by  inne nazwy, np. imi  i pierwsza litera nazwiska osoby zaanga owanej w projekt z PUP lub MUP.
Administrator – osoba posiadaj ca wiedz  informatyczn , niezb dn  do zapewnienia prawid owego
funkcjonowania systemu informatycznego i bazy danych. Proponowane wymagania dla stanowiska
administratora:

wykszta cenie wy sze o kierunku informatyka
wiedza pozwalaj  tworzy  strony w HTML wraz z CSS
umiej tno  programowania w PHP z wykorzystaniem bazy danych MySQL.
znajomo  zagadnie  sieciowych LAN, WAN

Pracownicy Miejskiego Urz du Pracy i Powiatowego Urz du Pracy – osoby posiadaj ce merytoryczn
wiedz  dotycz  tematyki tre ci zawartych w bazie danych i portalu.

3. Zakres tematyczny bazy

Elementy menu portalu:
zielone zawody
pracodawcy (zielonych zawodów)
ekoinformacje
oferty ekoszkole
zielone oferty pracy
zaproponuj szkolenie
szkolnictwo
sprawd  siebie (ankieta)
ekoforum
o projekcie
kontakt

Elementy strony g ównej:
Menu g ówne
Wyszukiwarka
Pole tekstowe – informacja o zielonych zawodach  i bazie
Pole aktualno ci
Stopka strony – informacje o projekcie, wspó finansowaniu

Uprawnienia administracyjne do poszczególnych dzia ów:
Dzia ytkownik Uprawnienia

zielone zawody manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
zapis / odczyt / edycja

pracodawcy (zielonych

zawodów)

manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
zapis / odczyt / edycja

ekoinformacje manager_mup, specjalista_mup, zapis / odczyt / edycja
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manager_pup, specjalista_pup

oferty ekoszkole manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
zapis / odczyt / edycja

zielone oferty pracy manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
zapis / odczyt / edycja

zaproponuj szkolenie bezrobotny zapis

manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
odczyt

szkolnictwo manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
zapis / odczyt / edycja

sprawd  siebie (ankieta) bezrobotny zapis

manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
odczyt / edycja

ekoforum bezrobotny odczyt

zalogowany bezrobotny

moderator

zapis/odczyt

zapis/odczyt

o projekcie manager_mup, specjalista_mup,

manager_pup, specjalista_pup
zapis / odczyt / edycja

kontakt bezrobotny Zapis poprzez formularz

Struktura pól bazy danych

Tabela strony:
ID
Nazwa strony
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Tabela modu y strony
ID
Typ modu y
ID typu modu u
ID strony

Tabela zielone zawody:
ID
Nazwa zawodu
Opis zawodu
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Tabela ta zawiera zbiór zielonych zawodów wraz z ich charakterystykami.
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Przyk adowa zawarto  tabeli
ID Nazwa zawodu Opis zawodu Data utworzenia Data ostatniej

edycji
1 Doradca ds.

ekobudownictwa
Zawód polegaj cy na wykorzystaniu
szerokiej i bezstronnej wiedzy
dotycz cej materia oznawstwa,
nowoczesnych technologii
budowlanych, rynku budowlanego,
szacowania efektów ekologicznych do
pomocy osobom, instytucjom, które
planuj  budowa  budynki
energooszcz dne, ekologiczne, z
minimalnym oddzia ywaniem na
rodowisko

15.12.12 17.12.12

2 Doradca ekologiczny Zawód obejmuje wykonywanie zada
zwi zanych z minimalizacj
oddzia ywania przedsi biorstwa na
rodowisko przyrodnicze

10.12.12 15.12.12

Tabela  Pracodawcy zielonych zawodów:
ID
Nazwa firmy
Opis firmy
Adres
Dane kontaktowe
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Przyk adowa zawarto  tabeli

ID Nazwa firmy Opis firmy Adres Dane kontaktowe
Data

utworzenia

Data
ostatniej

edycji
1 Urz d Miasta

ocka
Jednostka
samorz du

terytorialnego

Pl. Stary
Rynek 1

Telefon: 243671555
e-mail: info@plock.eu

09.12.12 09.12.12

Tabela  ekoinformacje
ID
Tytu  informacji
Tekst informacji
Data utworzenia
Data ostatniej edycji
Przyk adowa zawarto  tabeli

ID Tytu  informacji Tekst informacji
Data

utworzenia

Data
ostatniej

edycji
1 Jedzenie jako nawóz,

wietnie si  sprawdza
Jedzenie jako nawóz, wietnie si

sprawdza. Zw aszcza dla kogo , kto
jest dzia kowiczem. Czy wiecie, e

skorupki po jajkach odstraszaj
limaki, a skórka banana

10.12.12 10.12.12

mailto:info:@plock.eu
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wy mienicie spulchnia gleb ?
Resztki piwa równie  odstrasz
szkodniki, a niedopita coca cola

pozb dzie si  resztek kamienia np.
ze zlewozmywaka

2 Pojemniki na segregacj
mieci

Mimo, e nie przed wszystkimi
blokami stoj  pojemniki na papier

czy plastikowe butelki, mo na
samemu si  pofatygowa  do skupu

i sprzeda  makulatur , butelki,
puszki. Wprawdzie niewiele
zarobimy, ale to naprawd
przys y si rodowisku.

Dodatkowo, mo na napisa  list do
administracji bloku, prezesa czy

organu odpowiedzialnego za
segregacj  odpadów,

z pro  o postawienie
odpowiednich pojemników.

11.12.12 12.12.12

Tabela  oferty ekoszkole
ID
Nazwa szkolenia
Organizator
Opis szkolenia
Termin
Miejsce
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Przyk adowa zawarto  tabeli

ID Nazwa szkolenia Organizator Opis szkolenia Termin Miejsce
Data

utworze-
nia

Data
ostatniej

edycji
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1

Op aty za
korzystanie ze
rodowiska,

formularze
ewidencyjne –
2012/2013.
Raport do
KOBiZE –
likwidacja
raportu
uproszczonego

AD-EKO
Szkolenia,
Konsulting,
Ochrona

rodowiska
Jaros aw Knop

Z dniem 1 stycznia
2013 roku wejdzie
w ycie zmiana
ustawy Prawo
ochrony
rodowiska.

Zmiana ta polega
m.in. na
wprowadzeniu
rocznej op aty za
korzystanie ze
rodowiska.

Efektem szkolenia
jest nabycie
umiej tno ci
wype niania
formularzy

07.01.13 Kraków 17.12.12 17.12.12

Tabela  zielone oferty pracy
ID
Nazwa stanowiska
Opis stanowiska
Miejsce pracy
Dane kontaktowe
Data utworzenia
Data ostatniej edycji
Czas emisji

Wy wietlanie aktualnych og osze  o pracy polega o b dzie na zdefiniowaniu przy tworzeniu nowego
og oszenia informacji o czasie jego emisji. W bazie danych znajdowa  si  b dzie automatycznie
uzupe niaj ce data dodania og oszenia. Dzi ki temu system na podstawie daty utworzenia oraz czasu
emisji b dzie w stanie wy wietli  jedynie aktualne informacje.

Tabela zaproponuj szkolenie
ID
Wiek
Zg aszaj cy (menu rozwijane pracodawca/pracownik, poszukuj cy pracy)
Temat Szkolenia
Opis szkolenia
Data utworzenia

Osoba chc ca z  propozycj  szkolenia, wype nia znajduj cy si  na portalu formularz,
w którym wype nia pole dotycz ce swojego wieku, nast pnie z menu rozwijanego wybiera, czy jest
pracodawc , czy osob  poszukuj  pracy (lub pracownikiem). W nast pnym polu wype nia
proponowany przez siebie temat szkolenia, w nast pnym polu opisuje szkolenie. W momencie
wys ania formularza, dane te zostan  zapisane w bazie danych wraz z automatycznie dodana dat
utworzenia.
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Tabela szkolnictwo
ID
Nazwa szko y
Kierunek/specjalno
Adres
Kontakt
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Przyk adowa zawarto  tabeli

ID
Nazwa
szko y

Kierunek /
specjalno

Adres Kontakt
Data

utworzenia

Data
ostatniej

edycji
1 Zespó  Szkó

nr1
im. Gen.
Jose' de San
Martin

monter
instalacji i
urz dze
sanitarnych

ul. Armii
Krajowej 10
09-200 Sierpc

tel.  24  275  -  23  -  73  ,
275 - 34 -21
www.zs1sierpc.cba.pl
e-mail:
zs1sierpc@op.pl -
sekretariat

15.12.12 16.12.12

2 Futura
Edukacja -
Oddzia  P ock

technik
ochrony
rodowiska

ul.
Królewiecka
22 , 09-400

ock

tel. (24) 366 52 98, (24)
366 52 95
tel./fax (24) 366 52 97
plock@futura.edu.pl

16.12.12 16.12.12

3 Politechnika
Warszawska
w P ocku

In ynieria
rodowiska

09-400 P ock
ul.
ukasiewicza

17

tel. 24 36 72 100 16.12.12 16.12.12

Tabela sprawd  siebie (ankieta)
ID
Data utworzenia

Tabela pytania ankiety
ID
ID ankiety
Pytanie

Tabela mo liwe odpowiedzi ankiety
ID
ID pytania ankiety
Odpowied
Tabela wype nione ankiety
ID
ID ankiety która jest wype niana
Tabela odpowiedzi w wype nionych ankietach
ID
ID z tabeli wype nionych ankiet
ID odpowiedzi

http://www.zs1sierpc.cba.pl/
mailto:zs1sierpc:@op.pl
mailto:plock:@futura.edu.pl
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Podczas tworzenia nowej ankiety tworzony jest nowy rekord w tabeli opisanej jako "sprawd  siebie
(ankieta)". Znajduje si  tam tylko identyfikator tej ankiety oraz data utworzenia. Ka de pytanie, które
ma zosta  dodane do ankiety powoduje utworzenie nowego rekordu w tabeli "pytania ankiety".
Znajduje si  tam identyfikator pytania, identyfikator ankiety oraz tre  pytania. Ka de pytanie mo e
mie  wiele odpowiedzi, st d te , mo liwe odpowiedzi do pyta  ankiety zapisywane s  w tabeli
"mo liwe odpowiedzi ankiety". Zapisywane s  tam dane: identyfikator odpowiedzi, identyfikator
pytania którego dotyczy odpowied  oraz tre  odpowiedzi.
Proces wype niania ankiety przez u ytkownika: w tabeli "wype nione ankiety" zapisywany jest
identyfikator ankiety która jest wype niana (z tabeli "sprawd  siebie (ankieta))". Nast pnie w tabeli
"odpowiedzi w wype nionych ankietach" zapisywane s  odpowiedzi u ytkownika w postaci
identyfikator z tabeli "wype nione ankiety" oraz id wybranej odpowiedzi z tabeli "mo liwe
odpowiedzi ankiety"

Przyk adowa ankieta
1. Czy interesujesz si  ochron rodowiska ?

a. TAK
b. NIE

2. Czy pami tasz o zakr caniu wody i gaszeniu wiat a kiedy nie s  potrzebne?
a. TAK
b. NIE

3. Czy w Twoim gospodarstwie domowym segregujesz mieci ?
a. TAK
b. NIE

4. Czy oszcz dzanie wody ma znaczenie dla ochrony rodowiska ?
a. TAK
b. NIE

5. Czy u ywasz arówek energooszcz dnych ?
a. TAK
b. NIE

6. Czy uwa asz, e masz wp yw na ochron rodowiska ?
a. TAK
b. NIE

7. Czy u ywasz materia owej  torby robi c zakupy ?
a. TAK
b. NIE

8. Czy by by  sk onny po wi ci  swój wolny czas na dzia anie na rzecz rodowiska naturalnego ?
a. TAK
b. NIE

Tabela forum
Id
ID u ytkownika który za  temat
Nazwa tematu
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Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Opis mechanizmu funkcjonowania forum - forum dyskusyjne powinno umo liwi  osobom
odwiedzaj cym stron  na dyskusje na temat zielonych zawodów. Mo liwo  pisania na forum
powinna by  dost pna jedynie dla u ytkowników którzy zarejestruj  si  na stronie. Przy rejestracji
konieczne b dzie podanie nazwy u ytkownika, adresu email oraz has a. Po wype nieniu formularza,
na adres email podany przy rejestracji wys any zostanie mail z linkiem aktywacyjnym. Po klikni ciu
w odno nik z wiadomo ci email, nowy u ytkownik b dzie mia  dost p do forum dyskusyjnego.

ytkownik po rejestracji uzyska dost p do opcji tworzenia nowego wpisu w wybranym temacie b
utworzenia ca kowicie nowego tematu.  Nad ca ci  dyskusji b dzie czuwa  moderator, czyli jeden
z pracowników posiadaj cy odpowiednie uprawnienia. Moderator b dzie mia  mo liwo  usuni cia
wpisu u ytkownika oraz mo liwo  zablokowania konta u ytkownika.

Tabela posty
ID
ID tematu forum
ID u ytkownika który napisa  post
Tre
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Tabela aktualno ci
ID
Tytu
Tre  aktualno ci
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Przyk adowa zawarto  tabeli

ID Tytu Tre  aktualno ci
Data

utworzenia

Data
ostatniej

edycji
1 Elektrownie

wodne maj
aci  za
ywanie

wody

Hydroelektrownie b  uiszcza y op aty za wod ,
z której korzystaj  przy produkcji energii. Resort
rodowiska chce, by nowe regulacje zacz y

obowi zywa  od  2014  roku.Cz  spó ek  ju
protestuje przeciwko propozycjom ministerstwa,
zarzucaj c mu dyskryminowanie
przedsi biorców.

10.12.12 10.12.12

2 Na rynku
dzie wi cej

biomasy, ale
mniej
„zielonej
energii”

Wielu polskich wytwórców b dzie musia o
znacz co obni  produkcj  energii z biomasy –
prognozuje prezes Taurona. Takie maj  by
konsekwencje  wej cia  w  ycie  ustawy  o
odnawialnych ród ach energii. Bran a zwi zana
z wykorzystywaniem biomasy niepokoi si  o
rentowno  elektrowni spalaj cych ten surowiec.

11.12.12 11.12.12
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Tabela o projekcie
ID
Tytu
Opis

Tabela u ytkownicy
ID
Nazwa u ytkownika
Has o
Imi
Adres email
Poziom uprawnie
Data utworzenia
Data ostatniej edycji

Dodanie nowego u ytkownika b dzie polega o na wype nieniu formularza, w którym konieczne
dzie podanie danych takich jak imi , adres email oraz nazw  u ytkownika i has o u ywane do

logowania w serwisie. Oprócz tego konieczne b dzie wybranie poziomu uprawnie  dla nowo
tworzonego konta z listy wcze niej zdefiniowanych grup dost pu.

Tabela grupy uprawnie
ID
Nazwa grupy

Tabela uprawnienia
ID
ID grupy
Nazwa uprawnienia

System powinien umo liwia  tworzenie grup uprawnie  które pó niej b dzie mo na dopisa  do
konkretnego u ytkownika. Tworzenie grupy b dzie polega o na podaniu jej nazwy i wybraniu
dost pnych dla niej uprawnie  ze zdefiniowanej listy. Lista mo liwych uprawnie  powinna zawiera
uprawnienia do edycji, usuni cia, dodania nowego rekordu dla ka dego z dzia ów.

Tabela logi zdarze
ID
ID u ytkownika
Tre  zdarzenia
Data wyst pienia

Tabela pliki
ID
Nazwa
Adres

cie ka dost pu
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4. Profil potencjalnego odbiorcy korzystaj cego z interaktywnej bazy

Potencjalnymi odbiorcami korzystaj cymi z zasobów interaktywnej bazy zielonych zawodów (portalu
edukacyjnego) s  w pierwszej kolejno ci (zgodnie z za eniami projektu) osoby bezrobotne do 24
roku ycia. Jednocze nie portal b dzie pe ni  funkcj  upowszechniaj co – informacyjn  dla wszystkich
grup interesariuszy (pracodawcy, przedsi biorcy, instytucje rynku pracy, osoby pracuj ce/
pozostaj ce bez zatrudnienia, decydenci, itp.) w zakresie zwi kszania wiadomo ci dotycz cych
korzy ci jakie niesie ze sob  zielona gospodarka.

5. Wygl d interaktywnej bazy – szata graficzna

Szata graficzna portalu zintegrowanego z interaktywn  baz  danych powinna by  utrzymana w
odcieniach zieleni. Pozycje menu mog  by  rozmieszczone poziomo w górnej cz ci strony lub
pionowo z lewej. Okno wyszukiwarki powinno by  zlokalizowane w górnej cz ci strony najlepiej
z prawej strony. Centraln  pozycj  portalu b dzie zawiera  pole tekstowe z informacja o bazie
zielonych zawodów oraz pole aktualno ci. Na dole strony znajdowa  si  b dzie informacja o projekcie
i wspó finansowaniu.

Propozycj  szaty graficznej portalu przedstawia rys. nr 1.

Rys. nr 1

6. Obszar dzia ania

Baza danych wraz z portalem pod czona b dzie do sieci Internet w zwi zku z tym b dzie
ogólnodost pna. Aby móc skorzysta  z jej zasobów potrzebny b dzie komputer pod czony
do Internetu. W przypadku osób, które nie b  dysponowa y komputerem, b dzie mo liwo
skorzystania z niej w laboratoriach zielonych zawodów mieszcz cych si  w urz dach pracy.
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7. Informacja o zawodach

Zamieszczone w bazie danych informacje b  dotyczy y zarówno nowopowsta ych zielonych
zawodów i specjalno ci jak i uzielenionych zawodów i specjalno ci ju  istniej cych. Spo ród
potencjalnie uzielenionych zawodów oraz nowopowsta ych znajd  si  mi dzy innymi takie jak:

handlowiec energooszcz dnych materia ów budowlanych
magazynier/sortowacz odpadów
ksi gowy przygotowuj cy dokumentacj  dla s b ochrony rodowiska
pracownik biura projektowego przygotowuj cy Oceny Oddzia ywania na rodowisko,
przygotowuj cy certyfikaty energetyczne
architekci i projektanci wykonuj cy projekty budynków energooszcz dnych
pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w
biurze
przedstawiciel bankowy w zakresie pozyskiwania finansowania na technologie przyjazne
rodowisku

doradca zawodowy ds. zielonych zawodów
specjalista ds. marketingowych kampanii ekologicznych
pracownik zajmuj cy si  profesjonalnym niszczeniem dokumentów
specjalista ds. prawa rodowiskowego
sortowacz odpadów na sk adowisku
mechanik/operator maszyn i urz dze  le nych
elektroenergetyk elektrowni wiatrowych
doradca ekologiczny
doradca ds. efektywno ci zu ycia energii w firmach
doradca ds. ekobudownictwa
ekorecykler
in ynierowie i pracownicy spalarni odpadów
mediator/negocjator przy inwestycjach ekologicznych

VV.. PPRROODDUUKKTT PPOO RREEDDNNII IIIIII –– MMooddeell wwiizzyytt ssttuuddyyjjnnyycchh

Wprowadzenie

Wizyta studyjna realizowana w ramach przedmiotowego projektu, ma stanowi  element wspó pracy
instytucji rynku pracy, osób bezrobotnych i przedsi biorców dzia aj cych na rzecz zwi kszenia
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zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki. Do realizacji wizyt dobierane s  takie
przedsi biorstwa/podmioty, których dzia alno  jest zbie na z trendami rozwojowymi
zidentyfikowanymi w wyniku bada  i analiz rynku prowadzonych na poziomie lokalnym (punkt
wyj cia dla prowadzenia wizyt). Miejsce docelowe wizyt powinno posiada  wysoki potencja  do
importowania/transpozycji nowatorskich zaobserwowanych rozwi za  na obszar obj ty badaniem.

Podczas wizyt, których tematem jest wspólny obszar zainteresowania obu stron (na podstawie
wyników bada  i analiz), wizytuj cy mog  zapozna  si  z wybranymi przyk adami wdra ania
rozwi za  w obszarze zielonej gospodarki, ilustruj cymi metody i sposoby realizacji eko-rozwi za  w
budownictwie. Z prowadzonych dyskusji i obserwacji, zarówno osoby bezrobotne, jak i
przedsi biorcy w roli tutora, mog  czerpa  inspiracje, korzysta  z wypracowanych sprawdzonych
rozwi za  i dokona  ich importu (b  modyfikacji) na swój teren. Udzia  w wizycie studyjnej
umo liwi  mo e tak e weryfikacj , poszerzenie i potwierdzenie efektów kszta cenia w ramach
planowanej cie ki dokszta cania i doskonalenia zawodowego. Ponadto, warto ci  dodan  b dzie
wymiana idei i do wiadcze  w zakresie metodyki realizacji procesu kszta cenia, nawi zanie
kontaktów zawodowych.

1. Cel i za enia
Celem szczegó owym projektu, do osi gni cia którego prowadzi  ma realizacja programu wizyt
studyjnych jest (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) identyfikacja nowych zawodów w obszarze
zielonej gospodarki na terenie subregionu p ockiego obejmuj ca stworzenie opisu zawodu/ów oraz
budow  niezb dnego zaplecza edukacyjnego, przyczyniaj ce si  do stworzenia narz dzia
oddzia ywania na popraw  sytuacji osób do 24 r. . pozostaj cych bez zatrudnienia na rynku pracy w
okresie VI.12-I.15.
Wizyty studyjne powinny dawa  uczestnikom mo liwo  poznania, konfrontacji i weryfikacji
informacji i za  dot. nowych bran , a w ich ramach nowych zawodów oraz uzupe nia  powy sze o
nowe do wiadczenia pozyskane w kontakcie z osobami pracuj cymi w danej bran y, w tym poprzez
spotkania i rozmowy z wykonuj cymi dany zielony zawód w rzeczywistych warunkach, poznania ich
specyfiki pracy. Powinny tak e budowa , wzmacnia  i obiektywizowa  przekonanie o perspektywach
rozwoju zielonych bran  i zwi zanym z tym:

wzro cie atrakcyjno ci i stabilno ci zatrudnienia oraz podniesieniu pozycji konkurencyjnej na
rynku pracy osób dysponuj cych kwalifikacjami pozwalaj cymi na zatrudnienie w tych bran ach –
w odniesieniu do osób bezrobotnych,
rozwoju niszowej dzia alno ci i mo liwo ciach zdobywania nowego rynku zbytu dla towarów i
us ug z zakresu eko-budownictwa – w odniesieniu do przedsi biorców,
zmniejszaniu bezrobocia w regionie oraz realnego oddzia ywania na popyt i poda  na prac  – w
odniesieniu do instytucji rynku pracy.

Cel produktu po redniego (modelu wizyt studyjnych) zdefiniowano jako zwi kszenie
umiej tno ci identyfikacji i weryfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki poprzez
do wiadczanie, poznawanie przyk adów dobrych praktyk i korzy ci p yn cych z zatrudnienia w
zielonych zawodach w drodze bezpo redniego kontaktu z podmiotami i ich pracownikami.

Wizyty studyjne realizowane w ramach projektu – jako element identyfikacji – powinny by  w
zgodzie z profilami potencjalnych zielonych zawodów zidentyfikowanych na etapie bada  i analiz jako
rozwojowe w subregionie p ockim (np. Ekotechnolog) oraz z tematyk  realizowanych na dalszym
etapie form szkolenia i doskonalenia zawodowego.
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2. Miejsca docelowe wizyt studyjnych

Aby zapewni  osi gni cie celów wizyty studyjnej, kluczowy jest dobór miejsc wizyt, a plan wizyty
musi by  starannie opracowany i przygotowywany w oparciu o wiedz  organizatorów w
porozumieniu z przedstawicielami podmiotu przyjmuj cego. Termin, czas trwania i intensywno
wizyty powinna uwzgl dnia  w szczególno ci potrzeby, oczekiwania i mo liwo ci uczestników.

Wizyty studyjne mog  by  organizowane w krajowych i zagranicznych organizacjach, instytucjach i
przedsi biorstwach dzia aj cych na rzecz rozwoju b  prowadz cych dzia alno  w tzw. zielonych
bran ach (w tym zw aszcza w eko-budownictwie), a wi c zatrudniaj cych pracowników
wykonuj cych zielone zawody, ze szczególnym uwzgl dnieniem m odych osób, które podj y to
zatrudnienie po zako czeniu edukacji, po okresie bezrobocia, musia y si  przekwalifikowa ,
przebran owi , itp. Odwiedzane podmioty powinny by  postrzegane jako liderzy lub podmioty
wiod ce/odnosz ce sukcesy w obszarach swojej dzia alno ci, a ich dokonania powinny stanowi
przyk ady dobrych praktyk i sukcesów, by mo liwe by o zrealizowanie programu wizyty na wysokim
poziomie merytorycznym i osi gni cie jej celów edukacyjnych i motywacyjnych.

Jako przyk ady mog  s :
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Ku kowce”. W ramach projektu „Chwytamy s ce we wsi
Ku kowce”, który zosta  laureatem programu Rzeczpospolita Internetowa, stowarzyszenie
opracowa o i wdro o w asn  technologi  budowy i monta u kolektorów s onecznych,
zaprezentowan  nast pnie na mi dzynarodowym Szczycie Klimatycznym. Obecnie wi kszo
budynków we wsi, zarówno prywatnych, jak i publicznych, korzysta z tej formy ogrzewania.
Stowarzyszenie prowadzi szkolenia w zakresie budowy i monta u kolektorów, a tak e prace nad
wykorzystaniem energii wiatrowej i biomasy. W ramach projektu „Budujemy razem” wspiera
spó dzielnie socjalne za one przez osoby bezrobotne w dzia alno ci zwi zanej z produkcj
i monta em instalacji grzewczych opartych na odnawialnych ród ach energii.
Budimex Danwood Sp. z o.o. Najwi kszy w Polsce producent domów szkieletowych. Oprócz
Polski buduje w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Danii i we W oszech.
www.danwood.pl.
Majstersztyk Sp. z o.o. Producent domów szkieletowych wg szwedzkiej technologii.
www.domnaturalnie.pl.
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Stowarzyszenie jest organizacj
pozarz dow  (nie nastawion  na zysk), zajmuj  si  promowaniem projektowania,
budownictwa oraz u ytkowania zgodnego z zasadami zrównowa onego rozwoju w ca ej Polsce.
Zrzesza firmy dzia aj ce w wielu zielonych bran ach. www.plgbc.org.pl.
Hetman Eko Sp. z o.o. Firma sprzedaje technologie, urz dzenia i materia y oraz oferuje
profesjonalne us ugi instalatorskie w zakresie: systemów solarnych, oczyszczalni cieków, pomp
ciep a. www.hetman-cb.pl.

Organizacja przyjmuj ca jest kluczowym podmiotem przedsi wzi cia, dlatego istotn  kwesti  jest
odpowiednio wczesne nawi zanie kontaktu, uzgodnienie warunków wspó pracy i wspólne
zdefiniowanie celów wizyty, jej programu i przebiegu oraz szczegó ów organizacyjnych.

3. Organizatorzy wizyt studyjnych
Organizatorem wizyt studyjnych w ramach przedmiotowego projektu b dzie Lider Projektu (Zak ad
Doskonalenia Zawodowego w P ocku) przy wspó udziale Partnerów.  Po zako czeniu realizacji

http://www.danwood.pl./
http://www.domnaturalnie.pl./
http://www.plgbc.org.pl./
http://www.hetman-cb.pl./
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projektu upowszechniony program wizyt studyjnych b dzie móg  by  wykorzystany przez
ytkowników  produktu. Wizyty mog  by  organizowane przez w adze samorz dowe wszystkich

szczebli, publiczne s by zatrudnienia (WUP, PUP, MUP), organizacje pozarz dowe dzia aj ce na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagro onych bezrobociem, ekologii, wsparcia
i rozwoju tzw. zielonej gospodarki, pracodawcy i organizacje pracodawców, podmioty ekonomii
spo ecznej, instytucje szkoleniowe, uczelnie i szko y zawodowe oraz partnerstwa powy szych
podmiotów.

Za eniem jest, i  wszystkie wymienione wy ej podmioty musz  by  zaanga owane w kreowanie i
identyfikowanie trendów gospodarczych i rozwojowych. Z racji realizowanych zada  ich
przedstawiciele mog  organizowa  wizyty studyjne dla osób bezrobotnych (równie  s uchaczy,
studentów czy uczniów), a tak e bra  w nich udzia  jako aktywni uczestnicy rozwijaj c swoje
kompetencje i korzystaj c z do wiadcze  wizytowanych organizacji.

Wizyty mog  by  przedsi wzi ciami finansowanymi ze rodków w asnych organizatorów
w ramach realizowanych przez nich zada  i dost pnych bud etów, a tak e w ramach programów
i projektów wspó finansowanych przez fundusze Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Europejski Fundusz Spo eczny, Fundusz Spójno ci), Programy Wspólnotowe (np.
Program Uczenie si  przez ca e ycie, a zw aszcza jego komponent Grundtvig), mechanizmy
finansowe (Norweski/EOG i Szwajcarski), polskie rodki bud etowe (NFO iGW, ministerstwa, inne)
i innych donatorów. Warunkiem (w zale no ci od posiadanego statusu) jest aktywne poszukiwanie
mo liwo ci w tym zakresie, udzia  w konkursach grantowych, aplikowanie o dofinansowanie w
ramach aktualnych konkursów oraz zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wk adu w asnego.

Organizacja wizyt studyjnych powinna by  elementem realizowanej przez organizatora dzia alno ci
statutowej/programowej i pozostawa  w zgodzie z priorytetami rozwoju spo eczno-gospodarczego
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

4. Uczestnicy wizyt studyjnych
Uczestnikami wizyt studyjnych, zgodnie z za eniami projektu b  osoby m ode do 24 roku ycia
pozostaj ce bez zatrudnienia wraz z przedsi biorcami w roli tutorów – opiekunów, a tak e
przedstawicielami instytucji rynku pracy. Tutoring, jako d ugofalowy proces wspó pracy nakierowany
na integralny rozwój podopiecznego w zakresie jego wiedzy, umiej tno ci i postaw, pozwala na
budowanie planu w asnego rozwoju z wykorzystaniem kompleksowej oferty podnoszenia
kwalifikacji w wymiarze teoretycznym i praktycznym na podbudowie wizyt studyjnych. Takie
podej cie powoduje przyj cie odpowiedzialno ci za w asny rozwój i nauk  oraz wypracowanie
indywidualnych relacji na linii przedsi biorca – osoba bezrobotna (jako potencjalny pracownik).
Jednocze nie sprzyja  b dzie wytworzeniu rodowiska wspó pracy w wymiarze realizacji ca ego
przedsi wzi cia (projektu).

Uczestnikami wizyt studyjnych mog  by  osoby bezrobotne zainteresowane znalezieniem
i podj ciem zatrudnienia w tzw. zielonych zawodach (zdiagnozowane przez urz d pracy jako
potencjalni kandydaci), osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych lub nowych kwalifikacji i
zmian  zawodu, przedstawiciele administracji publicznej, publicznych s b zatrudnienia, organizacji
pozarz dowych, przedsi biorcy.

W tym kontek cie programem wizyt studyjnych mog  by  obj te inne grupy spo eczne
(zidentyfikowane na poziomie bada  i analiz), których udzia  przyczyni si  do implementacji
zaobserwowanych rozwi za  w odniesieniu do nowo zidentyfikowanego zawodu na danym obszarze:
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kadra kierownicza i pracownicy przedsi biorstw, studenci, uczniowie, uczestnicy kursów zawodowych
i projektów skierowanych na aktywizacj  zawodow  osób bezrobotnych, szeroko poj te
doskonalenia zawodowe i rozwój tzw. zielonych sektorów gospodarki.

Z uwagi na utrzymanie sprawno ci organizacyjnej i zapewnienie efektywno ci realizowanych dzia
liczebno  grupy uczestników wizyty studyjnej nie powinna przekracza  15 osób.

5. Czas trwania wizyty

Wizyty studyjne realizowane s  w formie krótkich wyjazdów (trwaj cych zwykle do 5 dni)
w ma ych grupach (do 15 osób), co u atwia realizacj  celów i funkcji edukacyjnych wizyty, wymian
informacji w gronie uczestników, a tak e pomi dzy uczestnikami a przedstawicielami gospodarzy.
Wizyty studyjne mog  trwa  od 1 do 5 dni, w zale no ci od za onych celów, zawarto ci programu,
intensywno ci zaplanowanych dzia , warunków organizacyjnych, a tak e dost pnego bud etu.
Optymalny czas wizyty krajowej to 3 dni, natomiast wizyty zagranicznej – 5 dni.

6. Program wizyty studyjnej

Wizyta studyjna powinna czy  pozyskanie informacji teoretycznych (np. zapoznanie
z organizacj /firm , dzia alno ci  i technologi , warunkami pracy, itp.) z mo liwo ci  weryfikacji tych
informacji i do wiadczenia – zwiedzeniem miejsca produkcji/monta u, obejrzeniem gotowych
instalacji, spotkania i rozmowy z pracownikami i klientami, itp. Wizyta studyjna zazwyczaj
zorganizowana jest wg schematu cz cego poznanie zagadnie  teoretycznych i  cz  praktyczn :
1. Wprowadzenie merytoryczne (teoretyczne), którego celem jest przybli enie uczestnikom

specyfiki danego zagadnienia, zapoznanie z kontekstem i warunkami funkcjonowania organizacji
przyjmuj cej, prezentacja wypracowanych i stosowanych metod, narz dzi, sposobów
rozwi zywania problemów;

2. Zaj cia praktyczne, realizowane np. w formie warsztatów, seminariów, symulacji, wizyt
w instytucjach, których celem jest przyjrzenie si , jak ró ne rozwi zania sprawdzaj  si
w rzeczywisto ci, poznanie praktycznych zastosowa  narz dzi i zagadnie  omówionych w cz ci
teoretycznej, do wiadczenie i wyrobienie opinii o skuteczno ci stosowania danych metod,
praktyk, itp.

Powy sze mog  by  uzupe nione o sesje ewaluacyjne w trakcie i/lub po zako czeniu wizyty, których
celem jest zebranie opinii i ocen uczestników wizyty, a tak e pog bienie ich wiedzy teoretycznej i
praktycznej. Dlatego w proponowanym modelu ka dy dzie  wizyty studyjnej sk ada si  z dwóch
cz ci (modu ów): przedpo udniowej – teoretycznej, prowadzonej w sali szkoleniowej oraz
popo udniowej – praktycznej, np. w miejscu wykonywania pracy/na danym stanowisku pracy. Ka dy
dzie  ko czy si  sesj  ewaluacyjn , podczas której podsumowywane s  najwa niejsze wiadomo ci i
formu owane wnioski. Sesja s y tak e ocenie danego dnia wizyty od strony organizacyjnej i
merytorycznej. Uczestnicy wizyty powinni mie  mo liwo :
-  zapoznania si  z praktyk  dzia ania podmiotu przyjmuj cego, który odniós  sukces w swojej
dziedzinie lub bran y,
- zapoznania si  z procesem produkcji/tworzenia danej us ugi/towaru (w zale no ci od profilu
dzia alno ci), opcjonalnie: zaanga owanie/fizyczne uczestnictwo w procesie
produkcji/budowy/tworzenia,
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- pozna  proces oraz mechanizmy i sposoby tworzenia i rozwijania danego miejsca,
przedsi wzi cia/inicjatywy,
- pozna  czynniki sukcesu przedsi wzi cia.
Na etapie organizacji i przygotowania wizyty nale y uzgodni  jej cel, termin, przebieg
i oczekiwane rezultaty oraz warunki wspó pracy z organizacj /firm  przyjmuj , która powinna
zapewni  b  udzieli  wsparcia w zapewnieniu odpowiedniego zaplecza i warunków dla w ciwego
przebiegu wizyty: miejsca spotkania (odpowiednio wyposa onej sali konferencyjnej/szkoleniowej),
dost pno ci odpowiednich osób, prezentacji i materia ów drukowanych, a tak e pocz stunku,
wskaza  miejsce dogodne dla organizacji przerwy obiadowej, noclegu, itp.

Program ramowy wizyty studyjnej
Miejsce wizyty: województwo podkarpackie, Stowarzyszenie Klub Sportowy „Ku kowce”
w Ku kowcach k. Przemy la (produkcja i instalacja urz dze  do pozyskiwania energii s onecznej,
energii wiatrowej i z biomasy) oraz Majstersztyk Sp. z o.o. w Brzezinach (produkcja i monta  domów
szkieletowych).
Czas trwania wizyty: 3 dni.

Dzie  0.
Przybycie na miejsce, zakwaterowanie i kolacja.

Dzie  1.
Wizyta w Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Ku kowce” w Ku kowcach.
Modu  przedpo udniowy.

Spotkanie z przedstawicielami zarz du/pracownikami Stowarzyszenia.
Informacja nt. historii organizacji, obszaru dzia ania, prowadzonej dzia alno ci.
Prezentacja/informacja nt. perspektyw dla rozwoju tego rodzaju dzia alno ci w Polsce
Prezentacja projektu „Chwytamy s ce we wsi Ku kowce”- za ,  celów, rezultatów, dzia ,
przebiegu realizacji.
Informacja nt. opracowanej technologii produkcji i monta u paneli s onecznych.
Informacja nt. wymaga  dot. pracowników: wykszta cenia, kwalifikacji, do wiadczenia,
uprawnie , itp.
Informacja dot. typowego dnia pracy, warunków i specyfiki pracy, itp.
Sesja pyta  i odpowiedzi, dyskusja.

Modu  popo udniowy.
Wizyta w warsztacie.
Informacje praktyczne i prezentacja etapów produkcji panelu.
Rozmowa z pracownikami, pytania i odpowiedzi.
Wizyta na miejscu instalacji paneli.
Informacje praktyczne, warunki i etapy monta u.
Rozmowa z pracownikami, pytania i odpowiedzi.
Sesja ewaluacyjna.

Dzie  2.
Wizyta w Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Ku kowce” w Ku kowcach.
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Modu  przedpo udniowy.
Spotkanie z przedstawicielami zarz du/pracownikami Stowarzyszenia.
Prezentacja projektu „Budujemy razem”.
Informacja nt. opracowanej technologii ogrzewania budynków przy pomocy energii wiatrowej
oraz z biomasy oraz perspektyw dla rozwoju tego rodzaju dzia alno ci w Polsce.
Informacja nt. wymaga  dot. pracowników: wykszta cenia, kwalifikacji, do wiadczenia,
uprawnie , itp.
Informacja dot. typowego dnia pracy, warunków pracy, itp.
Sesja pyta  i odpowiedzi, dyskusja.

Modu  popo udniowy.
Wizyta w warsztacie lub spó dzielni socjalnej.
Informacje praktyczne i prezentacja etapów produkcji wiatraka o osi pionowej.
Rozmowa z pracownikami, pytania i odpowiedzi.
Wizyta na miejscu instalacji wiatraka.
Informacje praktyczne, warunki i etapy monta u.
Rozmowa z pracownikami, pytania i odpowiedzi.
Sesja ewaluacyjna.

Dzie  3.
Przejazd do Brzezin.
Wizyta w firmie Majstersztyk Sp. z o.o. produkuj cej domy szkieletowe w oparciu o technologi
szwedzk .
Modu  przedpo udniowy.

Spotkanie z przedstawicielami firmy.
Informacja nt. historii firmy, prowadzonej dzia alno ci, obszaru dzia ania.
Prezentacja/Informacja nt. technologii produkcji i monta u domów szkieletowych oraz
perspektyw dla rozwoju bran y eko-budownictwa w Polsce.
Informacja nt. wymaga  dot. pracowników: wykszta cenia, kwalifikacji, do wiadczenia,
uprawnie , itp.
Informacja dot. typowego dnia pracy, warunków i specyfiki pracy, itp.
Sesja pyta  i odpowiedzi, dyskusja.

Modu  popo udniowy.
Wizyta w zak adzie produkcyjnym.
Informacje praktyczne i prezentacja etapów produkcji domu szkieletowego.
Rozmowa z pracownikami, pytania i odpowiedzi.
Wizyta na budowie - miejscu monta u domu.
Informacje praktyczne, warunki i etapy budowy.
Rozmowa z pracownikami, pytania i odpowiedzi.
Sesja ewaluacyjna.

Zako czenie wizyty, powrót.

7. Spotkania konsultacyjno-ewaluacyjne.
Po zako czeniu ka dej wizyty studyjnej b  organizowane spotkania grupy wspieraj cej b cej
multiplikatorem zaobserwowanych rozwi za . Grupa z ona z osób bezrobotnych do 24 roku ycia
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obj tych wsparciem oraz przedsi biorców (tutorów) i przedstawicieli instytucji rynku pracy
(uczestnicy wizyt studyjnych), zapewni trwa  i narz dzia implementacji zaobserwowanych
nowatorskich rozwi za . Celem spotka  b dzie weryfikacja i upowszechnienie obserwacji, rozwi za
i próba ich dostosowania do warunków panuj cych w przedsi biorstwach obszaru testowania.
Rezultatem organizowanych spotka  mo e by  sporz dzenie dokumentu posiadaj cego np. form
strategii wdra ania zaobserwowanych rozwi za . Dokumenty te b  upowszechniane w ród

ytkowników i przedstawicieli grupy docelowej na dalszych etapach realizacji projektu.

W imieniu Lidera projektu: ………………………………….………………………

W imieniu Partnera 1 – Miejskiego Urz du Pracy w P ocku ………………………………………………………….

W imieniu Partnera 2 – Powiatowego Urz du Pracy w P ocku ………………………………………………………….

W imieniu Partnera 3 – Doradztwa Personalnego SET …………………………………………………………

Za cznik nr 2 do Strategii
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Produkt finalny 2 – Model budowy instrumentu wspieraj cego zainteresowanie zielonymi
zawodami, sk ada si  z czterech elementów (produktów po rednich):

Produkt po redni 4: Program doskonalenia doradców zawodowych w zakresie trendów
rozwojowych zielonej gospodarki.
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Produkt po redni 5: Program kszta cenia i doskonalenia osób bezrobotnych do 24 roku
ycia.

Produkt po redni 6: Program zaj  praktycznych dla osób bezrobotnych do 24 roku ycia
realizowanych u pracodawców.
Produkt po redni 7: Laboratorium zielonych zawodów dla obszaru miejskiego (MUP P ock)
i obszaru wiejskiego (PUP P ock).

Innowacyjny produkt (Model) jest odpowiedzi  na zidentyfikowane i zweryfikowane w ramach
prowadzonych bada  i analiz obszary problemowe w zakresie niskiej skuteczno ci dotychczasowych
rozwi za  instytucjonalnych (w szczególno ci instytucji rynku pracy) na rzecz pobudzania
wiadomo ci ekologicznej uczestników szeroko rozumianego rynku pracy i zwi kszania poziomu

aktywizacji m odych osób bezrobotnych w obszarze zielonej gospodarki. Badania i analizy
prowadzone na pierwszym etapie realizacji projektu potwierdzi y niewielk  rol  instytucji rynku pracy
we wdra aniu kompleksowych rozwi za  aktywizuj cych m ode osoby bezrobotne i umo liwiaj cych
nabycie nowych niestandardowych kwalifikacji na rynku pracy.

Dzia ania projektowe koncentruj  si  na opracowaniu (stworzeniu), przetestowaniu,
upowszechnieniu i w czeniu do g ównego nurtu polityki rynku pracy innowacyjnego narz dzia
(modelu) budowy instrumentu wspieraj cego zainteresowanie zielonymi zawodami, w odniesieniu
do uczestników rynku pracy. Nowatorski produkt udost pnia kompleksowe narz dzia podnoszenia
kwalifikacji i nabywania niszowych umiej tno ci w nowo zidentyfikowanym zawodzie: Ekotechnolog
(rekomendacje z bada  i analiz, konsultacje i seminaria z udzia em przedstawicieli grup odbiorców).
Innowacyjne narz dzie pobudzania i podtrzymywania zainteresowania osób m odych uzyskiwaniem
kwalifikacji w niszowej dziedzinie przyczynia si  do zmniejszenia kosztów aktywizacji zawodowej tych
osób. Dzi ki udost pnionym w ramach realizacji projektu narz dziom, instrukcjom oraz dost pnymi
w instytucjach rynku pracy zasobami, wdro enie proponowanego innowacyjnego rozwi zania jest
efektywne i nie wymaga nak adów finansowych (b  nieznacznego wk adu
eksperckiego/trenerskiego – w odniesieniu do programu kszta cenia i doskonalenia).

 Innowacyjno  projektu przejawia si  równie  w wymiarze form wsparcia uczestników rynku
pracy, zarówno po stronie popytu, jak i poda y na prac . Na obszarze realizacji projektu nie
zidentyfikowano nowatorskich, a tym bardziej kompleksowych instrumentów redukcji bezrobocia

ród m odych osób bezrobotnych i budowania, a nast pnie podtrzymywania ich zainteresowania
uzyskiwaniem niszowych umiej tno ci/kwalifikacji w nowych zawodach.

Niniejsz  innowacj  mog  zastosowa  u ytkownicy okre leni jako: pracodawcy, przedsi biorcy,
przedstawiciele organizacji zrzeszaj cych pracodawców, organy prowadz ce placówki edukacyjne,
uczelnie wy sze, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe z obszaru Polski – którym zostan
przekazane innowacyjne narz dzia (wyposa enie w instrumenty kompleksowego wsparcia
bezrobotnych osób m odych, zmniejszenia wska nika bezrobocia dzi ki umo liwieniu nabywania
niszowych umiej tno ci).

Do zastosowania innowacji konieczne jest:
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Przeszkolenie doradców zawodowych (w szczególno ci zatrudnionych w urz dach pracy) w
zakresie trendów rozwojowych zielonej gospodarki. Wyniki bada  i analiz wskaza y na bardzo
du  rol  doradców zawodowych w kreowaniu i pobudzaniu wiadomo ci osób bezrobotnych i
uczniów szkó  w zakresie zielonej gospodarki. Wyposa enie doradców w „zielone” umiej tno ci i
wiedz  wymaga zaanga owania wykwalifikowanych trenerów zewn trznych (koszt ok. 80-100 z
przy 80 godz. szkolenia). Aby zredukowa  koszty zatrudnienia, zalecane jest korzystanie z
zasobów innych instytucji, z którymi nawi zano wspó prac  partnersk  na rzecz wdro enia
innowacji. Brak dodatkowych wymaga  dot. inwestycji w infrastruktur  techniczn  czy
przeszkolenia pracowników. Nie jest wymagana zgoda instytucji trzeciej.
Przeszkolenie osób bezrobotnych w zakresie nowo zidentyfikowanego zawodu, zarówno w cz ci
teoretycznej, jak i cz ci zaj  praktycznych/doskonal cych u pracodawców. Umo liwienie
nabycia niestandardowych niszowych umiej tno ci i kwalifikacji w zakresie zielonej gospodarki
powinno by  oparte o wykwalifikowana kadr  trenersk . Podobnie jak w powy szym przypadku,
zalecane jest wykorzystanie zasobów kadrowo-organizacyjno-technicznych instytucji, z którymi
nawi zano wspó prac  na rzecz wdro enia innowacyjnych narz dzi. Brak dodatkowych wymaga
dot. inwestycji w infrastruktur  techniczn  czy przeszkolenia pracowników. Nie jest wymagana
zgoda instytucji trzeciej.
Zgromadzenie/wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowo-technicznych instytucji

ytkowników, w tym w szczególno ci powo anie zespo u koordynuj cego laboratorium –
Mened era i Specjalisty ds. zielonych zawodów, posiadaj cych umiej tno  po czenia wiedzy nt.
zielonej gospodarki i do wiadczenia w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy oraz
posiadaj cych kompetencje spo eczne zbie ne z kompetencjami doradcy zawodowego. W celu
zgromadzenia niezb dnych zasobów zalecane jest korzystanie ze wsparcia doradczego firm,
instytucji bran owych, stowarzysze  i organizacji o zbie nym profilu dzia alno ci (w ramach
nawi zanej wspó pracy). Brak wymogów dot. przeszkolenia pracowników czy kosztów
dodatkowych (w ramach zasobów w asnych) b  inwestycja na poziomie r.500-1200 z /m2. Nie
jest wymagana zgoda instytucji trzeciej.

Dost pno  produktu zostanie zapewniona dzi ki szerokiej akcji upowszechniaj cej i w czaj cej,
o której mowa w Strategii wdra ania projektu innowacyjnego (seminaria, debaty, spotkania
upowszechniaj ce, konferencje, kampanie medialne, artyku y w prasie). Na bie co informacje o
produktach dost pne b  na portalu edukacyjnym. Informacja o mo liwo ciach pobierania i
stosowania produktu dost pna b dzie w instytucjach Partnerów projektu, którzy w ramach
wieloletniej wspó pracy z instytucjami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi, b  prowadzi  dzia ania
udost pniaj ce. Produkt i jego elementy sk adowe b  upowszechniane za po rednictwem
dost pnym kana ów przep ywu informacji (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, strona
internetowa, osobisty przekaz).

Wdro enie i realizacja proponowanego innowacyjnego narz dzia nie wnosi zmian do Strategii
upowszechniania ani Strategii w czania do g ównego nurtu polityki, których za enia
przedstawiono w Rozdziale VI i VII Strategii wdra ania projektu innowacyjnego.

W kolejnych rozdzia ach niniejszego opracowania zaprezentowano za enia (programy,
instrukcje, scenariusze) oraz sposoby zastosowania poszczególnych produktów po rednich w ramach
Wst pnej wersji produktu finalnego.
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IIII.. PPRROODDUUKKTT PPOO RREEDDNNII 44 –– PPrrooggrraamm ddoosskkoonnaalleenniiaa ddoorraaddccóóww
zzaawwooddoowwyycchh ww zzaakkrreessiiee ttrreennddóóww rroozzwwoojjoowwyycchh zziieelloonneejj

ggoossppooddaarrkkii

1. Cel i zadania szkolenia

Cel g ówny:
Dostosowanie us ug doradztwa zawodowego wiadczonych w instytucjach rynku pracy oraz szko ach
i placówkach edukacyjnych do aktualnych trendów rozwojowych w kontek cie zielonej gospodarki.

Cele dydaktyczne:
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1. Wzrost wiedzy i poprawa dost pu doradców zawodowych do najnowszej wiedzy
w zakresie zagadnie  ochrony rodowiska, odnawialnych róde  energii oraz ekobudownictwa,
jako podstawowych elementów rozwoju zielonej gospodarki;

2. Wzrost wiedzy doradców zawodowych w zakresie zielonych miejsc pracy i uzieleniania zawodów
w oparciu o zmiany zachodz ce w poszczególnych bran ach i sektorach gospodarki oraz na rynku
pracy;

3. Wzrost wiedzy i umiej tno ci doradców zawodowych wiadcz cych us ugi na rzecz osób
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo (ucz cych si ) i wszystkich zainteresowanych w zakresie
zapotrzebowania na us ugi edukacyjne i dokszta caj ce oraz w zakresie diagnozowania
umiej tno ci i kompetencji spo ecznych niezb dnych do wykonywania pracy w zielonych
zawodach;

4. Nabycie przez doradców zawodowych umiej tno ci w zakresie tworzenia i aktualizowania profili
zawodowych zwi zanych z zielonymi miejscami pracy, z uwzgl dnieniem zachodz cych zmian, w
tym nabycie umiej tno ci samokszta cenia i samodoskonalenia w tym zakresie;

Efekty kszta cenia

WIEDZA
W_01 zna biologiczne, spo eczne i gospodarcze podstawy zrównowa onego rozwoju i ochrony oraz

zarz dzania przyrod
W_02 posiada wiedz  z zakresu odnawialnych róde  energii, racjonalnego gospodarowania

zasobami naturalnymi oraz z zakresu nowych technologii i ekoinnowacji stosowanych w
ramach tzw. zielonej gospodarki

W_03 posiada kompleksow  wiedz  z zakresu tworzenia profili zawodowych zwi zanych z zielon
gospodark  i zielonymi miejscami pracy oraz z zakresu potencjalnych cie ek edukacyjnych w

eniu do podejmowania pracy w zielonym sektorze
UMIEJ TNO CI

U_01 przetwarza uj cia teoretyczne w zakresie interpretacji zjawisk i warunków

zachodz cych w obszarze organizowania warsztatu metodycznego dla potrzeb doradztwa
zawodowego na praktyczne dzia anie

U_02 tworzy prognozy, analizy, interpretacje oraz konstruuje projekty strategii dzia  w zakresie
doradztwa zawodowego

U_03 konstruuje oceny przydatno ci i odpowiednio wykorzystuje poznane narz dzia, instrumenty,
techniki i metody wykorzystywane w procesie analizowania zjawisk i procesów w zakresie
doradztwa zawodowego i doradztwa kariery w uj ciu zielonej gospodarki i zielonych miejsc
pracy

U_04 adaptuje poznane metody w procesie pozyskiwania danych wykorzystywanych do badania
zjawisk i procesów w obszarze doradztwa zawodowego w zakresie dzia  na rzecz
uzieleniania gospodarki

KOMPETENCJE SPO ECZNE
K_01 dzia a w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy i umiej tno ci, rozumie potrzeb  ci ego

dokszta cania si  i doskonalenia zawodowego, samodzielnie wyznacza kierunki swojego
dalszego rozwoju zawodowego

K_02 rozró nia i diagnozuje wspó czesne wyzwania dla poradnictwa zawodowego i doradztwa
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kariery ro nych rodowisk spo ecznych oraz potrafi sprosta  otrzymanym zadaniom
wynikaj cym z pe nionych w nim ról

K_03 zmienia swoje przygotowanie do wykonywania obowi zków zawodowych, wyznaczaj c
okre lone priorytety przyjmuj c jednocze nie logiczn  i spójn  argumentacj

Aby wiadczy  kompetentne us ugi doradztwa zawodowego konieczne jest d enie
do maksymalnie precyzyjnej wiedzy w zakresie rynku pracy, prognoz spo eczno-gospodarczych
w kilkuletniej perspektywie oraz trendów rozwojowych regionu i kraju. Tak kompleksowa wiedza ma
znaczenie z punktu widzenia decyzji podejmowanych przez klienta na podstawie udzielonego
wsparcia doradczego.

Badania nad kompetencjami i kwalifikacjami dla zielonych zawodów na poziomie Unii Europejskiej od
2008 roku prowadzi CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kszta cenia Zawodowego). Do
kluczowych zada  Centrum nale y likwidowanie luk w wiedzy poprzez prowadzenie niezwykle
potrzebnej analizy obecnego i przysz ego zapotrzebowania na kwalifikacje w Europie. Opracowania
CEDEFOP wskazuj  jednoznacznie, i  budowanie umiej tno ci, niezb dnych dla rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej w pa stwach cz onkowskich UE, jest pilnym zadaniem w kontek cie ca ego systemu
edukacji. Na podstawie bada  przeprowadzonych w 2012 roku Agencja UE stwierdza, e w zwi zku z
tym, zrozumienie wp ywu na rodowisko powinno stanowi  integraln  cz  programu nauczania
w zakresie konkretnego zawodu. Uwzgl dnienie zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska, w
kontek cie istniej cych kwalifikacji jest znacznie bardziej skuteczne ni  wprowadzenie nowych
standardów kszta cenia3.

Wg tego samego raportu strategia rozwoju zielonych umiej tno ci musi umo liwia  rozwój
umiej tno ci poprzez indywidualnie dopasowane do potrzeb, szkolenia, jak równie  zapewnia
dost p do tych rodków przez szerok  gam  narz dzi i metod4.  W tym katalogu mie ci  si  równie
doradztwo zawodowe, zorientowane na maksymalne dopasowanie wiedzy, umiej tno ci
i kompetencji do danego stanowiska pracy (m.in.: w zielonej gospodarce).

Funkcje doradcy zawodowego wymagaj  samokszta cenia i bieg ci w pozyskiwaniu informacji
zwi zanych z mo liwo ciami na rynku pracy i po danymi kompetencjami specjalistycznymi5.
Ponadto, obserwowane zjawiska globalizmu wskazuj  na konieczno  podejmowania nauki nowych
zawodów, których zmienno  i atrakcyjno  mo e by  podstaw  statusu spo ecznego i satysfakcji
ekonomicznej. Elastyczno  zawodowa oraz mobilno  na rynku pracy to charakterystyczne
symptomy zmian wspó czesnej rzeczywisto ci. Wyra ane s  poprzez wzrost rangi kompetencji
i specjalizacji zawodowej. Trafno  wyboru kierunku doskonalenia i kszta cenia zawodowego sprzyja
wzgl dnej stabilizacji zawodowej. Wyznacza równie  znacz ce miejsce doradcy zawodowemu, który

3 Skills for Green jobs. European synthesis report w: [http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf],
umaczenie w asne

4 Skills for Green jobs. European synthesis report w: [http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf],
umaczenie w asne

5 Dr. K. Atama czuk [w:] http://www.koweziu.edu.pl/

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf
http://www.koweziu.edu.pl/
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wyposa ony w pragmatyczn  wiedz  zawodow  odgrywa kluczow  rol  w kszta towaniu kariery
zawodowej swoich podopiecznych6.

W tym kontek cie, aby doradca zawodowy skutecznie realizowa  proces doradczy
w odniesieniu do zielonej gospodarki niezb dna jest podstawowa wiedza z zakresu gospodarki
niskoemisyjnej, stanowi cej fundament rozwoju przemys u, budownictwa i innych sektorów
w perspektywie najbli szych 20 lat. Zatem koniecznym jest wzbogacenie programu kszta cenia
doradców zawodowych o tre ci zwi zane z zagadnieniami zrównowa onego rozwoju.

Szacuje si , i  rozwój zielonej gospodarski w perspektywie najbli szych kilku, kilkunastu lat znacznie
przyspieszy, a co za tym idzie wzro nie liczba miejsc pracy w zielonym sektorze. Pod poj ciem
„zielonej gospodarki” kryje si  nowa cie ka rozwoju spo eczno – gospodarczego, która cele
zrównowa onego rozwoju realizuje w bardziej efektywny sposób. „Zielon  gospodark ” mo na
rozpatrywa  w wielu ró nych p aszczyznach, jak równie  obejmuje ró ne w sze zagadnienia –
m.in. pozyskiwanie energii ze róde  odnawialnych, popraw  efektywno ci energetycznej
i materia owej oraz zielone miejsca pracy. Budowanie „zielonej gospodarki” jest procesem

ugotrwa ym i trudnym. Proces ten wymaga zaanga owania wszystkich zainteresowanych tematem
stron, a przede wszystkim budowania wiadomo ci, której celem jest dostosowanie uczestników
rynku do przemian spo eczno – gospodarczych, jakie zachodz . Przekszta canie si  gospodarki
wymaga rozwoju innowacji, zmiany kompetencji i adu organizacyjnego.

Podsumowuj c, dzi ki udzia owi w szkoleniu, doradcy zawodowi zyskaj  nie tylko wiedz
nt. „zielonych zawodów”, czy „zawodów uzielenionych”, ale nab  szereg umiej tno ci
pozwalaj cych na prowadzenie zaj  doradczych, ukierunkowuj c swoich podopiecznych na
najbardziej perspektywiczne cie ki kariery zawodowej. Doradcy zawodowi po zako czeniu szkolenia

 potrafili zainteresowa  odbiorc  tematyk  zwi zan  z ochron rodowiska, zielon  gospodark
oraz b  umieli wypromowa  „zielony” sektor gospodarki.

2. Czas trwania szkolenia i sposób organizacji
Szkolenie b dzie realizowane w wymiarze 80 godzin dydaktycznych (45 min.) obejmuj cych cz
teoretyczn  (64 godz.) oraz praktyczn  (16 godz.). Podczas zaj  teoretycznych zastosowane zostan
metody: wyk ad, prezentacja z omówieniem i/lub dyskusja ze s uchaczami. Natomiast podczas zaj
praktycznych s uchacze b  wykonywa wiczenia w grupach, maj ce na celu utworzenie nowych

 aktualizacj  istniej cych ju  profili zawodowych w sektorach zielonej gospodarki w aspekcie
regionalnym i lokalnym. Przygotowani zostan  równie  do poszukiwania róde  wiedzy i informacji na
temat zielonej gospodarki.

Dodatkowo cz  godzin zaj  s uchacz przeznaczy na indywidualn  prac , maj  na celu
przygotowanie pracy ko cowej z mo liwo ci  konsultacji z wyk adowc .

Zaj cia b  odbywa y si  w systemie weekendowym (sobota, niedziela) i b  zrealizowane w
trakcie 7 zjazdów z min. 2 tygodniow  przerw  mi dzy kolejnymi zjazdami. Zaj cia prowadzone b
w wystandaryzowanych grupach 12-20 osobowych.

3. Uczestnicy szkolenia

6 Dr. K. Atama czuk [w:] http://www.koweziu.edu.pl/

http://www.koweziu.edu.pl/
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Uczestnikami szkolenia mog  by :

osoby zatrudnione na stanowisku doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy, szko ach,
placówkach edukacyjnych i innych,
osoby posiadaj ce do wiadczenie zawodowe na stanowisku doradcy zawodowego lub zwi zane
w inny sposób ze wiadczeniem us ug poradnictwa zawodowego (wolontariat, praca spo eczna i
in.),
osoby prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zwi zan  z doradztwem personalnym, doradztwem
zawodowym, doradztwem kariery lub coachingiem,
osoby posiadaj ce wykszta cenie o kierunku i/lub specjalno ci doradztwo zawodowe,
a nie posiadaj ce do wiadczenia zawodowego w tym zakresie.

4. Kadra dydaktyczna
Ka dy z czterech modu ów tematycznych (zrównowa onego rozwoju, zielonej gospodarki, edukacji i
kszta cenia oraz doskonalenia warsztatu doradcy zawodowego) b dzie prowadzony przez kadr
dydaktyczn  posiadaj  odpowiednie kwalifikacje (wiedz /umiej tno ci) i/lub do wiadczenie
zawodowe zwi zane z omawianymi tre ciami.

Odpowiednie kwalifikacje powinny by  definiowane jako:

1.
wykszta cenie wy sze w zakresie zwi zanym ze zrównowa onym rozwojem, m.in.: ochrona
rodowiska, biotechnologia, biologia, in ynieria rodowiska, ekologia, prawo ochrony
rodowiska, architektura i urbanistyka, budownictwo i inne,

uprawnienia pedagogiczne lub trenerskie,
dorobek naukowy b  zawodowy w tym zakresie.
i/lub

2.
wykszta cenie wy sze pedagogiczne ze specjalno ci  w zakresie m.in.: ekologii, ochrony
rodowiska, przyrody, zrównowa onego rozwoju, biologii, geografii i inne,

dorobek naukowy b  zawodowy w tym zakresie.

5. Wymagania kwalifikacyjne dla zawodu
Doradc  zawodowym mo e by :

osoba posiadaj ca licencj  doradcy zawodowego (min. 1 rok do wiadczenia na stanowisku
doradcy zawodowego – sta ysty w publicznych s bach zatrudnienia oraz wykszta cenie wy sze),
osoba posiadaj ca wykszta cenie wy sze I lub II stopnia o kierunku i/lub specjalno ci doradztwo
zawodowe,
osoba, która uko czy a studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.

6. Plan nauczania

Liczba godzin
Lp. Tematyka zaj

wyk ad wiczenia
warsztaty
/ projekt
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MODU  I: ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ 24

1. Ochrona rodowiska 8

2. Odnawialne ród a energii 8

3. Ekobudownictwo 8

MODU  II: ZIELONA GOSPODARKA 24

4. Ekologiczna przedsi biorczo  i ekoinnowacje 12

5. Zielone miejsca pracy i uzielenianie zawodów,
zielone bran e, zielone sektory

12

MODU  III: EDUKACJA I KSZTA CENIE 12

6. Zielone umiej tno ci i zielone kompetencje 6

7. Zielona edukacja i kszta cenie 6

MODU  IV: DOSKONALENIE WARSZTATU DORADCY
ZAWODOWEGO

16

8.
Analiza i aktualizacja profili zawodowych w
sektorach zielonej gospodarki w aspekcie
regionalnym i lokalnym

12

9.
Samokszta cenie i ród a aktualizacji wiedzy w
zakresie zielonej gospodarki. Trendy rozwojowe
zielonej gospodarki

4

MODU  V: PRZYGOTOWANIE DO PRACY KO COWEJ 4 60

10. Przygotowanie pracy zaliczeniowej 4 307

RAZEM 64 16 308
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MODU  I: ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ

1. Ochrona rodowiska – s uchacz uzyskuje wiedz  ogóln  z zakresu szeroko rozumianej ekologii,
wspó czesnych zagro  dla przyrody i rodowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego
oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszcze . Zapoznaje si  m.in. z
zagadnieniami dotycz cymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania,
z systemami zarz dzania rodowiskiem, aktami prawnych w ochronie rodowiska, organizacj
ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej spo ecze stwa,

2. Odnawialne ród a energii (OZE) - s uchacz uzyskuje wiedz  ogóln  z zakresu pozyskiwania
energii z wody, wiatru, s ca oraz biomasy. Zapoznaje si  m.in. z regulacjami prawnymi

7 Liczba godzin przeznaczona na samodzielne przygotowanie projektu przez ka dego uczestnika szkolenia,
z uwzgl dnieniem konsultacji z opiekunem projektu przy zastosowaniu ICT.
8 J.w.
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dotycz cymi energii odnawialnej, uzyskuje informacje o szansach rozwoju energetyki
odnawialnej w Polsce oraz o ród ach finansowania projektów zwi zanych z OZE.

3. Ekobudownictwo – s uchacz uzyskuje informacje o mo liwo ciach wykorzystania ekologicznych
rozwi za  w bran y budowlanej, m.in. nabywa wiedz  czym s : audyt energetyczny, pompa
ciep a, panel s oneczny, ogniwo fotowoltaiczne itp. Ponadto uczestnik zapoznaje si  z
elementami budownictwa pasywnego, uzyskuje wiedz  o korzy ciach wynikaj cych ze
stosowania czystych energii w budownictwie.

MODU  II: ZIELONA GOSPODARKA

4. Ekologiczna przedsi biorczo  i ekoinnowacje – s uchacz uzyskuje informacje o ród ach
finansowania z przeznaczeniem na rozpocz cie i rozwój dzia alno ci przedsi biorstw zwi zanych z
zielon  gospodark , uzyskuje wiedz  na temat kultury przedsi biorczo ci
i innowacji. S uchacz nabywa wiedz  o podejmowanych aktualnie dzia aniach w zakresie
innowacji ekologicznych (wykorzystanie technologii rodowiskowych).

5. Zielone miejsca pracy i uzielenianie zawodów, zielone bran e, zielone sektory – zawody „zielone”
i „uzielenione” – s uchacz uzyskuje informacje o zawodach i specjalno ciach w ochronie
rodowiska, o aktualnym i przewidywanym zatrudnieniu w ochronie rodowiska

(zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony rodowiska, stan bezrobocia
w sektorze ochrony rodowiska oraz przyk adowe oferty pracy i wymaganiach stawianych przez
pracodawców dla kandydatów do pracy).

MODU  III: EDUKACJA I KSZTA CENIE

6.  Zielone umiej tno ci i zielone kompetencje – s uchacz uzyskuje informacje o tym, jakie nale y
posiada  umiej tno ci i kwalifikacje, aby wej  na rynek pracy w zielonym sektorze gospodarki.
Posi dzie wiedz  nt. ponadnarodowego podej cia ukierunkowanego na wzmacnianie zielonej
kultury w tym sektorze. Nab dzie umiej tno ci identyfikacji szkole  z ekologicznego punktu
widzenia, wzmacniaj ce zielone umiej tno ci. Tematyka zaj  dotyczy  b dzie równie
wspierania kultury "zielonego my lenia" i "zielonej pracy" jako sposobów na osi gni cie sektora
budowlanego zrównowa onego dla rodowiska.

7. Zielona edukacja i kszta cenie – s uchacz uzyskuje wiedz , w jaki sposób podwy sza  kwalifikacje
zwi zane z zielon  gospodark  poprzez edukacj  formaln  (szko y wy sze, rednie, kursy,
szkolenia) oraz nieformaln  (m.in. poprzez instytucje szkoleniowe, pozaszkolne, instytucje i
urz dy centralne, województwa, samorz dy, organizatorów wypoczynku i turystyki, rodki
masowego przekazu). Nab dzie umiej tno  identyfikacji i wytyczania zielonych cie ek edukacji i
kariery.

MODU  IV: DOSKONALENIE WARSZTATU DORADCY ZAWODOWEGO

8.  Analiza i aktualizacja profili zawodowych w sektorach zielonej gospodarki w aspekcie
regionalnym i lokalnym – s uchacz uzyskuje wiedz , jakie elementy sk adaj  si  na profil
zawodowy oraz nabywa wiedz  oraz umiej tno ci zwi zane z tworzeniem profili zawodowych w
zielonym sektorze gospodarki w odniesieniu do lokalnego oraz regionalnego rynku pracy. Profil
zawodowy pracownika tworz  jego kompetencje zawodowe, do wiadczenie i sta  zawodowy,
dostosowanie kompetencji do oczekiwa  pracodawców oraz wykszta cenie. Kompetencje
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zawodowe to zespó  cech tworzonych przez kwalifikacje zawodowe nabyte w procesie
kszta cenia w ramach systemu edukacji, kwalifikacje posiadane w zwi zku z uczestnictwem w
ró nych formach kszta cenia ustawicznego oraz postawy i predyspozycje indywidualne
pracownika. Umiej tno  tworzenia profesjonalnych profili zawodowych ma kluczowe znaczenie
z punktu widzenia profesjonalnego doradztwa zawodowego.

9. Samokszta cenie i ród a aktualizacji wiedzy w zakresie zielonej gospodarki. Trendy rozwojowe
zielonej gospodarki – s uchacz nabywa wiedz  i umiej tno ci, w jaki sposób mo e poszerza
wiedz , zdobywa  nowe informacje na temat zielonej gospodarki i kierunków rozwoju tego
sektora poprzez rodki masowego przekazu (g ównie z wykorzystaniem sieci Internet).

7. Sposób sprawdzenia efektów szkolenia
Sprawdzenie efektów szkolenia nast pi w oparciu o przygotowan  prac  zaliczeniow  – projekt.
Zak ada si , i  praca obejmowa  b dzie cz  pisemn , materialn  (np. konspekt, program, opis,
scenariusz, itp.) oraz omówienie pracy przed komisj  sk adaj  si  z min. 2 osób – wyk adowców,
trenerów szkolenia i/lub kierownika szkolenia.

Proponuje si , i  w ramach prac zaliczeniowych powstawa  b :

Opisy profili zawodowych zwi zanych z zielonymi miejscami pracy;
Konspekty, scenariusze, programy zaj  doradczych i doradczo-informacyjnych na temat
zielonej gospodarki, zielonych miejsc pracy, itp.

Opracowania materia ów informacyjnych i informacyjno-promocyjnych na stron  WWW z
przeznaczeniem do wykorzystania w laboratorium.

Dopuszczalne jest przygotowanie pracy dyplomowej w zespo ach sk adaj cych si  z 2 – 4 s uchaczy
szkolenia.

8. Wykaz literatury oraz niezb dnych rodków i materia ów dydaktycznych
1) Literatura:

a) Graczyk A., Zrównowa ony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, AE Wroc aw, Wroc aw 2008,
b) Kaleta  A.,  Moszkowicz  K.,  Wo niak  L., Przedsi biorczo  i innowacyjno , wyzwania

wspó czesno ci, AE Wroc aw, Wroc aw 2006,
c) Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E., Henclik A., Koneczna R., Lelek ., Cholewa M., Szanse

i zagro enia dla przemys u zwi zanego z rozwojem „zielonej gospodarki”, Pracownia Bada
Strategicznych, Kraków 2009,

d) Szpor  A.,  niegocki  A., Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, mo liwo ci
wsparcia, Instytut Bada  Strukturalnych, Warszawa 2012,

e) Wo niak L., Krupa J., Grzesik J., Innowacje ekologiczne w rozwoju spo eczno – gospodarczym,
Wydawnictwo Wy szej Szko y Informatyki i Zarz dzania, Rzeszów 2006,

f) Wo niak L., Zió kowski B., Warmi ska A., Dziedzic S., Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza
trendów i dobre praktyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008,

g) Rynek pracy w sferze ochrony rodowiska w Polsce, Fundacja Ekonomistów rodowiska
i Zasobów Naturalnych, Bia ystok 2008.

h) Zrównowa ona produkcja w dzia alno ci przedsi biorstw, Polska Agencja Rozwoju
Przedsi biorczo ci, 2011,
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i) Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania M P, Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci,
2010,

j) Ekoinnowacyjno  dzi  i jutro, wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, Polska
Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci, 2010,

2) Niezb dne rodki i materia y dydaktyczne:
a) ugopisy,
b) notatniki / zeszyty formatu A4
c) segregatory z materia ami z wyk adów,
d) projektor multimedialny
e) komputer przeno ny z dost pem do internetu
f) tablica interaktywna (opcjonalnie)
g) markery,
h) papier (format A2),
i) no yczki, ta ma bezbarwna, itp.
j) flipchart
k) stojak wystawienniczy (ekspozycyjny).

IIIIII.. PPRROODDUUKKTT PPOO RREEDDNNII VV –– PPrrooggrraamm kksszzttaa cceenniiaa

ii ddoosskkoonnaalleenniiaa oossóóbb bbeezzrroobboottnnyycchh ddoo 2244 rrookkuu yycciiaa

Uzasadnienie potrzeby szkolenia
Budownictwo nale y do najbardziej istotnych ga zi gospodarki w Polsce. Udzia  budownictwa
w PKB w redniookresowej perspektywie waha si  od 6% do 8%. W budownictwie jest  zatrudnionych
ok. 500 tys. osób, g ównie w prywatnych firmach budowlanych. W budownictwie coraz wi ksz  rol
odgrywaj  elementy tzw. budownictwa ekologicznego tzn. budownictwa energooszcz dnego,
wykorzystuj cego materia y niewp ywaj ce negatywnie na rodowisko przyrodnicze. Ekotechnolog to
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wykwalifikowany pracownik budownictwa w obszarze stosowania ekologicznych materia ów
budowlanych oraz wykonywania instalacji i izolacji zmniejszaj cych energoch onno   budynków.
Obecnie praktycznie w ka dej inwestycji budowlanej maj  zastosowanie materia y i instalacje
zmniejszaj ce zapotrzebowanie budynku na energie i wod . Nale y wi c przypuszcza , e
pracodawcy w coraz wi kszym stopniu b  poszukiwali pracowników posiadaj cych kwalifikacje
dotycz ce budownictwa ekologicznego.

1. Nazwa formy kszta cenia:
Szkolenie w zakresie Ekotechnolog

2. Czas trwania, liczba godzin kszta cenia i sposób jego organizacji:
Cz  teoretyczna szkolenia – 120 godzin
Cz  praktyczna – zaj cia praktyczne u pracodawców – 150 godzin (opis zaj  praktycznych
u pracodawcy zosta  przedstawiony w   odr bnym dokumencie)
Forma zaj : wyk ad, wiczenia, pokaz, zadania praktyczne.

1. Wymagania wst pne dla uczestników:
Uczestnicy szkolenia powinni prezentowa  umiej tno  pracy indywidualnej i zespo owej.
W zakresie predyspozycji psychicznych s uchacze musz  posiada  zdolno  kojarzenia faktów
i prawid owego wnioskowania oraz wyobra ni  przestrzenn .

Ogólna kondycja fizyczna s uchaczy musi zapewni  sprawne poruszanie si  po terenie budowy i
rusztowaniach, d ugotrwa e przebywanie na powietrzu oraz niewra liwo  na alergeny wyst puj ce
w materia ach budowlanych.

Ogólne przeciwwskazania lekarskie do wykonywania zawodu s  nast puj ce:

k przestrzeni, zawroty g owy, padaczka, zaburzenia równowagi,
sk onno  do przezi bie , astma, gru lica,
wady serca, nadci nienie, ylaki,
podatno  skóry na grzybice,
kalectwo r k i nóg,
choroba kr gos upa, reumatyzm stawów,
przepukliny,
przewlek e choroby uszu,
wady wzroku nie daj ce si  skorygowa  szk ami optycznymi.

Zgodnie z za eniami projektu ,,Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
uczestnikami szkole  b  osoby do 24 roku ycia pozostaj ce bez zatrudnienia. Jednocze nie
program szkolenia mo e by  wykorzystany w celu podniesienia kwalifikacji
i umiej tno ci u innych  osób zainteresowanych przedmiotowym zakresem.

2. Cele kszta cenia
Nabycie wiedzy i umiej tno ci w zakresie:

stosowania materia ów ekologicznych podczas wszystkich etapów prac budowlanych;
wykonywania instalacji zmniejszaj cych zapotrzebowanie budynku na energi  i wod , w tym
w szczególno ci monta  kolektorów s onecznych;
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wykonywania izolacji termicznych nowych budynków oraz prac termo modernizacyjnych
budynków;
wykonywania prac zwi zanych z konserwacj  i napraw  instalacji grzewczych, wodno-
kanalizacyjnych, oraz izolacji termicznych.

3. Sposób i forma zaliczenia
Uczestnictwo w zaj ciach, zaliczenie wicze  oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testów
sprawdzaj cych oraz pozytywna opinia po uko czeniu zaj  praktycznych u pracodawcy stanowi
podstaw  do wydania za wiadczenia o uko czeniu kursu wg wzoru stanowi cego za . nr 5
do rozporz dzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kszta cenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U., poz. 186).

PLAN  NAUCZANIA

Numer
modu u

Nazwa modu u
Czas realizacji

(godz.)

1 BHP w ekobudownictwie 8

2 Podstawy ekobudownictwa 35

3 Instalacje w ekobudownictwie 35

4 Izolacje w ekobudownictwie 20

5 Dokumentacja techniczna w ekobudownictwie 10

6 Organizacja pracy w ma ych zespo ach i  kompetencje
spo eczne

12

Ogó em 120

7 Zaj cia praktyczne u pracodawcy* 150

* opis zaj  praktycznych u pracodawcy zosta  przedstawiony w   odr bnym dokumencie

OPIS EFEKTÓW I TRE CI  KSZTA CENIA POSZCZEGÓLNYCH MODU ÓW SZKOLENIA
uchacz po zrealizowaniu zaj  potrafi: Tre ci kszta cenia Uwagi

1. BHP w ekobudownictwie
wymieni  czynniki fizyczne, chemiczne

i biologiczne oddzia ywuj ce na
cz owieka

w miejscu pracy i opisa ród a
zanieczyszcze rodowiska

naturalnego
oceni  przyczyny zm czenia fizycznego

i psychicznego w czasie pracy;
wyja ni  zasady ochrony

przeciwpo arowej w przedsi biorstwie
dzia aj cym

w zakresie ekobudownictwa
wymieni  zasady organizacji miejsca

 Czynniki fizyczne,
chemiczne
i biologiczne
oddzia ywuj ce na
cz owieka w miejscu
pracy i opisa ród a
zanieczyszcze
rodowiska naturalnego.

 Przyczyny zm czenia
fizycznego i
psychicznego w czasie
pracy.
 Zasady ochrony

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
sala lekcyjna: wyposa enie standardowe w
meble szkolne oraz zestaw interaktywny,
komputer z dost pem do Internetu, pakiet
programów biurowych, program do
tworzenia prezentacji
i grafiki, pomoce dydaktyczne do przedmiotu
BHP w ekobudownictwie

rodki dydaktyczne:
Literatura zawieraj ca informacje o:
czynnikach szkodliwych, uci liwych



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

114

pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii;

wymieni  instytucje oraz s by
dzia aj ce w zakresie ochrony pracy i

ochrony rodowiska w Polsce;
zidentyfikowa  i zastosowa  przepisy

dotycz ce ochrony pracownika i
prawnej ochrony pracy

rozpozna  prawa i obowi zki
pracownika i pracodawcy

w zakresie bezpiecze stwa i higieny
pracy

opracowa  procedur  post powania w
zakresie bezpiecze stwa i higieny

pracy
w przedsi biorstwie instalacji

sanitarnych;
ustali  rodzaje

i dokona  charakterystyki
czynników szkodliwych wyst puj cych

w rodowisku pracy ekotechnologa
wyja ni  sposoby zabezpieczania si

przed czynnikami szkodliwymi w pracy
ekotechnologa

dokona  analizy skutków
oddzia ywania czynników szkodliwych

na
organizm cz owieka;

ustali  sposoby zapobiegania
zagro eniom ycia i zdrowia

w miejscu pracy;
przeanalizowa  przepisy i zasady

bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
przepisy ochrony przeciwpo arowej i

ochrony rodowiska podczas
wykonywania zada  zawodowych

ekotechnologa
przestrzega  zasad bezpiecze stwa i
higieny pracy oraz przepisy ochrony

przeciwpo arowej podczas
wykonywania zada  zawodowych

ekotechnolog
przestrzega  zasad ochrony

rodowiska podczas wykonywania
zada  zawodowych ekotechnologa

zapobiega  zagro eniom ycia i
zdrowia w miejscu wykonywania

czynno ci ekotechnologa
zidentyfikowa  stany zagro enia
zdrowia i ycia w miejscu pracy;

udzieli  zgodnie z zasadami pomocy
przedmedycznej w razie wypadku przy

pracy oraz w stanach zagro enia
zdrowia i ycia;

przeciwpo arowej
w przedsi biorstwie
dzia aj cym w zakresie
ekobudownictwa
 Zasady organizacji
miejsca pracy zgodnie z
wymaganiami
ergonomii.
 Instytucje oraz s by
dzia aj ce w zakresie
ochrony pracy
i ochrony rodowiska w
Polsce
 Podstawowe przepisy
dotycz ce prawnej
ochrony pracy
i ochrony pracownika
 Prawa i obowi zki
pracownika w zakresie
bezpiecze stwa
i higieny pracy.
 Obowi zki pracodawcy
w zakresie
bezpiecze stwa
i higieny pracy.
Procedura post powania
w zakresie BHP
Rodzaje czynników
szkodliwych
wyst puj cych
w rodowisku pracy
ekotechnologa
i sposoby zabezpieczania
si
Skutki oddzia ywania
czynników szkodliwych
na organizm cz owieka.
 Sposoby zapobiegania
zagro eniom ycia
i zdrowia w miejscu
pracy.
Przepisy i zasady
bezpiecze stwa
i higieny pracy oraz
przepisy ochrony
przeciwpo arowej
i ochrony rodowiska
podczas wykonywania
zada  zawodowych
Zagro eniom ycia
i zdrowia w miejscu
wykonywania czynno ci
ekotechnologa.
Zasady pomocy
przedmedycznej

i niebezpiecznych wyst puj cych w
rodowisku prac w ekobudownictwie,

instytucjach i s bach dzia aj cych
w zakresie ochrony pracy i ochrony
rodowiska w Polsce, rodkach ga niczych,

obowi zkach pracodawcy
i pracobiorcy, wypadkach przy pracy,
udzielaniu pierwszej pomocy, filmy
dydaktyczne i prezentacje multimedialne
dotycz ce bhp w ekobudownictwie.
Zestawy wicze , pakiety edukacyjne dla

uchaczy, pomoce multimedialne dotycz ce
BHP w ekobudownictwie.
Zalecane metody dydaktyczne
Dzia  programowy „BHP w ekobudownictwie”
wymaga stosowania mi dzy innymi metod
kszta cenia: podaj cych, eksponuj cych,
aktywizuj cych  i problemowych. Powinny
by  kszta towane umiej tno ci zwi zane z
wykonywaniem zada  zawodowych
ekotechnologa zgodnie
z przepisami BHP.
W celu u atwienia zrozumienia przez

uchaczy realizowanych tre ci kszta cenia,
wskazane jest prezentowanie filmów
dotycz cych bhp w instalatorstwie
sanitarnym oraz organizowanie spotka  z
ekspertami
w zakresie bhp. S uchacze powinni pracowa
samodzielnie lub w zespo ach
2 – 4 osobowych.
Formy organizacyjne
praca indywidualna i/ lub grupowa
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w razie wypadku przy
pracy oraz w stanach
zagro enia zdrowia
i ycia.

2. Podstawy ekobudownictwa:
uchacz po zrealizowaniu zaj  potrafi: Tre ci kszta cenia Uwagi

2.1. Obiekty budowlane

rozpozna  rodzaje obiektów
budowlanych;

 dokona  klasyfikacji budynków zgodnie
z zapisami prawa budowlanego;
rozpozna  elementy budynków;
rozró ni  uk ady konstrukcyjne

budynków;
rozró ni  elementy konstrukcyjne

obiektów budowlanych;
rozró ni  elementy niekonstrukcyjne

obiektów budowlanych;
rozró ni  technologie wykonywania

budynków;
wyja ni  technologie wykonywania

budynków;

Rodzaje obiektów
budowlanych.
Klasyfikacja budynków
zgodnie
z zapisami prawa
budowlanego.
Elementy budynków.
Uk ady konstrukcyjne
budynków.
Elementy konstrukcyjne
obiektów budowlanych.
Elementy
niekonstrukcyjne
obiektów budowlanych.
Technologie
wykonywania
budynków.

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
sala lekcyjna: wyposa enie standardowe w
meble szkolne oraz zestaw interaktywny,
komputer z dost pem do Internetu, pakiet
programów biurowych, program do
tworzenia prezentacji
i grafiki

rodki dydaktyczne:
W sali lekcyjnej, w której b  prowadzone
zaj cia edukacyjne powinny znajdowa  si :
katalogi z projektami budynków, plansze z
przekrojami budynków (przedstawiaj ce
wyszczególnienie elementów budynków),
katalogi materia ów i wyrobów budowlanych,
filmy i prezentacje multimedialne dotycz ce
materia ów
i wyrobów budowlanych oraz technologii
wykonywania budynków, aktualna Ustawa
Prawo budowlane, czasopisma
z bran y budowlanej. Zestawy wicze ,
pakiety edukacyjne dla s uchaczy, pomoce
multimedialne dotycz ce obiektów
budowlanych i technologii ich wykonywania.
Zalecane metody dydaktyczne:
podaj ce, eksponuj ce, aktywizuj ce
i problemowe. W celu u atwienia zrozumienia
przez s uchaczy realizowanych tre ci
kszta cenia, wskazane jest prezentowanie
filmów dotycz cych obiektów budowlanych
oraz technologii ich wykonywania,
organizowanie wycieczek dydaktycznych na
teren budowy. S uchacze powinni pracowa
samodzielnie lub w zespo ach
2 – 4 osobowych.
Formy organizacyjne
praca indywidualna i/ lub grupowa

2.2. Materia y stosowane w budownictwie ekologicznym
rozpozna  rodzaje materia ów

i wyrobów budowlanych;
rozró ni  materia y i wyroby

budowlane;
wyja ni  wymagania stawiane

materia om i wyrobom budowlanym
zgodnie

 Rodzaje materia ów
i wyrobów budowlanych
stosowanych
w budownictwie
ekologicznym
Wymagania stawiane
materia om i wyrobom

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
sala lekcyjna: wyposa enie standardowe w
meble szkolne oraz zestaw interaktywny,
komputer z dost pem
do Internetu, pakiet programów biurowych,
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z obowi zuj cymi normami;
wyja ni  w ciwo ci materia ów

i wyrobów budowlanych;
dobra  materia y i wyroby budowlane

do robót budowlanych;
rozpozna  rodzaje instalacji

budowlanych;
rozpozna  elementy instalacji

budowlanych;
rozró nia  materia y instalacyjne;

wyja ni  wymagania stawiane
materia om instalacyjnym zgodnie

z obowi zuj cymi normami;
wyja ni  w ciwo ci materia ów

instalacyjnych;
wyja ni  zasady i warunki monta u

przewodów, uzbrojenia, przyborów i
urz dze  instalacji budowlanych;

wyja ni  zasady prowadzenia
przewodów instalacji budowlanych w

budynku;
wyja ni  warunki techniczne odbioru
instalacji budowlanych;

budowlanym zgodnie
z obowi zuj cymi
normami;

ciwo ci materia ów
i wyrobów budowlanych.
Dobór materia ów
i wyrobów

program do tworzenia prezentacji i grafiki
rodki dydaktyczne

W sali lekcyjnej, w której b  prowadzone
zaj cia edukacyjne z dzia u programowego
„Materia y budowlane” powinny znajdowa
si : katalogi materia ów i wyrobów
budowlanych, wzorniki i próbki materia ów i
wyrobów budowlanych, biblioteki
multimedialne
z detalami projektowymi, filmy
i prezentacje multimedialne dotycz ce
materia ów i wyrobów budowlanych oraz
technologii wykonywania budynków,
czasopisma bran owe dotycz ce materia ów i
wyrobów budowlanych, Ustawa Prawo
budowlane. Zestawy wicze , pakiety
edukacyjne dla s uchaczy, pomoce
multimedialne dotycz ce materia ów i
wyrobów budowlanych i technologii ich
wykonywania.
Zalecane metody dydaktyczne
podaj ce, eksponuj ce, aktywizuj ce
i problemowe.  W celu u atwienia
zrozumienia przez s uchaczy realizowanych
tre ci kszta cenia, wskazane jest
prezentowanie filmów dotycz cych
materia ów i wyrobów budowlanych oraz
technologii wykonywania budynków,
organizowanie wycieczek dydaktycznych: na
teren budowy, do zak adów produkcyjnych
materia ów i wyrobów budowlanych, targi
bran owe S uchacze powinni pracowa
samodzielnie lub w zespo ach
2 – 4 osobowych.
Formy organizacyjne
praca indywidualna i/ lub grupowa

3. Instalacje w ekobudownictwie
uchacz po zrealizowaniu zaj  potrafi: Tre ci kszta cenia Uwagi

 3.1. Instalacje grzewcze
rozpozna  materia y stosowane
do budowy instalacji grzewczych

rozpozna  w ciwo ci materia ów
stosowanych do monta u instalacji

grzewczych
rozpozna ród a energii

konwencjonalnej i alternatywne
(nieodnawialne i odnawialne)

wyja ni  wady i zalety róde  energii
wyja ni  kryteria u yteczno ci

konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych róde  energii
wyja ni  mo liwo ci wykorzystania
konwencjonalnych i alternatywnych

Materia y do budowy
instalacji grzewczych
Zasady bhp
obowi zuj ce podczas
prac zwi zanych z
budow  i eksploatacj
instalacji grzewczych

ród a energii
konwencjonalne
i alternatywne
Kryteria u yteczno ci
konwencjonalnych
róde  energii

Mo liwo ci

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
Zaj cia edukacyjne mog  by  prowadzone w
pracowni instalacji sanitarnych/grzewczych,
w której powinny znajdowa  si : komputer
z dost pem do Internetu - 1 stanowisko dla
ka dego s uchacza, urz dzenia multimedialne

rodki dydaktyczne
Stanowisko komputerowe z dost pem
do Internetu, z drukark , program do
tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i
uzbrojenie instalacji grzewczych, modele i
przekroje
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róde  energii oraz ich wp yw na
rodowisko

rozpozna  rodzaje i systemy instalacji
grzewczych oraz ich przeznaczenie

zidentyfikowa  technologie monta u
instalacji grzewczych

wyja ni  przeznaczenie elementów
uzbrojenia instalacji grzewczych

dokona  klasyfikacji urz dze
grzewczych

wyja ni  budow  i przeznaczenie
urz dze  grzewczych

zinterpretowa  warunki techniczne
obowi zuj ce przy sytuowaniu

przewodów, uzbrojenia i urz dze
grzewczych

ustali  przebieg przewodów instalacji
grzewczych oraz miejsca usytuowania

urz dze  grzewczych
zinterpretowa  warunki techniczne

wymagane dla pomieszcze ,
w których instalowane s  urz dzenia

grzewcze
przestrzega  zasad odprowadzania

spalin z urz dze  grzewczych
przestrzega  zasad wentylacji

pomieszcze , w których instalowane s
urz dzenia grzewcze

zinterpretowa  warunki
przeprowadzania prób szczelno ci

instalacji grzewczych
 wyja ni  zasady dokumentowania prób

szczelno ci instalacji grzewczych
wyja ni  zasady wykonywania
zabezpiecze  antykorozyjnych,

termoizolacyjnych i
przeciwwilgociowych

wyja ni  cel wykonywania
zabezpiecze  instalacji grzewczych
wyja ni  zasady odpowietrzania,
uruchamiania i regulacji instalacji

grzewczych
wyja ni  zasady obowi zuj ce podczas
przekazywania instalacji grzewczych do

eksploatacji
przestrzega  zasad dokumentowania
robót zwi zanych z przekazywaniem
instalacji grzewczych do eksploatacji

przestrzega  zasad przeprowadzania i
dokumentowania przegl dów

technicznych instalacji grzewczych
wyja ni  zasady przeprowadzania

konserwacji i napraw instalacji
grzewczych

wykorzystywania
konwencjonalnych
i alternatywnych róde
energii oraz ich wp yw
na rodowisko
Rodzaje i systemy
instalacji grzewczych
Technologie monta u
instalacji grzewczych
Uzbrojenie instalacji
grzewczych
Urz dzenia grzewcze –
budowa, przeznaczenie,
klasyfikacja
Zasady sytuowania
przewodów, uzbrojenia i
lokalizowania urz dze
grzewczych
Warunki techniczne dla
pomieszcze ,
w których instalowane

 urz dzenia grzewcze
Zasady odprowadzania
spalin z urz dze
grzewczych
Wentylacja pomieszcze ,
w których instalowane

 urz dzenia grzewcze
Warunki i zasady
przeprowadzania prób
szczelno ci instalacji
grzewczych
Dokumentowanie prób
szczelno ci
Zasady wykonywania
zabezpiecze
antykorozyjnych,
przeciwwilgociowych
i termoizolacyjnych
Zasady odpowietrzania,
uruchamiania i regulacji
instalacji grzewczych
Zasady przekazywania
instalacji grzewczych do
eksploatacji
Zasady przeprowadzania
przegl dów technicznych
napraw
i remontów instalacji
grzewczych

elementów ruroci gów, urz dzenia grzewcze,
przyrz dy do kontroli i pomiarów, katalogi
maszyn i urz dze  do robót instalacyjnych,
filmy instrukta owe dotycz ce monta u,
obs ugi, konserwacji oraz prac kontrolno-
pomiarowych instalacji grzewczych, modele,
makiety
i schematy instalacji grzewczych oraz
elementów ich wyposa enia, instrukcje
dotycz ce technik wykonywania po cze
roz cznych i nieroz cznych ró nych
materia ów instalacyjnych oraz wykonywania
monta owych, specyfikacje techniczne
warunków wykonania oraz odbioru robót
instalacyjnych, katalogi materia ów i
elementów wyposa enia instalacji
grzewczych, zestaw przepisów prawa
budowlanego i energetycznego.
Zalecane metody dydaktyczne : dyskusja
dydaktyczna, drzewo decyzyjne, studium
przypadku, metoda projektów.
Zaj cia nale y prowadzi  w pracowni
instalacji sanitarnych, w pracowni
komputerowej oraz w kooperacji
z przedsi biorstwami us ugowymi
instalatorstwa technik grzewczych. S uchacze
powinni pracowa  samodzielnie b  w
zespo ach 2–4-osobowych. Stanowiska dla

uchaczy powinny by  wyposa one w
niezb dne pomoce dydaktyczne.
Zaleca si  wzbogacenie procesu
dydaktycznego pokazami, filmami
dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy
instalacji grzewczych u atwi osi gni cie
za onych celów kszta cenia.
Formy organizacyjne
praca indywidualna i/ lub grupowa

3.2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
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rozpozna  materia y stosowane
do budowy instalacji wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych
rozpozna  w ciwo ci materia ów
stosowanych do monta u instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

rozpozna  parametry powietrza
w pomieszczeniach wp ywaj ce

na odczuwanie warunków komfortu
wyja ni  mo liwo ci dokonywania

zmian parametrów powietrza
w pomieszczeniach

zinterpretowa  wytyczne dotycz ce
wymaganych parametrów powietrza w

pomieszczeniach budynków
mieszkalnych, przemys owych i

yteczno ci publicznej oraz na
stanowiskach roboczych

wyja ni  cel wentylacji pomieszcze ,
obiektów i stanowisk roboczych
dokona  klasyfikacji wentylacji

naturalnej, mechanicznej
 i hybrydowej

rozpozna  elementy wyposa enia
instalacji wentylacyjnych

 i klimatyzacyjnych
wyja ni  przeznaczenie elementów

wyposa enia instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

obliczy  zapotrzebowanie na
ch ód/ciep o z instalacji wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych
wyja ni  budow  i zasady dzia ania

urz dze  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

rozpozna  technologie wykonania
instalacji wentylacyjnych

 i klimatyzacyjnych
zinterpretowa  warunki techniczne

obowi zuj ce przy sytuowaniu
przewodów, uzbrojenia i urz dze
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ustali  przebieg przewodów instalacji
wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych
ustali  miejsca usytuowania urz dze

wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

zinterpretowa  warunki
przeprowadzania prób szczelno ci

instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

 wyja ni  zasady dokumentowania prób
szczelno ci instalacji wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

Materia y do budowy
instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Zasady bhp
obowi zuj ce podczas
prac zwi zanych z
budow  i eksploatacj
instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Parametry powietrza w
pomieszczeniach
Parametry komfortu
cieplnego
Procesy wp ywaj ce na
zmian  parametrów
powietrza w
pomieszczeniach
Wytyczne dotycz ce
wymaga  parametrów
powietrza w
pomieszczeniach,
obiektach budowlanych
oraz na stanowiskach
roboczych
Cel wentylacji
pomieszcze
Rodzaje i systemy
instalacji wentylacyjnych
 i klimatyzacyjnych
Elementy wyposa enia
instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Budowa i zasada
dzia ania urz dze
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Technologie monta u
instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Zasady sytuowania
przewodów, uzbrojenia
 i lokalizowania urz dze
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Warunki i zasady
przeprowadzania prób
szczelno ci instalacji
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Dokumentowanie prób
szczelno ci instalacji
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
 Zasady instalacji,
uruchamiania

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
Zaj cia edukacyjne mog  by  prowadzone w
pracowni instalacji sanitarnych, w której
powinny znajdowa  si : komputer z
dost pem do Internetu - 1 stanowisko dla
ka dego

uchacza, urz dzenia multimedialne
rodki dydaktyczne

Stanowisko komputerowe z dost pem
do Internetu, z drukark , program do
tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i
uzbrojenie instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, modele i przekroje
elementów ruroci gów, urz dzenia
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
przyrz dy do kontroli i pomiarów
geometrycznych, katalogi maszyn
i urz dze  do robót instalacyjnych, filmy
instrukta owe dotycz ce monta u, obs ugi,
konserwacji oraz prac kontrolno-
pomiarowych instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, modele, makiety
i schematy instalacji wentylacyjnych
 i klimatyzacyjnych oraz elementów ich
wyposa enia, instrukcje dotycz ce technik
wykonywania po cze  roz cznych i
nieroz cznych ró nych materia ów
instalacyjnych oraz wykonywania
monta owych, specyfikacje techniczne
warunków wykonania oraz odbioru robót
instalacyjnych, cenniki i katalogi materia ów i
elementów wyposa enia instalacji
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, zestaw przepisów prawa
budowlanego i energetycznego.
Zalecane metody dydaktyczne: dyskusja
dydaktyczna, drzewo decyzyjne, studium
przypadku oraz metoda projektów.
Zaj cia nale y prowadzi  w pracowni
instalacji sanitarnych/ wentylacyjnych
 i klimatyzacyjnych, w pracowni
komputerowej oraz w kooperacji
z przedsi biorstwami us ugowymi
wykonuj cymi i serwisuj cymi instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne S uchacze
powinni pracowa  samodzielnie b
w zespo ach 2–4-osobowych. Stanowiska dla

uchaczy powinny by  wyposa one
w niezb dne pomoce dydaktyczne.
Zaleca si  wzbogacenie procesu
dydaktycznego pokazami, filmami
dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy
instalacji wentylacyjnych
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wyja ni  cel, zasady uruchamiania
i regulacji oraz zasady wykonywania

zabezpiecze  antykorozyjnych,
termoizolacyjnych,

przeciwwilgociowych oraz
akustycznych instalacji wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych
wyja ni  zasady obowi zuj ce podczas

przekazywania instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do

eksploatacji
przestrzega  zasad dokumentowania

robót zwi zanych z przegl dami
technicznymi

i przekazywaniem instalacji
i wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do

eksploatacji
przestrzega  zasad przeprowadzania

przegl dów technicznych,  konserwacji
i napraw instalacji wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

i regulacji oraz
wykonywania
zabezpiecze  i
przekazywania instalacji
wentylacyjnych i do
eksploatacji
klimatyzacyjnych
Zasady przeprowadzania
i dokumentowania
przegl dów technicznych
napraw
 i konserwacji instalacji
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

i klimatyzacyjnych u atwi osi gni cie
za onych celów kszta cenia.
Formy organizacyjne
praca indywidualna i/ lub grupowa

3.3. Instalacje wodoci gowe
rozpozna  materia y stosowane do

budowy instalacji wodoci gowych oraz
okre la  ich w ciwo ci;

zinterpretowa  oznaczenia stosowane
w materia ach do budowy instalacji

wodoci gowych;
rozpozna  rodzaje instalacji

wodoci gowych wody zimnej i wody
ciep ej;

rozró ni  sposoby po cze  rur w
instalacjach wodoci gowych

zidentyfikowa  technologie wykonania
instalacji wodoci gowych

rozpozna  elementy instalacji
wodoci gowej wody zimnej i wody

wyja ni  zadania elementów instalacji
wodoci gowej wody zimnej i wody

ciep ej;
wyja ni  zadania elementów

uzbrojenia instalacji wodoci gowej
wody zimnej i wody ciep ej;

zinterpretowa  informacje zawarte w
dokumentacji projektowej instalacji

wodoci gowej
zinterpretowa  na podstawie

dokumentacji projektowej instalacji
wodoci gowej zasady prowadzenie

przewodów w pomieszczeniach, przez
przeszkody budowlane oraz

w s siedztwie innych przewodów,
wyja ni  zasady zwi zane

z nape nianiem
i odpowietrzaniem

Materia y stosowane do
budowy instalacji
wodoci gowych.
Rodzaje po cze
wodoci gowych.
Rodzaje instalacji
wodoci gowych.
Elementy instalacji
wodoci gowych.
Armatura instalacji
wodoci gowych.
Monta  instalacji
wodoci gowych.
Dokumentacja
projektowania instalacji
wodoci gowych.
Nape nianie
i odpowietrzanie
instalacji wodoci gowej.
Próba szczelno ci
instalacji wodoci gowej.
Przegl dy techniczne
instalacji
wodoci gowych.
Konserwacja
i naprawa instalacji
wodoci gowych.

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
Zaj cia edukacyjne mog  by  prowadzone w
pracowni sieci komunalnych, w której
powinny znajdowa  si : komputer z
dost pem
do Internetu - 1 stanowisko dla ka dego

uchacza, urz dzenia multimedialne
rodki dydaktyczne

Zestawy wicze , instrukcje do wicze ,
pakiety edukacyjne dla s uchaczy, karty
samooceny, karty pracy dla s uchaczy.
Czasopisma bran owe, katalogi, filmy
i prezentacje multimedialne o tematyce
zwi zanej z budow  i u ytkowaniem instalacji
wodoci gowych oraz po cze  sieci
wodoci gowej z instalacj  wodoci gow  na
terenie nieruchomo ci.
Zalecane metody dydaktyczne:
studium przypadku oraz metoda projektów.
Zaleca si  wzbogacenie procesu
dydaktycznego pokazami, filmami
dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy
instalacji wodoci gowych co u atwi
osi gni cie za onych celów kszta cenia.
Formy organizacyjne:
praca indywidualna i/ lub grupowa
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instalacji wodoci gowych
zinterpretowa  warunki

przeprowadzenia próby szczelno ci
instalacji wodoci gowej;

ustali  zakres przegl du technicznego
instalacji wodoci gowych;

przestrzega  zasad przeprowadzania i
dokumentowania przegl du

technicznego instalacji
wodoci gowych;

przestrzega  zasad konserwacji
i napraw instalacji wodoci gowych

ustali  zakres czynno ci
przeprowadzania konserwacji

 i napraw instalacji wodoci gowych;
3.4. Instalacje kanalizacyjne

rozpozna  materia y stosowane
do budowy instalacji kanalizacyjnych

oraz okre li  ich w ciwo ci;
zinterpretowa  oznaczenia stosowane

w materia ach do budowy instalacji
kanalizacyjnych;

rozpozna  urz dzenia energetyczne
wspomagaj ce prac  instalacji

kanalizacyjnych;
wyja ni  budow  i zasad  dzia ania

urz dze  energetycznych
wspomagaj cych u ytkowanie instalacji

kanalizacyjnych;
rozpozna  rodzaje instalacji

kanalizacyjnych
zidentyfikowa  technologie wykonania

instalacji kanalizacyjnych
Rozpozna  i wyja ni  zadania

elementów instalacji kanalizacyjnej;
rozpozna  i zidentyfikowa  przybory

sanitarne i wyposa enie instalacji
kanalizacyjnej

wskaza  miejsca monta u urz dze
kanalizacyjnych w budynku i poza nim
zinterpretowa  informacje zawarte w
dokumentacji projektowej instalacji

kanalizacyjnej
wyja ni  na podstawie dokumentacji
projektowej instalacji kanalizacyjnej
zasady prowadzenia przewodów w
pomieszczeniach, przez przeszkody

budowlane oraz
w s siedztwie innych przewodów;

rozró ni  na podstawie dokumentacji
projektowej rodzaj instalacji do

odprowadzania/zatrzymywania wód
opadowych;

wyja ni  warunki wykonania instalacji
do odprowadzania/zatrzymywania wód

Materia y stosowane do
budowy instalacji
kanalizacyjnych.
Rodzaje po cze
kanalizacyjnych.
Rodzaje instalacji
kanalizacyjnych.
Elementy instalacji
kanalizacyjnych.
Monta  instalacji
kanalizacyjnych.
Dokumentacja
projektowania instalacji
kanalizacyjnych.
Próba szczelno ci
instalacji kanalizacyjnej.
Przegl dy, konserwacja i
naprawa instalacji
kanalizacyjnych

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
Zaj cia edukacyjne mog  by  prowadzone w
pracowni instalacji sanitarnych, w której
powinny znajdowa  si : komputer z
dost pem do Internetu - 1 stanowisko dla
ka dego s uchacza, urz dzenia multimedialne

rodki dydaktyczne
Zestawy wicze , instrukcje do wicze ,
pakiety edukacyjne dla s uchaczy, karty
samooceny, karty pracy dla s uchaczy.
Czasopisma bran owe, katalogi, filmy
 i prezentacje multimedialne o tematyce
zwi zanej z budow  i u ytkowaniem instalacji
kanalizacyjnych oraz rodzajem
i warunkami monta u przyborów sanitarnych
i wyposa enia instalacji kanalizacyjnej.
Zalecane metody dydaktyczne:
studium przypadku oraz metoda projektów.

Zaleca si  wzbogacenie procesu
dydaktycznego pokazami, filmami
dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy
instalacji kanalizacyjnej co u atwi osi gni cie
za onych celów kszta cenia.
Formy organizacyjne:
praca indywidualna i/ lub grupowa
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opadowych;
ustali  zakres czynno ci i wyja ni

zasady
wykonywania po czenia instalacji
kanalizacyjnej z przewodem sieci

kanalizacyjnej /  zbiornikiem
gromadz cym cieki bytowe lub

opadowe / z przydomow
oczyszczalni cieków

zinterpretowa  warunki
przeprowadzenia próby szczelno ci

przy cza kanalizacyjnego
i instalacji kanalizacyjnej;

ustali  zakres przegl du technicznego
instalacji kanalizacyjnej, sposób i

zasady jego dokumentowania;
przestrzega  zasad konserwacji

i napraw instalacji kanalizacyjnych
ustali  zakres czynno ci

przeprowadzania konserwacji
i napraw instalacji kanalizacyjnych

3.5. Instalacje elektryczne
Zdefiniowa , rozró ni

i scharakteryzowa
parametry techniczne instalacji

elektrycznych
Zaprojektowa  efektywne
i energooszcz dne uk ady

wietleniowe
Obliczy  zapotrzebowanie na energi
elektryczn  na potrzeby o wietlenia

 Scharakteryzowa  zasady wykonywania
instalacji elektrycznych w budynkach

mieszkalnych i przemys owych
pod k tem efektywno ci energetycznej

Dobra  rodzaj instalacji dla
okre lonego pomieszczenia

Parametry techniczne
instalacji elektrycznych
Systemy o wietlenia
naturalnego
Systemy o wietlenie
wbudowanego
Kierowanie gospodark
energetyczn  i pomiar
energii:
Metody i techniki
wykonywania oblicze
dotycz cych
zapotrzebowania na
energi  na potrzeby

wietlenia
Zasady efektywnego

ytkowanie i
oszcz dno  energii
elektrycznej
Metody pomiarów
i bada

Warunki osi gania efektów kszta cenia:
sala lekcyjna: wyposa enie standardowe w
meble szkolne oraz zestaw interaktywny,
komputer z dost pem do Internetu, pakiet
programów biurowych, program do
tworzenia prezentacji i grafiki

rodki dydaktyczne
Zestawy wicze , instrukcje do wicze ,
pakiety edukacyjne dla s uchaczy, karty pracy
dla s uchaczy.
Czasopisma bran owe, katalogi, filmy i
prezentacje multimedialne o tematyce
zwi zanej z budow  i u ytkowaniem
energooszcz dnych uk adów

wietleniowych
Zalecane metody dydaktyczne:
studium przypadku oraz metoda projektów

Zalecane wzbogacenie procesu
dydaktycznego pokazami, filmami
dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy
instalacji elektrycznych co u atwi osi gni cie
za onych celów kszta cenia.
Formy organizacyjne:
praca indywidualna  oraz grupowa

uchacz po zrealizowaniu zaj  potrafi: Tre ci kszta cenia Uwagi

4.Technologia wykonania izolacji termicznych
omówi  sposoby wymiany ciep a

w budynkach;
okre li  rodzaje strat ciep a

w budynkach;

Wymiana i straty ciep a
w budynkach
Przygotowanie pod a
pod izolacje termiczne

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
Zaj cia powinny odbywa  si  pracowni
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wyja ni  przyczyny powstawania strat
ciep a w budynkach;

dobra  sposób zapobiegania stratom
ciep a w budynkach

rozró ni  rodzaje izolacji termicznych
dobra  i scharakteryzowa  rodzaj

izolacji termicznej;
zidentyfikowa  sposób wykonania

izolacji termicznych;
dobra  i okre li  sposób wykonania

izolacji termicznych;
rozró ni  pomocnicze roboty

budowlane zwi zane z wykonywaniem
izolacji termicznych;

dobra  pomocnicze roboty budowlane
do okre lonej metody wykonania

izolacji termicznych
dobra  sposób przygotowania pod a

pod izolacj  termiczn ;
wyja ni  zasady wykonywania izolacji

termicznej przegród budowlanych;
okre li  warunki wykonywania izolacji

termicznej przegród budowlanych;
wyja ni  zasady wykonywania

zabezpiecze  instalacji grzewczej
i instalacji ciep ej wody u ytkowej

przed stratami ciep a;
okre li  warunki wykonywania

zabezpiecze  instalacji grzewczej
i instalacji ciep ej wody u ytkowej

przed stratami ciep a;
dobra  zabezpieczenia izolacji

termicznych przed zawilgoceniem,
dzia aniem wiatru i uszkodzeniami

mechanicznymi
wskaza  sposoby naprawy izolacji

termicznych;
dobra  i omówi  sposób usuni cia

zniszczonej izolacji termicznej

Pomocnicze roboty
budowlane zwi zane z
wykonaniem izolacji
termicznych
Izolacje termiczne
przegród budowlanych
Izolacje termiczne
elementów
budowlanych
Ocieplenia budynków
Izolacje termiczne
instalacji CO i ciep ej
wody u ytkowej
Zabezpieczenia i

aszcze ochronne
izolacji termicznej
Naprawy izolacji
termicznej
Warunki techniczne
wykonania i odbioru
izolacji termicznych

budowlanej, wyposa onej w: stanowisko
komputerowe dla nauczyciela z dost pem do
Internetu, z drukark ,
ze skanerem i z projektorem multimedialnym
oraz z pakietem programów biurowych,
programem do tworzenia prezentacji i grafiki;
próbki
 i katalogi materia ów budowlanych, modele i
rysunki konstrukcji budowlanych i ich
elementów, plansze
 i filmy instrukta owe dotycz ce zasad
wykonywania obiektów budowlanych,
instalacji i izolacji budowlanych; normy,
aprobaty techniczne i certyfikaty jako ci
materia ów budowlanych, instrukcje
wykonywania robót izolacyjnych,
przyk adowe dokumentacje projektowe,
specyfikacje warunków technicznych
wykonania i odbioru robót  budowlanych,

rodki dydaktyczne
Próbki i katalogi materia ów budowlanych,
modele i rysunki konstrukcji budowlanych i
ich elementów, plansze i filmy instrukta owe
dotycz ce zasad wykonywania obiektów
budowlanych; normy, aprobaty techniczne i
certyfikaty jako ci materia ów budowlanych,
instrukcje wykonywania robót budowlanych,
przyk adowe dokumentacje projektowe,
specyfikacje warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zalecane metody dydaktyczne
metoda wicze , dyskusja dydaktyczna.

wiczenia powinny by  poprzedzone
pokazem z obja nieniem.
Formy organizacyjne
Zaj cia w grupach do 15 osób. Dominuj ca
forma pracy uczniów: indywidualna
zró nicowana.

uchacz po zrealizowaniu zaj  potrafi: Tre ci kszta cenia Uwagi

5. Rysunek techniczny i dokumentacja techniczna
dobra  materia y i przyrz dy do

sporz dzania rysunku
rozpozna  oznaczenia graficzne

stosowane w rysunku technicznym
oraz dokumentacji projektowej sieci
komunalnych i instalacji sanitarnych

zinterpretowa  informacje zawarte w
rysunkach technicznych i dokumentacji

projektowej sieci komunalnych i

Materia y i
przyrz dy do
sporz dzania rysunku.

Oznaczenia
graficzne stosowane w
rysunku technicznym
oraz dokumentacji
projektowej sieci
komunalnych

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
sala lekcyjna: wyposa enie standardowe w
meble szkolne.  Stanowisko komputerowe
pod czone do sieci lokalnej z dost pem do
Internetu, z drukark , z ploterem, ze
skanerem oraz projektorem multimedialnym,
stanowiska komputerowe (jedno stanowisko
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instalacji sanitarnych;
wykonywa  rysunki robocze i szkice

odr czne;
opisa  pismem technicznym

i zwymiarowa  rysunki;
rozró ni  rodzaje i elementy sk adowe

dokumentacji projektowej
zinterpretowa  informacje zawarte

w dokumentacji projektowej
rozró nia  i stosowa  narz dzia
programów komputerowych do

sporz dzanie rysunków technicznych
wspomagaj cych wykonywanie zada

zawodowych
rozró ni  dokumentacj  projektowa,
specyfikacj  techniczn  wykonania

i odbioru robót budowlanych
zastosowa  dokumentacj  projektowa,

specyfikacj  techniczn  wykonania i
odbioru robót budowlanych

 i instalacji sanitarnych.
Informacje

zawarte w rysunkach
technicznych
 i dokumentacji
projektowej sieci
komunalnych
i instalacji sanitarnych.

Rysunki robocze i
szkice odr czne

Pismo techniczne
i wymiarowanie
rysunków.

Rysunki
inwentaryzacyjne

Rodzaje i
elementy sk adowe
dokumentacji
projektowej.

Informacje
zawarte
w dokumentacji
projektowej.

Narz dzia
programów
komputerowych
do sporz dzania
rysunków technicznych
wspomagaj cych
wykonywanie zada
zawodowych.
Projekt budowlany i jego
elementy
Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
robót w zakresie
budownictwa
ekologicznego

dla jednego s uchacza), wszystkie komputery
pod czone do sieci lokalnej
z dost pem do Internetu, pakiet programów
biurowych, program do wykonywania
rysunków technicznych, stanowiska
rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego

uchacza) umo liwiaj ce wykonywanie
rysunków odr cznych, pomoce dydaktyczne
do realizacji przedmiotu „ Rysunek
techniczny”.

rodki dydaktyczne:
pomoce dydaktyczne do kszta towania
wyobra ni przestrzennej, przyk adowe
dokumentacje projektowe obiektów
budowlanych i instalacji, normy dotycz ce
wykonywania rysunków technicznych;
stanowiska
komputerowe z dost pem do Internetu,
oprogramowanie do wykonywania rysunków
technicznych, pomoce multimedialne
dotycz ce rysunku technicznego; drukarka,
skaner, ploter oraz zestaw interaktywny.
Komputery
z dost pem do Internetu (1 stanowisko dla
jednego s uchacza, 1 stanowisko dla
nauczyciela), zestaw interaktywny. Zestawy
wicze  praktycznych dla s uchaczy.

Zalecane metody dydaktyczne
metoda wicze  (instrukta  i wiczenie).
Metoda zawiera opisy czynno ci niezb dnych
do wykonania zadania, a s uchacze pracuj
samodzielnie
Formy organizacyjne
praca indywidualna i ew. grupowa

uchacz po zrealizowaniu zaj  potrafi: Tre ci kszta cenia Uwagi

6.1. Organizacja pacy w ma ych zespo ach
wyznacza  cele
planowa  prac

ocenia  jako  wykonania zada
zmodyfikowa  dzia anie w oparciu o
wspólnie wypracowane  rozwi zanie

ucha
formu owa  zrozumia y przekaz

i konstruktywn   krytyki
uwzgl dni  opinie i pomys y innych

cz onków zespo u
rozwi za  konflikty w zespole

komunikacja
interpersonalna
Planowanie pracy
zespo u w celu
wykonania
przydzielonych zada
Ocenianie jako
wykonania
przydzielonych zada

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
sala lekcyjna: wyposa enie standardowe w
meble szkolne.

rodki dydaktyczne:
przyk adowe kodeksy etyczne,

Zalecane metody dydaktyczne:
studium przypadku, dyskusja

Formy organizacyjne
praca indywidualna i/lub grupowa
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6.2. Kompetencje spo eczne w pracy ekotechnologa
zastosowa  zasady kultury osobistej i

etyki zawodowej
zaproponowa  sposoby rozwi zywania

problemów
zrealizowa  dzia ania zgodnie
z w asnymi pomys ami  i d

wytrwale do celu
zainicjowa  zmiany maj ce pozytywny

wp yw na rodowisko pracy
zanalizowa  zmiany zachodz ce

w bran y
podj  nowe wyzwania

wykaza  si  otwarto ci  na zmiany w
zakresie stosowanych metod

i technik pracy
przejawi  gotowo  do ci ego

uczenia si  i doskonalenia
zawodowego

wykorzysta  ró ne ród a informacji w
celu doskonalenia umiej tno ci

zawodowych
udoskonali  swoje umiej tno ci

komunikacyjne

Zasady kultury
osobistej
Problemy etyczne
w organizowaniu
warunków pracy,
w ocenianiu pracownika,
Wyznaczanie celów
Zarz dzanie czasem
Zarz dzanie zmian
komunikacja
interpersonalna

Warunki osi gania efektów kszta cenia w
tym rodki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
sala lekcyjna: wyposa enie standardowe w
meble szkolne.

rodki dydaktyczne:
przyk adowe kodeksy etyczne,

Zalecane metody dydaktyczne:
studium przypadku, dyskusja

Formy organizacyjne
praca indywidualna i/lub grupowa

PODSTAWY PRAWNE ZWI ZANE Z REALIZACJ SZKOLENIA

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów
i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadaj cych uprawnienia budowlane,
rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytu u odpowiedzialno ci zawodowej
w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pa dziernika 2002 r. w sprawie szczegó owego
trybu przeprowadzania kontroli dzia ania organów administracji architektoniczno-budowlanej
oraz wzoru protoko u kontroli i sposobu jego sporz dzania (Dz. U. Nr 179, poz.1494)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie warunków i trybu post powania przy rozbiórkach nie u ytkowanych, zniszczonych lub nie
wyko czonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwole  na zmian  sposobu u ytkowania
obiektów budowlanych lub ich cz ci (Dz. U. Nr 10, poz. 47)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych
obowi zuj cych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 134, poz. 1130)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w
sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj ce si



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

125

eksploatacj  urz dze ,  instalacji  i  sieci  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  89  poz.828,  Nr  129,  poz  1184  oraz  z
2005r Nr 141, poz 1189).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623) - / wymagania techniczne
w zakresie przy czenia do sieci oraz zasad funkcjonowania przedsi biorstw energetycznych
wykorzystuj cych odnawialne ród a energii/
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.);
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256);
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych
azbest (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 596);
Ustawa z  dnia  24 sierpnia  1991 r.  o  ochronie  przeciwpo arowej  (Dz.U.  2009 nr  178 poz.  1380 z
pózn. zm.).

WYKAZ LITERATURY:
1. Cie lowski S., Karpi ski M., Trzaskowski W.: Instalacje sanitarne. Warszawa: WSiP, 1994.
2. Kaczkowska A.: Dom pasywny, Wydawnictwo KaBe, 2009
3. Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Warszawa: WSiP, 1995.
4. Laskowski L.: Leksykon budownictwa niskoenergoch onnego, Wydawnictwo POLCEN, 2009
5. Marchwi ski J., Zielonko-Jung K.,: Wspó czesna architektura proekologiczna, Wydawnictwo

PWN, 2012
6. Piotrowski R., Dominiak P.,:  Budowa domu pasywnego krok po kroku. Wydawnictwo

Przewodnik Budowlany, 2007
7. Piotrowski R.: Fachowiec na budowie, Wydawnictwo Przewodnik Budowlany, 2008
8. Wac awek M.: Ogniwa s oneczne. Wp yw rodowiska naturalnego na ich prac , Wydawnictwo

WNT, 2011
9. glarz A., Pietraczyk P., St pie  R.: Energooszcz dny dom i mieszkanie, Fundacja Instytut na

rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011
10. Wnuk R.: Budowa domu pasywnego w praktyce. Wydawnictwo Przewodnik Budowlany, 2006
11. Wnuk R.: Instalacje w domu pasywnym i energooszcz dnym.  Wydawnictwo Przewodnik

Budowlany, 2007
12. Zimny J. Odnawialne ród a energii w budownictwie niskoenergetycznym, Wydawnictwa

Naukowo Techniczne, Kraków 2012
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Ekobudownictwo to dynamicznie rozwijaj ca si  ga  gospodarki. W nadchodz cym czasie
wspierane b  inwestycje zwi zane z budownictwem przyjaznym rodowisku, które dzi ki
zastosowaniu odnawialnych róde  energii, b  mia y znikome oddzia ywanie na przyrod .
Na dachach domów masowo b  stosowane kolektory s oneczne, natomiast kot y na biomas  b
powszechnie wykorzystywane, tak samo jak pompy ciep a. Dlatego te  prognozy wskazuj
na zapotrzebowanie na pracowników, posiadaj cych kwalifikacje dotycz ce budownictwa
ekologicznego.
Proponowany program zaj  praktycznych u pracodawców, b cy rozszerzeniem cz ci teoretycznej
szkolenia dla zawodu Ekotechnolog, obejmuje szeroki zakres tematyczny tj.: materia oznawstwo,
instalacje w ekobudownictwie, izolacje termiczne w ekobudownictwie. Zaproponowane tre ci
nauczania daj  mo liwo  zdobycia konkretnych umiej tno ci praktycznych niezb dnych w zawodzie
Ekotechnolog.

1. Nazwa
Program zaj  praktycznych u pracodawców dla szkolenia Ekotechnolog.

2. Cel zaj  praktycznych u pracodawcy
ównym celem cz ci praktycznej nauki zawodu jest zastosowanie wiedzy teoretycznej

w praktyce oraz nabycie umiej tno ci zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Realizacja
zaj  praktycznych u pracodawcy stwarza mo liwo  potwierdzenia, rozwoju kompetencji
zawodowych w ramach kierunku Ekotechnolog, a tak e ukszta towania postaw wobec potencjalnych
pracodawców i wspó pracowników. Zaj cia praktyczne realizowane u pracodawców daj  mo liwo
poznania oczekiwa  potencjalnych przysz ych pracodawców wzgl dem pracowników. Uczestnik
poprzez pobyt w zak adzie pracy ma szans  utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich
umiej tno ci, co mo e w przysz ci u atwi  znalezienie satysfakcjonuj cej go pracy.

3. Grupa docelowa
Program zaj  praktycznych u pracodawców skierowany jest do osób, które uko czy y
z wynikiem pozytywnym cz  teoretyczn  szkolenia Ekotechnolog.

4. Opiekun zaj  praktycznych
Opiekunem podczas zaj  praktycznych realizowanych u pracodawców powinien by  przedsi biorca,

 oddelegowany pracownik ewentualnie instruktor zaj  praktycznych.

5. Organizacja i miejsce zaj  praktycznych
Zaj cia praktyczne u pracodawcy, s  uzupe nieniem 120 godzinnego szkolenia teoretycznego. Zaj cia
praktyczne obejmuj  150 godzin, które mo na zrealizowa  w zakresie jednym z 3 zakresów:

Materia oznawstwo
Instalacje grzewcze
Izolacje

Zaj cia mog  si  odbywa  u pracodawców prowadz cych dzia alno  budowlan , hurtow
i detaliczn  specjalizuj  si  w technice instalacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz
w firmach konsultingowych.

W celu zwi kszenia przyswajania nabywanych umiej tno ci oraz z indywidualizowania nauczania
zak ada si  grupy max. 5 osobowe. Proponuje si , aby w ci gu 8 godzinnego dnia pracy 7 godzin
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przeznaczy  na prac , natomiast 1 godzin  na instrukta  ko cowy, podsumowuj cy  dzienny zakres
zaj .

6. Propozycje metod oceny osi gni  edukacyjnych
Sprawdzanie i ocenianie osi gni  uczestników zaj  praktycznych powinno odbywa  si  przez ca y
czas realizacji programu, na podstawie okre lonych kryteriów.

Kryteria oceniania powinny dotyczy  poziomu oraz zakresu opanowania przez uczestników szkolenia
umiej tno ci wynikaj cych z podstawy programowej.

W procesie oceniania dominowa  b dzie obserwacja pracy uczestników oraz ocena zaanga owania
w realizacj  zada

Dokonuj c oceny uczestników szkolenia nale y uwzgl dni :

przestrzeganie dyscypliny pracy,
organizacj  pracy,
samodzielno  podczas wykonywania pracy,
jako  wykonywanej pracy,
postaw  zawodow .

Na zako czenie opiekun zaj  praktycznych powinien wyda  opini  o pracy i post pach uczestnika
wraz z ko cow  ocen .

7. Uwagi ko cowe
Realizacja zaj  praktycznych u pracodawcy powinna przyczynia  si  do kszta towania nast puj cych
cech:

poczucia odpowiedzialno ci za wykonywana prace,
umiej tno ci wspó pracy z zespo em pracowników,
poczucia odpowiedzialno ci za ochron rodowiska naturalnego,
przestrzegania zasad dyscypliny pracy,
poczucia odpowiedzialno ci za powierzone mienie,
oszcz dno ci materia ów, energii i innych nak adów,
zdolno ci koncentracji i szybkiej orientacji,
systematyczno ci i dok adno ci,
zainteresowania wykonywan  prac ,

8. Proponowany harmonogram zaj  praktycznych u pracodawcy dla szkolenia Ekotechnolog w
zakresie materia oznawstwo z podzia em na bloki tematyczne.

Blok tema-
tyczny

Tre ci nauczania
Liczba
godzin

Cele szczegó owe
W wyniku kszta cenia s uchacz powinien umie :
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Instrukta  wst pny w zakresie
przestrzegania przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy
oraz instrukcji przeciwpo arowych,
wynikaj cych z rodzaju
wykonywanych prac na stanowisku
Ekotechnolog.

8

1. przestrzega   zasad bezpiecze stwa i higieny
pracy oraz stosowa   przepisy prawa dotycz ce
ochrony przeciwpo arowej i ochrony rodowiska;
2. okre la  prawa i obowi zki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpiecze stwa i higieny
pracy;
3.  przewidywa   zagro enia dla zdrowia i ycia
cz owieka oraz mienia i rodowiska zwi zane
z wykonywaniem zada  zawodowych;
4. organizowa   stanowisko pracy zgodnie
z obowi zuj cymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpo arowej i ochrony rodowiska;
5. udziela   pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagro enia
zdrowia i ycia.
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Podstawowe cechy materia ów:
fizyczne, mechaniczne i chemiczne.
Ceramiczne wyroby budowlane,
Kruszywa budowlane. Spoiwa
budowlane. Woda do celów
budowlanych. Zaprawy
budowlane. Lepiszcza bitumiczne.
Materia y do izolacji
przeciwwilgociowych, cieplnych i

wi kowych. Szk o budowlane.
rodki do zabezpieczania i

konserwacji materia ów
budowlanych.

30

1. Rozpoznawa  próbki materia ów i okre lanie
ich zastosowania.
2. Ocenia  jako  i przydatno  próbek
materia ów budowlanych zgodnie z wymaganiami
technicznymi.
3. Okre la  na podstawie opakowa  rodzaju
materia u, podstawowych jego cech i
zastosowania.
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1. Ska oznawstwo techniczne
Zastosowanie materia ów

kamiennych w budownictwie.
Cechy ska : techniczne,

technologiczne. Minera y tworz ce
ska y.

Ska y stosowane w
budownictwie i ich w ciwo ci.

Wyroby z kamienia i ich
cechy.

Zasady transportowania oraz
sk adowania surowców i wyrobów
kamiennych
2. Konserwacja, naprawa
i renowacja kamienia

Wady i uszkodzenia
kamienia – przyczyny.

Naprawa uszkodze
elementów kamiennych.

Impregnacja wodoodporna
elementów z kamienia.

Mechaniczne i chemiczne
czyszczenie kamieni. Impregnacja
wzmacniaj ca kamie .

35

1. Rozpoznawa  wady i uszkodzenia kamienia
oraz okre la  przyczyny ich powstania
2. Dobiera rodki do konserwacji i/lub
naprawy kamienia
3. Planowa  proces konserwacji lub naprawy
elementu z kamienia
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1. ciwo ci drewna
ciwo ci fizyczne

okre laj ce wygl d drewna
zwi zane
z zawarto ci  wody
w drewnie, g sto , porowato ,

ciwo ci cieplne, elektryczne,
akustyczne, przenikalno  drewna
dla wiat a i gazów, trwa
drewna.

ciwo ci mechaniczne:
wytrzyma  na obci enie
statyczne
i dynamiczne, dopuszczalne
napr enie, spr ysto  i
plastyczno  drewna, czynniki
wp ywaj ce na mechaniczne

ciwo ci drewna.
ciwo ci technologiczne.

Czynniki wp ywaj ce na
technologiczne w ciwo ci. Próby
technologiczne.
2. Wady drewna

Klasyfikacja
i charakterystyka wad
sortymentów drewna okr ego i
tarcicy.

Wady anatomiczne budowy
drewna – zabarwienia, zgnilizna
i uszkodzenia spowodowane przez
owady.

kni cia i zranienia drewna.
Wady kszta tu

i przetarcia. Przyczyny
powstawania wad.

40

1. Oznacza  w ciwo ci drewna przy u yciu
urz dze  kontrolno – pomiarowych
2. Czyta  wykresy higroskopijnej równowagi
drewna
3. Oznacza  g sto , wilgotno  przy zadanych
wielko ciach
4. Rozpoznawa  i charakteryzowa  wady
drewna
5. Ocenia  jako  drewna
6. Analizowa  i klasyfikowa  wady.
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3. Charakterystyka wyrób z
drewna i tworzyw drzewnych

Kryteria podzia u
i podzia  wyrobów wed ug tych
kryteriów.

Nazwy i okre lenia
elementów, zespo ów
i podzespo ów wyrobów z drewna i
tworzyw drzewnych.

Definicja konstrukcji.
Czynniki wp ywaj ce na jako ,
trwa
i technologiczno  konstrukcji
4. cza i po czenia
elementów

cza stolarskie.
Podzia

i charakterystyka. Normy.
Po czenia elementów

z drewna i tworzyw drzewnych.
Po czenia roz czne

i nieroz czne.
Czynniki wp ywaj ce na

mechaniczne w ciwo ci po cze
– warunki u ytkowania.

Dok adno  wykonania,
technologiczne parametry klejenia
i monta u.
5. Podstawy normalizacji
wyrobów z drewna
i tworzyw drzewnych

Cele i rodzaje normalizacji.
Podzia  norm i zakres ich

stosowania.
Kontrola jako ci wyrobów.
Systemy zapewnienia jako ci

wyrobów.

7. Rozpoznawa  rodzaje uszkodze  drewna
spowodowane przez grzyby
i owady.
8. Szkicowa  wyroby i ich cz ci sk adowe
9. Analizowa  trwa  i jako  konstrukcji
okre lanych wyrobów Pos ugiwa  si  normami i
interpretowa  wymagania
10. Dokona  kontroli jako ci produkowanych
wyrobów
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Sposoby przechowywania
materia ów na placu budowy.
Miejsca sk adowania
i magazynowania materia ów
budowlanych. Rodzaje materia ów
budowlanych sk adowanych
i magazynowanych. Zasady
organizowania stanowisk
sk adowania
i magazynowania. Zasady
prawid owego sk adowania
materia ów budowlanych. Zasady
transportowania materia ów na
placu budowy.

35

1. Zaproponowa  miejsca
i sposobu przechowywania ró nych materia ów
budowlanych na placu budowy zgodnie z
technicznymi wymaganiami sk adowania
i magazynowania.
2. Szacowa  ilo ci przechowywanego materia u
w magazynie
o zadanej powierzchni
i wysoko ci zgodnie z zasadami sk adowania
i magazynowania.
3. Dobiera  sprz t pomocniczy do transportu

cznego materia ów ze sk adowiska na stanowisko
pracy zgodnie z wymaganiami technicznymi
transportu materia ów.
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D
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M
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W
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N
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Instrukta  ko cowy –
podsumowanie praktycznej nauki
zawodu

2
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9. Proponowany harmonogram zaj  praktycznych u pracodawcy dla szkolenia Ekotechnolog w
zakresie instalacje grzewcze z podzia em na bloki tematyczne.

Blok
tema-
tyczny

Tre ci nauczania
Liczba
godzin

Cele szczegó owe
W wyniku kszta cenia s uchacz powinien

umie :
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Instrukta  wst pny w zakresie przestrzegania
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
instrukcji przeciwpo arowych, wynikaj cych
z rodzaju wykonywanych prac na stanowisku
Ekotechnolog.

8

1. przestrzega   zasad bezpiecze stwa
i higieny pracy oraz stosowa
przepisy prawa dotycz ce ochrony
przeciwpo arowej i ochrony
rodowiska;

2. okre la  prawa i obowi zki
pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpiecze stwa i higieny
pracy;

3.  przewidywa   zagro enia dla
zdrowia i ycia cz owieka oraz
mienia i rodowiska zwi zane
z wykonywaniem zada
zawodowych;

4. organizowa   stanowisko pracy
zgodnie z obowi zuj cymi
wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpiecze stwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpo arowej
i ochrony rodowiska;

5. udziela   pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy
pracy oraz w stanach zagro enia
zdrowia i ycia.
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1. Monta  i demonta  instalacji
grzewczych:
monta  uzbrojenia instalacji
grzewczych,
mocowanie i monta  odbiorników
ciep a,
monta  kot ów grzewczych,
monta  urz dze  zabezpieczaj cych i
kontrolno – pomiarowych,
monta  w ów cieplnych,
przeprowadzanie próby szczelno ci i
próby ci nienia wykonanej instalacji
grzewczej,
demonta  uzbrojenia i urz dze
stosowanych w instalacjach
grzewczych.

35

1. Pos ugiwa  si  dokumentacj
techniczn  systemów instalacyjnych;

2. Dobiera  materia y, narz dzia i
sprz t do monta u instalacji
grzewczej, wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej, wodoci gowej,
elektrycznej;

3. Pos ugiwa  si  narz dziami i
sprz tem podczas robót
instalacyjnych;

4. Planowa  prace zwi zane z
monta em instalacji wyposa onych
w kolektory s oneczne, modu y
fotowoltaiczne, pompy ciep a,
rekuperatory ciep a, aparaty
osmotyczne  oraz elektrownie
wiatrowe itp.
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gf
h

2. Instalacje solarne:
typy instalacji solarnych,
elementy instalacji  solarnych,
budowa i dzia anie instalacji solarnych,
budowa i zasada dzia ania kolektorów

onecznych p askich, rurowych
pró niowych,
monta   instalacji solarnych,
dokumentacja, normy oraz instrukcje
dotycz ce monta u instalacji solarnych,
organizacja pracy przed w czasie
monta u, po zako czeniu monta u
instalacji solarnych,
harmonogram robót, sposób
wykonania po cze ,
materia y i narz dzia stosowane w
czasie monta u i eksploatacji w/w
instalacji,
rodzaje pomiarów w instalacjach
grzewczych,
sporz dzanie kalkulacji kosztów robót
zwi zanych z monta em i remontem
instalacji grzewczych.

3. Pompy ciep a:
rodzaje pomp ciep a,
budowa i zasada dzia ania pompy
ciep a,
analiza przyk adowych instalacji
grzewczych z wykorzystaniem pomp
ciep a,
ogólne warunki i dobór pomp ciep a do
instalacji grzewczych,
monta  pomp ciep a,
dokumentacja, normy oraz instrukcje
dotycz ce monta u
organizacja pracy przed w czasie
monta u, po zako czeniu monta u
materia y i narz dzia stosowane w
czasie monta u i eksploatacji pomp
ciep a.

5. wykonywa  operacje: ci cia, gi cia,
gwintowania i wiercenia;

6. wykonywa  po czenia gwintowe,
lutowane, zgrzewane, spawane,
klejone i zaciskane;

7. wyja ni  budow  i zasady dzia ania
kolektorów s onecznych, modu ów
fotowoltaicznych, pomp ciep a,
rekuperatorów  ciep a, aparatów
osmotycznych  oraz elektrowni
wiatrowych itp.

8. wykonywa  monta  instalacji
wyposa onych w  kolektory

oneczne, modu y fotowoltaiczne,
pompy ciep a, rekuperatory ciep a,
aparaty osmotyczne  oraz
elektrownie wiatrowe itp.

9. dokona  oceny jako  robót
instalacyjnych;

10. przygotowywa  instalacje do
odbioru technicznego;

11. wykonywa  przegl dy stanu
technicznego instalacji
wyposa onych w w kolektory

oneczne, modu y fotowoltaiczne,
pompy ciep a, rekuperatory ciep a,
osmotyczne  oraz elektrownie
wiatrowe itp.

12. wykonywa  pomiary
inwentaryzacyjne instalacji;

13. rozlicza  koszty materia ów, sprz tu
i robocizny oraz oblicza  nale no
za wykonan  prac ;

14. prowadzi  racjonaln  gospodark
materia ow ;

15. ustala  parametry i dokonywa
regulacji automatycznego
sterowania instalacji wyposa onych
w kolektory s oneczne, modu y
fotowoltaiczne, pompy ciep a,
rekuperatory ciep a, osmotyczne
oraz elektrownie wiatrowe itp.

16. wykonywa  czynno ci zwi zane z
konserwacj , remontami i napraw
instalacji grzewczej, wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej, wodoci gowej,
elektrycznej;

17. stosowa  przepisy prawa
budowlanego.
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1. Monta  i demonta  instalacji

wentylacji i klimatyzacji:
monta  elementów wentylacji
grawitacyjnej ,
monta  przewodów i urz dze
wentylacji mechanicznej,
monta  elementów klimatyzacji,
eksploatacja i konserwacja wentylacji i
klimatyzacji,
przeprowadzanie odbioru technicznego
wykonanej wentylacji i klimatyzacji.

2. Rekuperatory ciep a
budowa i zasada dzia ania
rekuperatora,
rodzaje rekuperatorów, wady i zalety
lokalizacja rekuperatora,
cz ci i akcesoria,
podstawowe zasady monta u
rekuperatora,
zasady eksploatacji rekuperatora,
nagrzewnice wst pne i nagrzewnice
powietrza nawiewanego,
system kana ów elastycznych

35
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1. Monta  i demonta  instalacji wody
zimnej i ciep ej wody u ytkowej i
po czenia wodoci gowego:
monta  przewodów poziomych,
pionowych i uzbrojenia,
monta  armatury czerpanej,
monta  urz dze  ciep ej wody

ytkowej,
monta  instalacji i urz dze
hydroforowych,
monta  instalacji i urz dze
przeciwpo arowych,
wykonanie podej cia
wodomierzowego,
wykonanie po czenia wodoci gowego,
wykonanie prób szczelno ci i ci nienia
instalacji wody zimnej i ciep ej wody

ytkowej.
2. Domowe aparaty osmotyczne:

budowa i dzia anie domowych
aparatów osmotycznych,

dzia anie membrany osmotycznej,
filtry ochronne,
mineralizatory,
akcesoria: zbiornik, zawór 2-drogowy,

zawór zwrotny,
minera y i bakterie w wodzie

osmotycznej,
porównanie ró nych klas aparatów

osmatycz.

35
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1. Monta  instalacji elektrycznych:
zasady wykonywania monta u instalacji
elektrycznych: monta  mechaniczny i
wykonywanie po cze  elektrycznych,
dobieranie narz dzi do monta u
instalacji elektrycznych i zasady ich
zastosowania ,
wykaz dzia  zwi zanych z
montowaniem instalacji elektrycznych,
dobieranie i montowanie osprz tu w
instalacjach elektrycznych,
dobieranie i montowanie zabezpiecze
w instalacjach elektrycznych ,
monta  mechaniczny rozdzielnic
niskiego napi cia,
wykonywanie po cze  elektrycznych w
rozdzielnicach niskiego napi cia,
zasady sprawdzania dzia ania instalacji
elektrycznej po wykonanym monta u,
mierniki do wykonywania pomiarów
parametrów instalacji elektrycznych i
zabezpiecze ,
badania odbiorcze instalacji
elektrycznych.

2. Elektronie wiatrowe
budowa i zasada dzia ania elektrowni
wiatrowych,
rodzaje turbin wiatrowych,
wydajno  energetyczna si owni
wiatrowych,
Sposoby magazynowania energii
wytworzonej z si owni wiatrowej.
Zalety ma ych elektrowni wiatrowych.
Wp yw elektrowni wiatrowych na
rodowisko.

3. Instalacje fotowoltaiczne:
budowa, zasada dzia ania fotoogniw,
parametry modu ów fotowoltaicznych,
zale ne od energii promieniowania

onecznego,
rozwi zania konstrukcyjne modu ów
fotowoltaicznych,
analiza wybranych uk adów po cze
instalacji fotowoltaicznych.
aspekty ekonomiczne, ekologiczne
wykorzystania instalacji
fotowoltaicznych.

35
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IE Instrukta  ko cowy – podsumowanie
zaj  praktycznych 2
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11. Proponowany harmonogram zaj  praktycznych u pracodawcy dla szkolenia Ekotechnolog
w zakresie izolacje z podzia em na bloki tematyczne.

Blok
tema-
tyczny

Tre ci nauczania
liczba
godzin

Cele szczegó owe
W wyniku kszta cenia s uchacz

powinien umie :

BE
ZP

IE
CZ

E
ST

W
O

 I 
H

IG
IE

N
A

 P
R

A
CY

 N
A

 S
TA

N
O

W
IS

KU
 E

KO
TE

CH
N

O
LO

G

Instrukta  wst pny w zakresie przestrzegania
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
instrukcji przeciwpo arowych, wynikaj cych
z rodzaju wykonywanych prac na stanowisku
Ekotechnolog.

8

1. przestrzega   zasad
bezpiecze stwa i higieny
pracy oraz stosowa
przepisy prawa dotycz ce
ochrony przeciwpo arowej
i ochrony rodowiska;

2. okre la  prawa i obowi zki
pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpiecze stwa
i higieny pracy;

3.  przewidywa   zagro enia dla
zdrowia i ycia cz owieka
oraz mienia i rodowiska
zwi zane z wykonywaniem
zada  zawodowych;

4. organizowa   stanowisko
pracy zgodnie
z obowi zuj cymi
wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpiecze stwa
i higieny pracy, ochrony
przeciwpo arowej i ochrony
rodowiska;

5. udziela   pierwszej pomocy
poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagro enia
zdrowia i ycia.

W
PR

O
W

A
D

ZE
N

IE
 D

O
W

YK
O

N
YW

A
N

IA
IZ

O
LA

CJ
I

W
O

D
O

CH
RO

N
N

YC
H

Rodzaje izolacji wodochronnych i ich znaczenie.
Organizacja i warunki wykonywania izolacji
wodochronnych. Materia y do izolacji
wodochronnych. Narz dzia oraz sprz t
do wykonywania izolacji wodochronnych. Sprz t
i przyrz dy pomiarowe. Rusztowania do robót
izolacyjnych. Warunki techniczne do
wykonywania i odbioru robót. Przedmiar
i kalkulacja kosztów robót izolacyjnych

15

1. sporz dzanie
zapotrzebowania
materia owego do
wykonywania izolacji
wodochronnej z okre lonego
materia u.
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IZ
O

LA
CJ

E 
W

O
D

O
CH

RO
N

N
E

Z 
M

A
TE

RI
A

Ó
W

 B
IT

U
M

IC
ZN

YC
H

Zasady wykonywania izolacji wodochronnych
z materia ów bitumicznych. Rodzaje materia ów
bitumicznych oraz zasady ich przygotowania.
Zasady przygotowania pod a do wykonywania
izolacji wodochronnych. Pionowe i poziome
izolacje fundamentów. Pionowe izolacje cian
fundamentowych i cian piwnic z zastosowaniem
materia ów rolowanych oraz pow ok
bitumicznych. Izolacja  fundamentów i cian
fundamentowych chroni cych przed woda
naporow . Izolacja pod óg na gruncie. Izolacja
pomieszcze  mokrych. Izolacja balkonów,
tarasów i zielonych dachów.

20

1. planowa  i wykonywa
czynno ci zwi zane z
wykonywaniem izolacji
wodochronnej tarasu,
zgodnie z dokumentacj

2. planowa  i wykonywa
czynno ci zwi zane z
wykonywaniem warstwy
ochronnej ciany piwnicy.

IZ
O

LA
CJ

E 
TE

RM
IC

ZN
E 

W
 B

U
D

YN
KA

CH

Zasady wykonywania izolacji termicznych
w budynkach. Przygotowanie i obróbka
materia ów izolacyjnych. Zasady
przygotowywania ró nego rodzaju pod y pod
izolacje termiczne. Izolacja termiczna pod ogi na
gruncie. Izolacja termiczna cian
fundamentowych i cian piwnic. Izolacja
termiczna stropu nad pomieszczeniem
nieogrzewanym. Izolacja termiczna cian
dwuwarstwowych i trójwarstwowych. Izolacja
termiczna elementów cian, takich jak: nadpro a,
wie ce, filarki mi dzyokienne. Izolacja termiczna
dachów i stropodachów. Izolacja termiczna
balkonów i tarasów. Izolacja cian z
zastosowaniem pow ok termoceramicznych.
Izolacja termiczna urz dze  oraz instalacji
technicznych w budynkach. Warstwy ochronne
izolacji z ró nych materia ów. Konserwacja,
naprawa i remonty izolacji termicznej.

20

1. Identyfikowa  elementy
budynku, wymagaj ce
izolacji termicznej.

2. Szkicowa  ró ne rozwi zania
izolacji termicznej cian
zewn trznych.

3. Planowa  czynno ci zwi zane
z wykonywaniem izolacji
termicznej stropu nad
pomieszczeniem
nieogrzewanym, zgodnie z
dokumentacj  budowlan .

4. Okre la  stopnie zniszczenia
fragmentu izolacji termicznej
i planowa  jej naprawy.

D
O

CI
EP

LA
N

IE
 B

U
D

YN
KÓ

W Zasady wykonywania docieple  budynków.
Przygotowywanie materia ów izolacyjnych
i pomocniczych do wykonywania docieple .
Zasady przygotowywania ró nego rodzaju
pod y. Metody docieplania cian: lekka mokra,
lekka sucha, ci ka mokra. Systemowe
technologie docieplania budynków. Docieplanie
stropów, dachów i stropodachów. Warstwy
ochronne izolacji. Konserwacja, naprawa i
remonty izolacji.

20

1. Okre la  zasady docieplania
cian metod  lekk  mokr .

2. Planowa  czynno ci zwi zane
z wykonywaniem warstw
ochronnych izolacji
termicznej.

3. Szkicowa  uk ady p yt
izolacyjnych na cianie
podczas docieplania cian
metod  mokr .
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O
W

N
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Zasady wykonywania izolacji termicznych
ruroci gów i urz dze  ciep owniczych. Materia y
do wykonywania izolacji termicznych ruroci gów
i urz dze  ciep owniczych oraz zasady ich
przygotowywania. Zasady przygotowywania
ruroci gu i urz dze  ciep owniczych pod izolacje.
Konstrukcje podtrzymuj ce izolacj . Izolacja
ruroci gów z zastosowaniem ró nych
materia ów. Zasady dopasowywania gotowej
otuliny do ruroci gu. Izolacje natryskowe.
Izolacje po cze  ko nierzowych i osprz tu.
Zasady uszczelniania dylatacji ruroci gu. Izolacje
cian i dna kana ów, zbiorników i wymienników

ciep a z zastosowaniem bloków, p yt, cegie ,
pianobetonu. Izolacje ruroci gów w kanale lub
w wykopie metod  zasypow . Zasady
zabezpieczania izolacji warstwami ochronnymi
z zastosowaniem ró nych materia ów. P aszcze
ochronne. Zasady wyko czenia powierzchni
izolacji ruroci gu. Konserwacja, naprawa i
remonty izolacji ruroci gów oraz urz dze
ciep owniczych.

20

1. Rozró nia  materia y do
wykonywania izolacji
termicznych ruroci gów i
okre lanie ich zastosowania.

2. Planowa  czynno ci zwi zane
z przygotowywaniem
powierzchni ruroci gu pod
izolacj .

3. Szkicowa  uszczelnienia
dylatacji.

W
PR

O
W

A
D

ZE
N

IE
 D

O
W

YK
O

N
YW

A
N
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 IZ

O
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CJ
I

A
KU

ST
YC

ZN
YC

H
 I

PR
ZE

CI
W

D
RG

A
N

IO
W

YC
H

Znaczenie izolacji akustycznych
i przeciwdrganiowych. Organizacja i warunki
wykonywania izolacji akustycznych
i przeciwdrganiowych. Materia y, narz dzia
i sprz t do wykonywania izolacji akustycznych
i przeciwdrganiowych. Sprz t i przyrz dy
pomiarowe. Transport i sk adowanie materia ów
na stanowisku pracy. Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robót izolacyjnych.
Przedmiar i kalkulacja kosztów robót
izolacyjnych.

10

1. Rozró nia  elementy
budowlane, wymagaj ce
wykonania izolacji
akustycznej i
przeciwdrganiowych.

2. Rozró nia atwopalne
materia y izolacyjnych i
okre la  zasady ich

ytkowania.
3. Dobiera  narz dzia i

sprz t, niezb dny podczas
wykonywania izolacji
akustycznych i
przeciwdrganiowych.

IZ
O

LA
CJ

E 
A

KU
ST

YC
ZN

E
W

 B
U

D
YN
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CH

EK
O

LO
G
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ZN

YC
H

Zasady wykonywania izolacji akustycznych
w budynkach mieszkalnych oraz obiektach

yteczno ci publicznej o podwy szonych
wymaganiach akustycznych. W ciwo ci
materia ów stosowanych w izolacjach
akustycznych – zasady ich przygotowywania.
Izolacje akustyczne przegród poziomych:
ok adziny, sufity podwieszone, „pod oga

ywaj ca”. Izolacje akustyczne przegród
pionowych. Izolacje akustyczne pomieszcze
kinowych, sal koncertowych, sportowych,
pomieszcze  wyciszonych. Konserwacja,
naprawa i remonty izolacji akustycznych.

20

1. Planowa  czynno ci
zwi zane z wykonywaniem
izolacji akustycznej
okre lonego urz dzenia
sanitarnego.
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Zasady wykonywania izolacji antykorozyjnych
drewna, ceg y, betonu i tynku. Materia y
do izolacji antykorozyjnych – ich w ciwo ci
i przygotowanie. Izolacja antykorozyjna
konstrukcji drewnianych i murowych, betonu
oraz  powierzchni tynków. Ochrona drewna
przed dzia aniem ognia. Metody nanoszenia
pow ok antykorozyjnych: malowania,
natryskowa, zanurzeniowa. Zasady r cznego i
mechanicznego nanoszenia pow ok
antykorozyjnych. Zasady przygotowywania
elementów drewnianych, konstrukcji murowych
i betonowych oraz tynków do nanoszenia
pow oki antykorozyjnej. Konserwacja, naprawa
i remonty izolacji antykorozyjnych.

15

1. Planowa  czynno ci
zwi zane z wykonywaniem
pow oki przeciwgrzybicznej
powierzchni muru.

2. Planowa  czynno ci
zwi zane z
przygotowywaniem
powierzchni otynkowanej
do nanoszenia izolacji
antykorozyjnej.

3. Dobiera  materia y do
wykonywania
zabezpieczenia
przeciwgrzybicznego
elementu drewnianego.

PO
D

SU
M

O
-

W
A

N
IE Instrukta  ko cowy – podsumowanie zaj

praktycznych
2

12. Sposób i forma zaliczenia
Pozytywne zaliczenie cz ci teoretycznej, obecno , pozytywna opinia wydana przez Opiekuna zaj
praktycznych u pracodawcy stanowi podstaw  do wydania za wiadczenia o uko czeniu kursu wg
wzoru stanowi cego za . nr 5 do rozporz dzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 stycznia 2012
w sprawie kszta cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U., poz. 186).
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Wzór dziennika zaj  praktycznych u pracodawcy

DZIENNIK ZAJ
PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCY

…………………………………………………………………………………………………

Imi  i nazwisko uczestnika zaj  praktycznych

………………………………………………..

Termin realizacji zaj  praktycznych (d-m-r)

………………………………….

……………………………………

Nazwa i adres przedsi biorstwa

……………………………………………………………………

Imi  i nazwisko Opiekuna

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

Piecz  przedsi biorstwa, w którym odbywa y si  zaj cia praktyczne
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Nazwisko i Imi  Uczestnika .............................................................................

Data Godziny
pracy

Tematyka zaj
(wype nia Opiekun zaj  praktycznych)

Uwagi, obserwacje i wnioski,
co do wykonywanej pracy przez

Uczestnika

………………………………………

Podpis i piecz  Opiekuna

SPRAWOZDANIE Z ZAJ  PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCY

 (czynno ci i spostrze enia)

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

………………………………………

Podpis i piecz  Opiekuna
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SZCZEGÓ OWE KRYTERIA OCENIANIA

Wymagania

C
E
L
U
J

C
Y

opanowa  pe ny zakres wiedzy teoretycznej i umiej tno ci praktyczne okre lane programem praktycznej
nauki zawodu,
wykazuje si  samodzielno ci  podczas wykonywania zada ,
posiada umiej tno ci praktycznego przewidywania efektów dzia  i samodzielnego stosowania wiedzy w
sytuacjach nietypowych,
rozumie zale no ci mi dzy teori  a praktyk ,
biegle pos uguje si  zadaniami praktycznymi i terminologi  zawodow ,
posiada umiej tno ci pracy w zespole,
zawsze przestrzega dyscypliny pracy, zasad bhp, higieny produkcji i higieny osobistej,
wszystkie nieobecno ci ma usprawiedliwione lub odpracowane;

 B
A
R
D
Z
O

D
O
B
R
Y

opanowa  pe ny zakres wiedzy teoretycznej i umiej tno ci praktycznych okre lane programem praktycznej
nauki zawodu,
charakteryzuje si  wysok  odpowiedzialno ci , dok adno ci  i gospodarno ci  w wykonywaniu powierzonych
zada ,
posiada umiej tno  pracy w zespole,
posiada umiej tno  organizowania stanowisk pracy.
przestrzega zasad bhp, higieny produkcji i higieny osobistej,
wszystkie nieobecno ci s  usprawiedliwione lub odpracowane;

D
O
B
R
Y

opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci w zakresie pozwalaj cym na zrozumieniu wi kszo ci materia u z zakresu
programu zaj  praktycznej nauki zawodu,
posiada umiej tno ci praktycznego dzia ania w zakresie czynno ci zawodowych w sytuacjach typowych,
posiada umiej tno ci organizacji stanowiska,
posiada umiej tno ci wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
wszystkie nieobecno ci s  usprawiedliwione lub  odpracowane,
pojedyncze uwagi od pracodawcy

D
O
S
T
A
T
E
C
Z
N
Y

opanowa  podstawowe tre ci programowe i umiej tno ci praktyczne,
wykazuje rednie zainteresowanie zdobywaniem umiej tno ci zawodowych,
zna proste zagadnienia i terminologi  zawodow ,
rozwi zuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne o rednim stopniu trudno ci,
nie zawsze stosuje czenie teorii z praktyk ,
wykazuje dostateczn  umiej tno  planowania i wykonywania zada  praktycznych,
nie opanowa  dobrze umiej tno ci prawid owego organizowania stanowiska pracy,
opanowa  podstawow  znajomo  przepisów bhp,
poprawne zachowanie na praktyce (sporadyczne uwagi dotycz ce zachowania),
posiada nieusprawiedliwione nieobecno ci ale odpracowane,
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D
O
S
T
A
T
E
C
Z
N
Y

opanowa  podstawowe tre ci programowe i umiej tno ci praktyczne,
wykazuje rednie zainteresowanie zdobywaniem umiej tno ci zawodowych,
zna proste zagadnienia i terminologi  zawodow ,
rozwi zuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne o rednim stopniu trudno ci,
nie zawsze stosuje czenie teorii z praktyk ,
wykazuje dostateczn  umiej tno  planowania i wykonywania zada  praktycznych,
nie opanowa  dobrze umiej tno ci prawid owego organizowania stanowiska pracy,
opanowa  podstawow  znajomo  przepisów bhp,
poprawne zachowanie na praktyce (sporadyczne uwagi dotycz ce zachowania),
posiada nieusprawiedliwione nieobecno ci ale odpracowane,

 D
O
P
U
S
Z
C
Z
A
J

C
Y

opanowa  w ograniczonym zakresie podstawowe wiadomo ci teoretyczne i umiej tno ci praktyczne
okre lone programem zaj  praktyki zawodowej,
wykazuje niewystarczaj  znajomo  rozumienia zagadnie  i terminologii zawodowej,
wykazuje brak samodzielno ci wykonywanej pracy
wykonuje typowe zadania praktyczne o nieznacznym stopniu trudno ci z pomoc  opiekuna praktyk / zaj
praktycznych,
wykazuje trudno ci w czeniu teorii z praktyk ,
nie opanowa  dostatecznie  umiej tno ci prawid owego organizowania stanowiska pracy,
zna przepisy bhp, higieny produkcji i higieny osobistej, ale nie zawsze stosuje je w praktyce,
stara si  przestrzega  dyscyplin  pracy,
stara si  poprawnie zachowywa  na praktyce ( ale zdarzaj  si  uwagi dotycz ce zachowania i dyscypliny
pracy, spó nienia),
posiada pojedyncze nieobecno ci nieusprawiedliwione,

N
I
E
D
O
S
T
A
T
E
C
Z
N
Y

nie opanowa  minimum podstawowych umiej tno ci praktycznych i wiadomo ci teoretycznych okre lonych
programem praktycznej nauki zawodu,
nie wykonuje typowych zada  praktycznych o niewielkim stopniu trudno ci nawet przy pomocy opiekuna,
nie posiada znajomo ci prostych zagadnie  i terminologii zawodu,
nie potrafi wykorzysta  wiedzy teoretycznej w praktyce,
nie przestrzega dyscypliny pracy, przepisów bhp, higieny produkcji i higieny osobistej,
nie wykazuje zainteresowania zawodem,
posiada nieusprawiedliwione nieobecno ci,
nieodpowiednie zachowanie na  (liczne uwagi dotycz ce zachowania i dyscypliny pracy)
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……………………….

(miejscowo , data)

OCENA

Uczestnik ………………………………………………………….odby  zaj cia praktyczne u pracodawcy w firmie
………………………………………………………………………. w wymiarze 150 godzin w okresie od ………………………
do ………………………… , uzyska  ocen  ………………………………….

Liczba dni obecnych………………………….

Liczba dni nieobecnych ………………………

………………………………………

Podpis i piecz  Opiekuna
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VV.. PPRROODDUUKKTT PPOO RREEDDNNII 77 –– LLaabboorraattoorriiuumm zziieelloonnyycchh zzaawwooddóóww ddllaa
oobbsszzaarróóww mmiieejjsskkiicchh ((MMiieejjsskkii UUrrzz dd PPrraaccyy ww PP oocckkuu))

WST P

Spe nianie za  zrównowa onego rozwoju le y w interesie nas wszystkich. Dzia anie zgodnie z
zasad  „tu i teraz” ju  dawno przesta o wystarcza , gdy  ka da ingerencja cz owieka
w rodowisko naturalne pozostawia w nim trwa y lad. Podejmuj c starania minimalizuj ce
negatywny wp yw na rodowisko trzeba wi c my le  i dzia  na przysz . Wachlarz przedsi wzi
w tym zakresie jest niezwykle szeroki. Mo e dotyczy  na przyk ad eko-technologii, czerpania
z odnawialnych róde  energii (takich jak energia s oneczna czy wiatrowa), zmiany przyzwyczaje
konsumpcyjnych czy wreszcie kreowania zielonego rynku pracy. Jest to mudny i czasoch onny
proces,  który  wymaga  nie  tylko  skutecznego  dialogu  na  poziomie  w adzy,  ale  równie  –  a  mo e
przede wszystkim – oddolnej wspó pracy na szczeblach lokalnych.

Przyk adem takiej wspó pracy mo e by  realizowany w partnerstwie organizacji pozarz dowej,
przedsi biorstwa i publicznych s b zatrudnienia w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
projekt pod nazw Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy. Jednym
z produktów finalnych tego projektu jest model budowy instrumentu wspieraj cego zainteresowanie
zielonymi zawodami.

Model ten powsta  w ramach innowacyjnego projektu testuj cego nowe rozwi zania d ce do
zwi kszenia wiadomo ci spo ecznej i zainteresowania nowymi zawodami w domenie zielonej
gospodarki, a przez to przyczyniaj ce si  do wzrostu kwalifikacji i umiej tno ci w tym zakresie osób
pozostaj cych bez pracy, w tym zw aszcza osób m odych, tj. osób do 24 roku ycia.

Na niniejszy produkt finalny sk adaj  si  takie produkty po rednie, jak zaplecze edukacyjne
w postaci programów kszta cenia/doskonalenia (wraz z instrukcjami) oraz multimedialno-
do wiadczalne zaplecze edukacyjno-szkoleniowe w postaci laboratorium zielonych zawodów.

W obecnej sytuacji gospodarczej posiadanie po danych przez pracodawców kwalifikacji
i umiej tno ci, jest istotnym warunkiem utrzymania si  na rynku pracy. Niebagatelne znaczenie ma
równie  ci e kszta cenie si /dokszta canie i poszukiwanie swojego miejsca w cz sto niszowych

aszczyznach o szerokim spektrum mo liwo ci rozwoju. Aktualne unormowania prawne Unii
Europejskiej implementowane przez Polsk  daj  tak  mo liwo  chocia by w obszarze tzw. zielonej
gospodarki. Dane Greenpeace Polska wskazuj  na powstanie – do roku 2030 – blisko 190 tys.
dodatkowych miejsc pracy9 jedynie w sektorze odnawialnych róde  energii, co daje nadziej  na
kolejne miejsca równie  w innych sektorach zielonej gospodarki. Obok takich liczb nie mo na przej
oboj tnie zw aszcza, e (jak podkre la organizacja) chodzi o realne miejsca pracy tworzone na bazie
dost pnych technologii10. W Polsce jest to w dalszym ci gu zagadnienie raczej ma o

9 W porównaniu z realizacj  planu proponowanego w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku; „Pracuj c dla klimatu.
Zielone miejsca pracy w Polsce”, Greenpeace Polska 2011, str. 6
http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/351912/pracujac-dla-klimatu.pdf
10 Tam e, str. 4

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/351912/pracujac-dla-klimatu.pdf
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rozpowszechnione, o czym wiadczy  mog  chocia by wyniki bada  przeprowadzonych na potrzeby
projektu, st d pojawia si  luka, któr  nale y zape ni .

Niniejszy dokument jest wst pnym planem zagospodarowania, wyposa enia i funkcjonowania
laboratorium zielonych zawodów w Miejskim Urz dzie Pracy w P ocku. Obejmuje dzia ania
laboratorium na obszarach miejskich. „Wst pno ” koncepcji nale y rozumie  jako mo liwo
modyfikacji niektórych jej komponentów, je li w fazie testowania produktu zaistnieje konieczno
takowych zmian.

Ilekro  w opracowaniu mowa jest o:

laboratorium lub/i pracowni – nale y przez to rozumie  laboratorium zielonych zawodów,
MUP lub/i PUP – nale y przez to rozumie  Miejski lub/i Powiatowy Urz d Pracy w P ocku,
projekcie – nale y przez to rozumie  projekt pod nazw Zielony potencja  subregionu p ockiego
szans  rozwoju rynku pracy, który jest wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego,
zielonej gospodarce – nale y przez to rozumie  przyjazne rodowisku naturalnemu sektory
gospodarki narodowej, które w swojej dzia alno ci realizuj  zasady zrównowa onego rozwoju,
zrównowa onym rozwoju –  nale y  przez  to  rozumie  zjawisko,  o  którym  mowa  w  art.  3  pkt  50
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze
zm.) czyli rozwój spo eczno-gospodarczy, w którym nast puje proces integrowania dzia
politycznych, gospodarczych i spo ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwa ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo liwo ci
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo eczno ci lub obywateli zarówno
wspó czesnego pokolenia, jak i przysz ych pokole ,
zawodzie lub/i zawodach – nale y przez to rozumie zbiór zada  (zespó  czynno ci)
wyodr bnianych w wyniku spo ecznego podzia u pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi
zmianami przez poszczególne osoby i wymagaj cych odpowiednich kwalifikacji (wiedzy
i umiej tno ci), zdobytych w wyniku kszta cenia lub praktyki; wykonywanie zawodu stanowi ród o
dochodu11,
uzielenionych zawodach – nale y przez to rozumie  zawody, których katalog obowi zków zosta
poszerzony o te zwi zane z ograniczaniem negatywnego oddzia ywania na rodowisko naturalne.

1. CEL I ZA ENIA

Laboratorium zielonych zawodów jest odpowiedzi  projektodawców na nast puj ce problemy,
zdiagnozowane jeszcze na etapie aplikowania o rodki, a potwierdzone pó niej w badaniach
przeprowadzonych w ramach projektu:

niedostateczna wiadomo  (wiedza) spo eczna na temat zielonej gospodarki,
brak zainteresowania zielonymi zawodami, zw aszcza w ród kobiet i m czyzn do 24 roku ycia,
dla których rozwój w tym kierunku móg by sta  si  podstaw  do trwa ego zaistnienia na rynku
pracy,

11 Klasyfikacja Zawodów i Specjalno ci na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Warszawa 2010
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niewystarczaj ca skuteczno  dotychczasowych form podnoszenia kwalifikacji i zdobywania
nowych umiej tno ci w zielonym obszarze, a co za tym idzie niedobór specjalistów – tzw.
„zielonych ko nierzyków”,
brak czynnika scalaj cego dzia ania urz dów pracy w zakresie upowszechniania i pobudzania
zainteresowania eko-rozwi zaniami na rynku pracy.

Wyniki bada  ilo ciowych prezentowane w raporcie ko cowym zrealizowanym w ramach projektu
Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy12 wskazuj  na nisk wiadomo
w zakresie zielonej gospodarki zarówno w ród bezrobotnych kobiet i m czyzn (ponad 90% badanych
nie  spotka o  si  wcze niej  z  okre leniem  „zielone  zawody”),  jak  i  w ród  pracodawców  (blisko  80%
ankietowanych nie widzia o lub widzia o w niewielkim stopniu powi zania swojej dzia alno ci z
zielon  gospodark ).

Urz dy pracy, jako instytucje na co dzie  zajmuj ce si  aktywizacj  osób bezrobotnych i wspó prac  z
pracodawcami, s  odpowiednim no nikiem informacji o bie cych trendach na rynku pracy.
Stworzenie w urz dzie punktu wzajemnej wymiany danych o zielonej gospodarce na ró nych

aszczyznach porozumienia (pocz wszy od szkó , poprzez osoby bezrobotne i poszukuj ce pracy, a
do instytucji szkoleniowych, pracodawców i pozosta ych zainteresowanych) wydaje si  zatem w pe ni
uzasadnione.

Laboratorium zielonych zawodów, b ce multimedialno-do wiadczalnym zapleczem edukacyjno-
szkoleniowym, przyczyni si  m.in. do:

zacie nienia wspó pracy wszystkich uczestników rynku pracy – m.in. szkó , bezrobotnych oraz
pracodawców, co wpisuje si  w kierunki Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy w P ocku na lata 2008-201313, takie jak promocja przedsi biorczo ci,
zatrudnienia i integracji spo ecznej,
rozpowszechnienia wiedzy o zielonych miejscach pracy i rozwi zaniach proekologicznych
w gospodarce. Budowanie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców wpisuje si  w cele Strategii
Zrównowa onego Rozwoju Miasta P ocka do 2022 roku (np. cel strategiczny: lepiej zaspokojone
potrzeby i wysoka jako ycia mieszka ców)14.

Produkt b dzie testowany w powiecie p ockim i w powiecie Miasto P ock, co oznacza powstanie
laboratoriów w ka dym z dwóch urz dów pracy – Miejskim Urz dzie Pracy w P ocku i Powiatowym
Urz dzie Pracy w P ocku, dzia aj cych zgodnie ze specyfik  powy szych obszarów. Obecnie oba
urz dy pracuj  na takich samych aktach prawnych, korzystaj  z odr bnej bazy osób bezrobotnych i
ofert pracy, ka dy posiada odr bn  struktur  organizacyjn . Natomiast w laboratorium
wykorzystywana b dzie wspólna platforma – baza zielonych zawodów scalaj ca dzia ania MUP i PUP
w tej dziedzinie. Dzi ki takiemu rozwi zaniu wszyscy zainteresowani b  mogli w jednym miejscu
uzyska  kompleksow  informacj  na temat zielonej gospodarki – skorzysta  ze wspomnianej bazy

12 „Ocena wspó zale no ci ekologicznych, spo ecznych, ekonomicznych w kontek cie zielonej gospodarki w odniesieniu do
wska ników mikro i makroekonomicznych – wyniki bada  ilo ciowych”, red. Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys
Teresa, P ock 2012, str. 41 i n.
13 Za cznik nr 1 do Uchwa y Nr 379/XXVI/08 Rady Miasta P ocka z dnia 26 sierpnia 2008 r.
14 Uchwa a nr 411/XXIX/08 Rady Miasta P ocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyj cia Strategii Zrównowa onego
Rozwoju Miasta P ocka do 2022 r.
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danych, przygotowanych programów kszta cenia, itp. i skonfrontowa  znalezione informacje z wiedz
pracowników laboratorium. Jednocze nie, korzystaj c z interaktywnych modu ów portalu
(„zaproponuj szkolenie”, ankieta „sprawd  siebie”, ekoforum) b  go aktywnie wspó tworzy .

Podsumowuj c, laboratorium to narz dzie:

ogólnodost pne – m.in. dzi ki inkluzywnej grupie odbiorców oraz zastosowanym rozwi zaniom
technicznym w postaci portalu internetowego dost pnego z ka dego komputera pod czonego
do Internetu;
interaktywne – m.in. dzi ki modu om portalu internetowego pozwalaj cym nie tylko na odczyt,
ale równie  na zapis niektórych tre ci przez osoby nie maj ce uprawnie  u ytkownika
zaawansowanego15;
innowacyjne – w wymiarze podej cia do problemu i wypracowanych metod wsparcia.

2. PROWADZENIE I OBS UGA LABORATORIUM

W laboratorium przewiduje si  stanowisko do samodzielnego wyszukiwania informacji,
jak równie  mo liwo  skorzystania z pomocy managera lub/i specjalisty ds. zielonych zawodów oraz
– w razie potrzeby – przeszkolonych pod tym k tem doradców zawodowych.

Zakres czynno ci managera laboratorium b dzie obejmowa  w szczególno ci:

pozyskiwanie informacji na temat (szeroko rozumianej) zielonej gospodarki, w tym
gromadzenie specjalistycznej literatury, materia ów dydaktycznych i szkoleniowych,
organizacj /wspó organizacj  spotka  maj cych na celu promowanie idei laboratorium,
pozyskiwanie do wspó pracy pracodawców, szkó  i innych instytucji oraz reprezentowanie
laboratorium w kontaktach z powy szymi,
zarz dzanie prac  laboratorium od strony organizacyjnej, m.in. przygotowywanie
(archiwizowanie) dokumentacji, sporz dzanie raportów, analiz i sprawozdawczo ci,
monitorowanie/nadzorowanie pracy specjalisty ds. zielonych zawodów,
wspó prac  z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w Miejskim Urz dzie Pracy w P ocku
w kwestiach planowania, organizowania i realizacji spotka  z zainteresowanymi,
wspó prac  z ca ym zespo em zaanga owanym w realizacj  projektu,
dysponowanie uprawnieniami zaawansowanego u ytkownika portalu/interaktywnej bazy
danych pozwalaj cymi na zamieszczanie, edycj  i usuwanie tre ci tam dost pnych,
wykonywanie innych czynno ci niezb dnych do zapewnienia w ciwego funkcjonowania
laboratorium,
Zakres czynno ci specjalisty ds. zielonych zawodów b dzie obejmowa  w szczególno ci:

zapewnienie doradztwa i wsparcia dla osób odwiedzaj cych laboratorium w zakresie szeroko
rozumianej zielonej gospodarki,
przygotowywanie i przekazywanie informacji o zielonych zawodach, w tym o mo liwo ciach
zatrudnienia i dalszego kszta cenia/szkolenia w tym obszarze,

15 Po uprzednim zalogowaniu si  (ekoforum) lub bez logowania (ankieta, propozycje szkole ).
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opracowywanie, zamieszczanie i edytowanie tre ci na portalu/w interaktywnej bazie danych
z informacji pozyskanych przez managera,
wspó prac  z managerem i doradcami zawodowymi w kwestiach planowania, organizowania
i realizacji spotka  z zainteresowanymi,
wspó prac  z ca ym zespo em zaanga owanym w realizacj  projektu.
Specjalista b dzie ponadto wykonywa  inne czynno ci niezb dne do zapewnienia w ciwego

funkcjonowania laboratorium.

W zwi zku z powy szym minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji (wykszta cenie, sta  pracy) i
kompetencji (wiedza, umiej tno ci i postawy) osób zatrudnionych na tych stanowiskach powinny
obejmowa :

Tabela 1. Minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowisku
managera laboratorium i specjalisty ds. zielonych zawodów

WYSZCZEGÓLNIENIE MANAGER
SPECJALISTA DS.

ZIELONYCH ZAWODÓW

wykszta cenie: wy sze wy sze

do wiadczenie
zawodowe:

min. 1 rok min. 1 rok

wiedza
(znajomo
zagadnie )
z zakresu:

ochrony rodowiska,
(lokalnego) rynku pracy,
public relations,

poparta o wiadczeniem kandydata
lub za wiadczeniem o uko czeniu
szkolenia/studiów podyplomowych.

ochrony rodowiska,
(lokalnego) rynku pracy,
zawodoznawstwa/
doradztwa zawodowego,

poparta o wiadczeniem
kandydata lub
za wiadczeniem o uko czeniu
szkolenia/studiów
podyplomowych.

umiej tno ci: obs uga komputera w stopniu
bardzo dobrym (poparta
za wiadczeniem
o uko czeniu kursu lub

wiadczeniem kandydata),
praca w zespole,
komunikatywno ,
zdolno ci organizacyjne.

obs uga komputera w
stopniu bardzo dobrym
(poparta za wiadczeniem
o uko czeniu kursu lub

wiadczeniem kandydata),
praca w zespole,
komunikatywno .

postawy: ch  do pracy,
ch  do dalszego doskonalenia
zawodowego/kszta cenia
ustawicznego (zdobywania
wiedzy, uprawnie ),

ch  do pracy,
ch  do dalszego
doskonalenia
zawodowego/ kszta cenia
ustawicznego (zdobywania
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otwarto  na nowe
do wiadczenia zawodowego.

wiedzy, uprawnie ),
otwarto  na nowe
do wiadczenia
zawodowego.

inne: niekaralno  prawomocnym
wyrokiem s du za umy lne
przest pstwo cigane
z oskar enia publicznego lub
umy lne przest pstwo skarbowe,
pe na zdolno  do czynno ci
prawnych i korzystanie z pe ni
praw publicznych.

niekaralno
prawomocnym wyrokiem

du za umy lne
przest pstwo cigane
z oskar enia publicznego
lub umy lne przest pstwo
skarbowe,
pe na zdolno  do
czynno ci prawnych i
korzystanie z pe ni praw
publicznych.

ród o: opracowanie w asne

Nale y przy tym podkre li , e przy naborze na ww. stanowiska b dzie zachowana zasada równo ci
szans kobiet i m czyzn.

Jak ju  wspomniano na pocz tku niniejszego rozdzia u, pracownicy laboratorium b  –
w miar  potrzeb – wspierani przez doradców zawodowych zatrudnionych w Miejskim Urz dzie Pracy
w P ocku. W czenie ich w dzia ania laboratorium jest o tyle istotne, e w toku bada
przeprowadzonych w ramach projektu, ankietowani niejednokrotnie wskazywali na doradców
zawodowych jako tych pracowników urz du pracy, z których do wiadczenia najch tniej korzystaj .

Co do zasady, rol  takiego doradcy jest pomoc osobom zainteresowanym w osi gni ciu lepszego
zrozumienia siebie w odniesieniu do rodowiska pracy oraz - maj c na uwadze ich cechy
osobowo ciowe, sytuacj yciow  i aktualny popyt na rynku pracy - wsparcie w wyborze lub zmianie
zawodu, okre leniu cie ki rozwoju zawodowego, zaplanowaniu kariery zawodowej. Doradca
zawodowy b dzie zajmowa  si  przede wszystkim diagnoz  potrzeb szkoleniowych i zawodowych
osób korzystaj cych z pracowni i w tym zakresie b dzie opiera  si  na wiedzy
i umiej tno ciach/kompetencjach, jakie posiada z racji zajmowanego stanowiska. Natomiast
przygotowanie doradców zawodowych w zakresie zielonej gospodarki jest jednym z dzia
przewidzianych w ramach niniejszego projektu. Po uko czeniu szkolenia swoj  wiedz  b  wspiera
innych pracowników Urz du, w szczególno ci po redników pracy, na co dzie  zajmuj cych
si  obs ug  interesantów.

3. GRUPA DOCELOWA

 Jednym z g ównych celów dzia alno ci instytucji rynku pracy, w szczególno ci publicznych s b
zatrudnienia, jest aktywizacja zawodowa osób pozostaj cych bez pracy bez wzgl du na p , wiek,
wykszta cenie, czy cechy osobowo ciowe. S  jednak grupy bezrobotnych, które z uwagi na sytuacj
na rynku pracy wymagaj  szczególnego wsparcia. Do takiej grupy zaliczaj  si  m.in. osoby
do 24 roku ycia.
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Zasadniczym elementem wp ywaj cym na pozycj  m odych kobiet i m czyzn na rynku pracy jest
wykszta cenie. Szanse na zdobycie intratnego zaj cia uwarunkowane s  jednak nie tylko poziomem,
ale przede wszystkim jako ci  kszta cenia. Niestety szkolnictwo, w tym tak e to na poziomie
zawodowym, mo e sprosta  tylko cz ci wymaga  stawianych przez rynek pracy. Ta przepa
pomi dzy wiedz  zdobyt  w procesie nauki szkolnej a twardymi realiami rynku pracy oraz oczywisty u

odych brak do wiadczenia zawodowego, stanowi dla nich barier  trudn  do pokonania bez
pomocy z zewn trz.

W obliczu post puj cego starzenia si  spo ecze stwa, lawinowo rosn ce bezrobocie w ród m odych
obu p ci nie jest zjawiskiem korzystnym, dlatego podejmowanie dzia  w celu jego zahamowania
mo na zaobserwowa  ju  nie tylko na szczeblu lokalnym, czy regionalnym, ale równie
ogólnokrajowym, czy nawet szerszym (europejskim, wiatowym). W Polsce Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo ecznej podj o w ostatnich latach szereg inicjatyw maj cych na wzgl dzie popraw
sytuacji osób m odych na rynku pracy, ale z uwagi na ograniczon  dost pno rodków finansowych
urz dy pracy zmuszone s  poszukiwa  dodatkowych róde  finansowania.

Kompleksowej pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy oczekuj  równie  i inni bezrobotni. Dla nich
laboratorium mo e sta  si  wi c centrum wsparcia, w którym b  mogli pozyska  wiedz  na temat
nowych zawodów, programów kszta cenia/szkolenia w tym zakresie oraz interaktywnej bazy
zielonych zawodów. Równocze nie uzyskaj  pomoc ze strony osób specjalizuj cych si  w tematyce
zielonych zawodów (manager, specjalista) oraz  przeszkolonych doradców zawodowych, dzi ki czemu
atwiej zaplanuj cie  kariery zawodowej. Mo liwo  zatrudnienia lub podj cia dzia alno ci

gospodarczej w bran y o szerokich perspektywach rozwoju b dzie na równi dla kobiet i m czyzn
szans  na zdobycie interesuj cego i nietuzinkowego zawodu, a co za tym idzie szans  na zmian
cz sto nieciekawej sytuacji yciowej zwi zanej z bezrobociem. Takie rozwi zanie wpisuje si
w Polityk  Rozwoju Gospodarczego Miasta P ocka na lata 2012 - 2022, w  której  czytamy  m.in.
o potrzebie wzrostu aktywno ci zawodowej mieszka ców (cel operacyjny 5.1)16.

Jednocze nie, wiadomi roli laboratorium jako narz dzia upowszechniaj cego i pobudzaj cego
spo eczne zainteresowanie zielon  gospodark , nie wykluczamy równie  innych odbiorców rozwi za
tam stosowanych.

Zach cenie do wspó pracy szkó  i przedsi biorców mo e przyczyni  si  na przyk ad do zacie nienia
wi zów mi dzy nimi, a przez to do skuteczniejszego wspólnego oddzia ywania na lokalny, czy
regionalny rynek pracy. Nie bez powodu od lat mówi si  bowiem o potrzebie dopasowania
szkolnictwa do potrzeb pracodawców i lepszego przygotowania absolwentów do funkcjonowania na
rynku pracy.

O tym, i  grono naszych odbiorców nie b dzie ograniczone wy cznie do okre lonej grupy osób (np.
bezrobotnych kobiet i m czyzn) czy instytucji mog wiadczy  chocia by rozwi zania techniczne,
które zastosujemy. Po pierwsze, jednym z elementów laboratorium b dzie baza danych
z interfejsem w postaci portalu internetowego osi galnego z ka dego miejsca z dost pem do
Internetu. Po drugie, dwa razy w tygodniu (poniedzia ek/czwartek), godziny pracy laboratorium

16 Uchwa a nr 467/XXVIII/2012 Rady Miasta P ocka z dnia 30 pa dziernika 2012 r. w sprawie przyj cia Polityki Rozwoju
Gospodarczego Miasta P ocka na lata 2012-2022
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zosta y zaplanowane na godziny popo udniowe tak, aby u atwi  dost p do jego zasobów równie
innym ni  bezrobotne osobom17.

4. LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

Laboratorium b dzie zlokalizowane w tym samym budynku, w którym znajduje si  siedziba
Miejskiego Urz du Pracy w P ocku, tj. przy ul. 3 Maja 16, przy czym tutejszy Urz d zajmuje sale na I i II
pi trze, za  pomieszczenie przeznaczone na laboratorium (pokój nr 26) zlokalizowane jest na parterze
budynku. Takie rozwi zanie umo liwia dost p do pracowni niezale nie od godzin pracy Urz du.
Wyj tkiem by yby spotkania grupowe, które z uwagi na konieczno  wykorzystania sal tutejszego
Klubu Pracy b  musia y odbywa  si  w godzinach obs ugi interesantów MUP w P ocku,  tj. do godz.
15.00.

Na zewn trz budynku znajduje si  winda pozwalaj ca osobom niepe nosprawnym, w tym
poruszaj cym si  na wózku inwalidzkim, korzystanie z zasobów pracowni. Zmodernizowane windy
umo liwiaj ce wjazd na wy sze kondygnacje znajduj  si  tak e wewn trz budynku.

W lokalu o powierzchni u ytkowej ok. 13 m2 (3,90 m d . x 3,30 m szer.) przeznaczonym na utworzenie
laboratorium, znajdzie si  podstawowe wyposa enie biurowe, techniczne i merytoryczne niezb dne
do prawid owego funkcjonowania pracowni.

Na wyposa enie biurowe laboratorium b  sk ada  si  m.in. stoliki komputerowe (biurka), krzes a
obrotowe, szafy biurowe zamykane na klucz, stojaki na ulotki, wieszaki i inne. Szczegó owy plan
zakupów prezentuje poni sza tabela:

Tabela 2. Plan zakupu wyposa enia biurowego do laboratorium zielonych zawodów

WYSZCZEGÓLNIENIE ILO

stolik komputerowy (biurko) 3 szt.
krzes o obrotowe 3 szt.
krzes o biurowe 2 szt.
szafa biurowa zamkni ta 4 drzwiowa 1 szt.
szafa biurowa pó otwarta 1 szt.
stojak informacyjny z miejscem na
ulotki

1 szt.

tablica korkowa/magnetyczna 2 szt.
wieszak 1 szt.
czajnik 1 szt.
kosz na mieci 1 szt.

ród o: opracowanie w asne

Szacujemy, e minimalna kwota niezb dna do zakupienia wyposa enia biurowego laboratorium
oscylowa  b dzie  w  granicach  5  –  6  tys.  z otych,  jednak e  z  uwagi  na  niewielkie  rozmiary

17 Szerzej na ten temat w rozdziale 6. GODZINY PRACY LABORATORIUM
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pomieszczenia, lepszym rozwi zaniem mo e okaza  si  zamówienie mebli na wymiar. Wówczas
planowane wydatki mog  ulec zmianie, ale nie przekrocz  kwoty zaplanowanej w bud ecie projektu.

Zgodnie z za eniami laboratorium ma by  multimedialno-do wiadczalnym centrum, zatem
niezb dne jest równie  odpowiednie wyposa enie techniczne (sprz towe). W tym celu planowany
jest zakup komputerów/laptopów, drukarki, skanera oraz innych sprz tów umo liwiaj cych
funkcjonowanie laboratorium zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegó owy plan zakupów prezentuje
poni sza tabela:

Tabela 3. Plan zakupu wyposa enia technicznego (sprz towego) do laboratorium zielonych
zawodów

WYSZCZEGÓLNIENIE ILO

zestaw komputerowy (stacja robocza,
monitor, klawiatura, mysz)

1 szt.

laptop 2 szt.
projektor multimedialny + akcesoria
(stolik, torba)

1 szt.

ekran projekcyjny r cznie rozwijany 1 szt.
skaner* 1 szt.
drukarka (laserowa, kolorowa)* 1 szt.
niszczarka 1 szt.
bindownica 1 szt.
laminator 1 szt.
gilotyna do papieru 1 szt.
aparat cyfrowy 1 szt.
telefon bezprzewodowy** 1 szt.

akcesoria komputerowe:
uchawki 1 szt.

pami  USB Flash 2 szt.
pozosta e:

 materia y eksploatacyjne
oprogramowanie komputerowe

ród o: opracowanie w asne

* w celu oszcz dno ci miejsca i zasobów korzystniejszy mo e okaza  si  zakup urz dzenia typu

all-in-one cz cego w sobie funkcje drukarki, skanera i ksero.

** koszty zwi zane z obs ug  linii telefonicznej laboratorium i dost pem do Internetu b  ponoszone z kosztów w asnych

Miejskiego Urz du Pracy w P ocku.

Zak adamy, i  zakup wyposa enia technicznego nie przekroczy kwoty zaplanowanej na ten cel w
bud ecie projektu.

Istotne jest równie  zaopatrzenie pracowni w stosowne pomoce dydaktyczne, do których zaliczaj  si
m.in. tablice typu flipchart, plansze (np. ta ma czasowa biodegradacji odpadów, odnawialne ród a
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energii)18, modele (np. kolektorów s onecznych, turbin wiatrowych itp.)19, materia y do wizualizacji i
prowadzenia do wiadcze , opracowania tematyczne dotycz ce ekologii, ochrony rodowiska,
budownictwa itp., prezentacje multimedialne i filmy dotycz ce poszczególnych
zielonych/uzielenionych zawodów czy eko-technologii wykorzystywanych w gospodarce.

Laboratorium b dzie umo liwia o tak e dost p do aktualnych przepisów prawnych dotycz cych ww.
tematyki dzi ki programowi informacji prawnej POLBI. Na dzie  dzisiejszy Miejski Urz d Pracy w

ocku z uwagi na szybko zmieniaj ce si  prawodawstwo korzysta z tego racjonalnego narz dzia. W
zwi zku z powy szym ww. rozwi zanie b dzie mia o zastosowanie równie  w laboratorium.

5. DZIA ANIA DODATKOWE

W ramach dodatkowych dzia  planujemy organizacj  spotka  informacyjnych i informacyjno-
doradczych. W pierwszej fazie dotyczy  one b  rozpowszechnienia informacji o istnieniu
laboratorium i jego celach, za  w kolejnych fazach omawiane b  zagadnienia z zakresu zielonej
gospodarki. Spotkania takie mia yby na celu wzbudzenie zainteresowania zielonymi zawodami oraz
przekazanie informacji niezb dnych do dalszego rozwoju w tej dziedzinie – szkoleniach, szansach na
zatrudnienie, itp. W miar  rozwoju laboratorium zak adamy równie  spotkania z pracodawcami
wykorzystuj cymi w swej dzia alno ci eko-technologie oraz cis  wspó prac  ze szko ami.

Maj c wiadomo , e postawy proekologiczne, równie  w kontek cie rynku pracy, nale y
kszta towa  ju  od najm odszych lat, ofert  laboratorium chcieliby my skierowa  tak e do uczniów,
w tym dzieci z pierwszych klas szkó  podstawowych, a nawet tych w wieku przedszkolnym. Charakter
spotka  b dzie dopasowany do wieku odbiorców i uzgodniony z ich opiekunami. O ile spotkania
z m odzie  b  mia y raczej charakter dyskusji, prezentacji czy wyk adu i b  odbywa y si  wed ug
przyk adowego scenariusza, opisanego poni ej, o tyle spotkania z dzie mi b  form  zabawy, na
przyk ad w postaci konkursu plastycznego, w którym dzieci przedstawi  swoj  wizj  laboratorium
zielonych zawodów, czy to, jaki zielony zawód chcia yby wykonywa  w przysz ci.

Natomiast w odniesieniu do pracodawców, dotychczasowy model wspó pracy z MUP
w P ocku chcieliby my rozszerzy  – w ramach funkcjonowania laboratorium – o krótkie wizyty
(„wizyty studyjne”) u tych przedsi biorców, którzy w swojej dzia alno ci realizuj  tzw. dobre praktyki
w obszarze zielonej gospodarki. W ten sposób chcemy pokaza  i u wiadomi  wszystkim
zainteresowanym kobietom i m czyznom, e:

zawody takie jak sortowacz odpadów, mimo powszechnych, raczej negatywnych konotacji,
wcale nie musz  by  niewdzi cznym zaj ciem (i kojarzy  si  wy cznie z brudem i przykrymi
zapachami), a inne (jak chocia by specjalista administracji publicznej) mog  by  zawodami
uzielonionymi, cho  ma o kto kojarzy je jako takie,
cz  bran  zielonej gospodarki (na przyk ad budownictwo) mimo, i  stereotypowo kojarzona
jako „m ska”, wcale tak  by  nie musi i e kobiety z powodzeniem mog  si  w nich realizowa .

Liczymy, e powy sze dzia ania przynios  efekty zarówno dla pracodawców, jak i dla osób
wizytuj cych w przedsi biorstwach. Uczestnicy b  mieli szans  przekona  si , i  istnieje

18 szacunkowy koszt zestawu plansz to 350-400 z ; ród o: http://www.edutop.pl
19 szacunkowy koszt modelu to 2500-7500 z  w zale no ci od rodzaju; ród o: http://www.edutop.pl

http://www.edutop.pl/
http://www.edutop.pl/
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zapotrzebowanie na fachowców/specjalistów z zakresu zielonej gospodarki oraz dowiedz  si , jakie
kwalifikacje s  niezb dne do podj cia pracy w tym sektorze. Natomiast w ród przedsi biorców
zwi kszy si wiadomo , i  na lokalnym rynku pracy funkcjonuj  osoby ch tne i gotowe do zdobycia
dodatkowych kwalifikacji, tak by sprosta  wymaganiom stawianym przez pracodawców.

6. GODZINY PRACY LABORATORIUM

Laboratorium czynne b dzie codziennie od poniedzia ku do pi tku w godzinach:

13.00 – 17.00 (poniedzia ek/czwartek),
11.00 – 15.00 (wrotek/ roda/pi tek),

co daje rednio 80 godzin w miesi cu.

Dwa razy w tygodniu godziny pracy laboratorium zosta y zaplanowane na godziny popo udniowe, aby
atwi  dost p do jego zasobów równie  osobom czynnym zawodowo lub tym, które ze wzgl du na

inne okoliczno ci (na przyk ad opiek  nad dzieckiem/osob  zale ) nie s  w stanie dotrze  do
pracowni w godzinach przedpo udniowych.

Harmonogram pracy laboratorium z wyszczególnieniem godzin pracy menagera i specjalisty ds.
zielonych zawodów prezentuje poni sza tabela:

Tabela 4. Harmonogram pracy laboratorium z wyszczególnieniem godzin pracy
managera i specjalisty ds. zielonych zawodów

WYSZCZEGÓLNIENIE PN WT R CZ PT
cznie
w

tygodniu

cznie w
miesi cu
(wymiar

tygodniowy
x 4)

Menager 13 - 16 11 - 14 11 - 14 13 - 16 11 - 14 15 60

Specjalista
ds. zielonych zawodów

14 - 17 12 - 15 12 - 15 14 - 17 12 - 15 15 60

ród o: opracowanie w asne

Wymiar czasu pracy menagera wynosi 80 godzin miesi cznie. Powy sza tabela dotyczy 60 godzin w
miesi cu, pozosta e 20 godzin, które nie zosta y uwzgl dnione powy ej, wykorzystane b  na prac
w terenie, to jest spotkania, wizyty u pracodawców, wizyty w szko ach, itp.

W przypadku du ej liczby klientów zg aszaj cych si  do laboratorium zak ada si , i  pracownicy
laboratorium b  wspierani przez doradców zawodowych i po redników pracy zatrudnionych
w Miejskim Urz dzie Pracy w P ocku.

7. OBSZAR DZIA ANIA
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Podobne laboratorium zostanie utworzone w Powiatowym Urz dzie Pracy w P ocku w zwi zku z
czym, we wst pnej fazie realizacji i testowania przedsi wzi cia, obszar dzia ania b dzie obejmowa
powiat p ocki oraz powiat Miasto P ock.

Jednak e, ze wzgl du na fakt, i  pozytywne efekty funkcjonowania laboratorium mog  w przysz ci
sta  si   przyk adem dla innych urz dów pracy w zakresie korzy ci, jakie niesie za sob  realizacja
przedsi wzi  innowacyjnych, nie wykluczamy mo liwo ci rozszerzenia obszaru dzia alno ci na
województwo mazowieckie, a w dalszej perspektywie równie  na ca y kraj.

8. RÓD A FINANSOWANIA

Po zako czeniu realizacji projektu funkcjonowanie laboratorium zielonych zawodów b dzie
finansowane ze rodków pozostaj cych w dyspozycji tutejszego Urz du. Ci  pracy laboratorium

dzie zapewniona przez odpowiednio przeszkolonych, w trakcie realizacji projektu, pracowników
MUP, g ównie doradców zawodowych i po redników pracy. Na zatrudnienie dodatkowej kadry
tutejszy Urz d b dzie poszukiwa  innych róde  finansowania laboratorium, na przyk ad ze rodków
unijnych.

Przyk adowy scenariusz spotka  informacyjno-doradczych
w laboratorium zielonych zawodów

Temat:
Laboratorium zielonych zawodów – dla Ciebie i rodowiska
Cel g ówny spotkania:
Zapoznanie uczestników z ide  laboratorium zielonych zawodów i jego za eniami.
Cele szczegó owe spotkania:
Po spotkaniu uczestnik powinien:

posiada  podstawowe wiadomo ci w zakresie funkcjonowania laboratorium zielonych zawodów
i umie   okre li  jego cele,
zna  podstawowe definicje i poj cia (innowacja, zielony zawód, zielona gospodarka, odnawialne
ród a energii, ekotechnologie, itp.),

umie  wymieni  przyk adowe zielone zawody/uzielenione zawody

Metody pracy:
wyk ad,
prezentacja materia ów,
dyskusja.

Czas zaj :
rednio 2 - 4 godziny dydaktyczne, w zale no ci od zaanga owania uczestników w dyskusj .

Inne przyk adowe tematy zaj :
Zielony potencja  a rynek pracy, Eko-zawód jest trendy, Budownictwo pasywne szans  dla
rodowiska i rynku pracy.
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WST P

Ide  zielonej gospodarki jest odpowied  na globalne problemy degradacji rodowiska naturalnego
spowodowane przez ekspansywn , gospodarcz  dzia alno  cz owieka. Najwi kszym zagro eniem dla
zrównowa onego ze rodowiskiem naturalnym rozwoju gospodarki s  tradycyjna dzia alno  przemy-

u, budownictwa, transportu oraz rolnictwa, le nictwa, owiectwa i rybactwa. G ównym inicjatorem
dzia  w zakresie przekszta cenia tradycyjnej gospodarki w gospodark  odpowiedzialn  spo ecznie i
zintegrowan  ze rodowiskiem naturalnym jest Komisja Europejska. Kluczowymi dokumentami
upowszechniaj cymi ide  zielonej gospodarki s :

- Strategia Lizbo ska, która zak ada ramy programowe przej cia z gospodarki industrialnej
(przemys owej) do gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju przedsi biorczo ci, wzrostu zatrudnienia
i zmianie modelu ycia spo ecznego, w oparciu o zrównowa ony ze rodowiskiem naturalnym rozwój
gospodarczy;
- Zielona Karta, propaguj ca nowy model gospodarki przyjaznej rodowisku, proponuje koncepcj
opart  na inwestycjach w kapita  ludzki, nowe modele zarz dzania i edukacj  ustawiczn , sprzyjaj
ochronie rodowiska;
- Bia a Karta, okre la postulaty dzia  w kierunku integracji dzia  gospodarczych ze rodowiskiem
naturalnym, m.in. prowadz ce do podniesienia poziomu edukacji, wymiany do wiadcze
i promowania dobrych praktyk pomi dzy przedsi biorstwami oraz krajami cz onkowskimi Unii
Europejskiej; postuluje o rozwój instrumentów spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu, opartych na
audytach, promocji inwestycji odpowiedzialnych spo ecznie oraz oddzia ywaniu na standardy
zarz dzania poprzez promowanie tworzenia i wdra ania kodeksów etycznych w dzia alno ci
gospodarczej. Kolejne dwa postulaty odnosz  si  do integracji dzia  krajów cz onkowskich Unii
Europejskiej, czyli za enia Europejskiego Forum Interesariuszy (osoby, instytucje, które wp ywaj  na
przedsi biorców) oraz w czenia polityki CSR (tzw. Spo eczna Odpowiedzialno  Biznesu
Przedsi biorstwa- na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzgl dniaj  interesy spo eczne
i ochron rodowiska, a tak e relacje z ró nymi grupami interesariuszy) do polityk rozwojowych
wszystkich krajów cz onkowskich.

Rol  zielonej gospodarki jest czerpanie z do wiadcze  ekonomii rodowiskowej oraz
zapewnianie w ciwej relacji pomi dzy gospodark  i ekosystemami, tak zwane „zazielenia-
nie gospodarki”. Rozpatrywane jest ono na wielu p aszczyznach oraz obejmuje zagadnienia, takie jak:

rozwój czystych technologii;
rozwój odnawialnych róde  energii;
popraw  efektywno ci energetycznej i materia owej;
zmian  modelu konsumpcji i produkcji na bardziej zrównowa ony;
zielone zamówienia publiczne;
zielone i uzielenione miejsca pracy;
ekologiczn  reform  fiskaln .



Projekt „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

157

W Polsce, zielona gospodarka jest tematem nowym, zarówno od strony uregulowa  prawnych
wspieraj cych jej rozwój, jak te  praktycznych osi gni  i ekonomiczno- rodowiskowych rezultatów
wprowadzania technologii i rozwi za  organizacyjnych s cych ochronie rodowiska naturalnego.

Za najbardziej istotne dla szans rozwoju zielonej gospodarki nale y uzna  dokumenty
w obszarze energetyki i utylizacji odpadów. Podstawowym z nich jest Uchwa a Nr 202/2009 Rady
Ministrów w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Dokument ten zawiera diagnoz
i ocen  dotychczasowej polityki energetycznej, formu uj c prognozy zapotrzebowania na paliwa
i energi  do 2030 roku. Wa nym elementem z punktu widzenia zielonej gospodarki jest silny nacisk
po ony w dokumencie na uwarunkowania rozwoju produkcji energii ze róde  odnawialnych,
a tak e prognoza oddzia ywania polityki energetycznej na rodowisko.

Kolejnym dokumentem przyj tym przez Rad  Ministrów jest dokument pt.: „Kierunki rozwoju
biogazowni  rolniczych  w  Polsce  w  latach  2010–2020”.  Zak ada  on,  e  w  ka dej  polskiej  gminie  do
2020 r. powstanie rednio jedna biogazownia wykorzystuj ca biomas  pochodzenia rolniczego.
Instalacje te powinny powstawa  przede wszystkim w gminach wiejskich oraz na tych obszarach,
gdzie wyst puj  du e zasoby area u ziemi, z którego mo na pozyskiwa  biomas . Jednym z
substratów do produkcji biogazu maj  by  odpady hodowli zwierz t, szczególnie gnojówka
i gnojowica.

Ostatnim aktem prawnym, który spowoduje zasadnicze przeobra enia w standardach gospodarki
odpadami jest Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r. Nr 152, poz. 897). Przepis ten
zak ada, e obok programu budowy biogazowi rolniczych, realizacja obowi zków na onych t  usta-

 na samorz dy gminne, b dzie wi za a si  ze wzrostem liczby zielonych miejsc pracy, a co za tym
idzie z zapotrzebowaniem na pracowników o odpowiednich zielonych kwalifikacjach.

Województwo mazowieckie to region o du ym potencjale zasobów naturalnych oraz wysokich wa-
lorach kulturowych, krajobrazowych i turystycznych. Obszar ten ma charakter rolniczy, a przemys  to
w du ej mierze produkcja i przetwórstwo spo ywcze.

Negatywne zjawiska cywilizacyjne, zwi zane z rozwojem gospodarczym i zagro enie degradacj
walorów naturalnych subregionu p ockiego, stanowi  istotn  problematyk  podejmowan  przez

adze rz dowe, samorz dowe oraz liczne organizacje, w tym m.in. spo eczne, ekologiczne
i proekologiczne (Fundacja Zielone P uca Polski, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody,
Stowarzyszenia Ekologiczne i in.).

Najwa niejszym dokumentem wyznaczaj cym drog  do zrównowa onego rozwoju gospodarki
przyjaznej rodowisku jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego  opracowana do roku
2020. Pochodnymi dokumentami w/w Strategii s , m.in.: „Strategia rozwoju powiatu p ockiego
do  2015  r.”  i  „Program  ochrony  rodowiska  w  powiecie  p ockim  na  lata  2011-2015  z  perspektyw
do roku 2018” .W tre ciach w/w dokumentów podkre lone zosta o du e znaczenie wzrostu
gospodarczego regionu, daj ce jednocze nie mieszka com powiatu miejsca pracy i popraw
warunków ycia, przy jednoczesnym zachowaniu licznych jego walorów przyrodniczych. Dzia ania
planowane na okres do 2015 r., realizuj ce wskazane cele, obejmowa  b  prowadzenie inwestycji
w infrastruktur  w obszarze ochrony rodowiska, np.: eko– budownictwa, oczyszczalnie cieków,
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modernizacj  i rozbudow  sieci kanalizacyjno- sanitarnych i wodoci gowych, budow  i rozbudow
systemów zaopatrzenia w wod  w ma ych miastach i na obszarach wiejskich (jednocze nie z budow
systemów odprowadzania i oczyszczania cieków); budowy i/lub rozbudowy sk adowisk odpadów
komunalnych i zak adów utylizacji o charakterze subregionalnym, a tak e wprowadzanie
nowoczesnych metod recyklingu oraz utylizacji odpadów; rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
realizacji sieci NATURA 2000 w celu ochrony najcenniejszych warto ci rodowiska przyrodniczego
(zasobów i krajobrazu) oraz zachowania powi za  przyrodniczych mi dzy obszarami ekologicznie
czynnymi w mie cie i regionie (w tym pomi dzy dolinami g ównych rzek Mazowsza). Przewidywane
rezultaty to zmniejszenie emisji zanieczyszcze  do rodowiska naturalnego, w tym m.in. ochrona
powietrza, wody, gruntów i lasów oraz rozwój energii odnawialnej (energia s oneczna, wiatrowa,
wodna, biomasa).
Kolejne lata b  czasem zmaga , konkurencji i wspó pracy pa stw i regionów w skali globalnej w
zakresie zielonej gospodarki szeroko rozumianej. Realizacja nakre lonej wizji rozwoju „Mazowsze
konkurencyjnym regionem w uk adzie europejskim i globalnym” stanowi powa ne wyzwanie dla
województwa w aspekcie uzyskanego w 2004 roku cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej
i post puj cego na wiecie procesu globalizacji, kszta towania si  cywilizacji informacyjnej oraz
szybkiego post pu naukowo-technicznego. Jest to wyrazem nowego podej cia w postrzeganiu
Mazowsza, jako regionu nie tylko o ugruntowanej pozycji w skali kraju, ale tak e zdolnego do
systematycznego podwy szania swojej pozycji w Europie i wiecie, przy wykorzystaniu endo
i egzogenicznych czynników rozwoju. Zwi kszenie poziomu konkurencyjno ci województwa
mazowieckiego przyczyni si  do rozwoju wielu dziedzin ycia spo eczno-gospodarczego,
a w konsekwencji do poprawy poziomu ycia mieszka ców przede wszystkim w aspekcie
ekologicznym. Jednocze nie rozwój ten musi mie  charakter rozwoju zrównowa onego, uznaj cego
komplementarno  rozwoju gospodarczego, spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego. Oznacza
to równie  polityk  równowa enia rozwoju subregionu i harmonizowania celów gospodarczych
i spo ecznych z celami ochrony rodowiska.

W zwi zku z tym subregion p ocki stoi przed wyzwaniem dostosowania regionalnej gospodarki do
wymogów i standardów charakterystycznych zielonym gospodarkom, których rozwój opiera si  na
odpowiedzialnym spo ecznie biznesie i przestrzeganiu zasad ochrony rodowiska naturalnego.
Dlatego do 2020 roku dokonywa  si  b  w naszym subregionie liczne zmiany, m.in.:  rozwija  si

dzie gospodarka rynkowa oparta na wiedzy i rozwoju spo ecze stwa informacyjnego, a tak e na
jak e wa nej obecnie wiadomo ci ekologicznej; powstawa  b  centra zaawansowanych
technologii, w tym zielonych technologii z wyra nie zarysowan  specjalizacj  na bazie wiod cych
ga zi gospodarki oraz infrastruktury badawczo – rozwojowo - wdro eniowej; równolegle rozwija  si

 dziedziny gospodarki, zaspokajaj ce potrzeby i aspiracje lokalnych spo eczno ci; nast powa
 zmiany w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich, uwzgl dniaj ce zarówno wiod  rol

specjalistycznych dzia ów produkcji rolnej, jak i gospodarstw nastawionych na ekorozwój.

Wychodz c naprzeciw potrzebom wynikaj cym z powy szych za  i wchodz cych w ycie
dyrektyw dotycz cych zielonego sektora gospodarki, w subregionie p ockim powsta  projekt
innowacyjny pod nazw  „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, Priorytet 6.1. „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Poddzia anie 6.1.1. „Wsparcia osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy”.
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W/w projekt jest odpowiedzi  na potrzeb  poszukiwania rozwi za  s cych zbudowaniu narz dzia
wspomagaj cego spo ecze stwo w zakresie zwi kszania zainteresowania zawodami sektora zielonej
gospodarki. St d te  na podstawie wcze niejszych bada , analiz i wniosków, mówi cych o potrzebie
zwi kszenia zatrudnienia na stanowiskach zwi zanych z zielon  gospodark , a jednocze nie maj c na
uwadze nisk wiadomo  ekologiczn , zrodzi  si   pomys  utworzenia Laboratorium zielonych
zawodów, które jest innowacyjnym rozwi zaniem po czenia potrzeb rynku pracy z istniej cymi
wymogami ochrony rodowiska.

1. Cel
Stworzenie innowacyjnego narz dzia, jakim jest Laboratorium zielonych zawodów w ramach projektu
„Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy” ma na celu zarówno wspomóc
jak i podnie wiadomo  ekologiczn  wszystkich zainteresowanych. W tym aspekcie rozumiemy to,
jako szeroko poj , swoist  form wiadomo ci spo ecznej, wyra aj  si  w my leniu,
funkcjonowaniu, prze ywaniu, respektowaniu przepisów, odzwierciedlon  postawami w yciu
codziennym oraz zwi kszeniem zainteresowania zawodami sektora zielonej gospodarki.
Laboratorium szerzy  b dzie wiedz  ekologiczn , obejmuj  wiadomo ci, umiej tno ci
i mechanizmy dotycz ce procesów zachodz cych w ekosystemach, a tak e wiedz  o zale no ciach
mi dzy ró nymi formami dzia alno ci ludzkiej w rodowisku przyrodniczym.

Potrzeba realizacji tego projektu wynika z niskiego poziomu zainteresowania zielonymi zawodami i
niskiej skuteczno ci form podnoszenia kwalifikacji i umiej tno ci w tym zakresie na terenie
subregionu p ockiego. To wszystko sk ada si  na istnienie ma ej ilo ci specjalistów, posiadaj cych
kwalifikacje w zakresie zielonych zawodów.

Celem g ównym laboratorium jest zainteresowanie nowymi zawodami w obszarze zielonej
gospodarki na terenie subregionu p ockiego, podwy szaj ce kwalifikacje i umiej tno ci osób do 24
roku ycia, pozostaj cych bez zatrudnienia, a jednocze nie wype nienie luki zwi zanej z brakiem
dost pno ci zebranych informacji na temat zielonych zawodów na platformie internetowej, która
upowszechni wiedz  i da mo liwo  podnoszenia kwalifikacji w zawodach przysz ci. Rodowodem
powy szych celów istnienia laboratorium jest nadrz dna idea dzia ania cz owieka i spo ecze stwa
w obliczu wymogów ochrony rodowiska tak, aby nast pi o zrozumienie zale no ci i mechanizmów
dzia ania przyrody oraz u wiadomienie granic jej eksploatacji i ogranicze , do których musimy si
dostosowa . Efektem stworzenia innowacyjnego narz dzia, jakim jest Laboratorium zielonych
zawodów, b dzie równie  powstanie interaktywnej platformy internetowej, której zadaniem b dzie
upowszechnianie i aktualizowanie danych na temat zielonych zawodów i wszelkich informacji z tym
zwi zanych. Poniewa  jednym z celów projektu jest wype nienie wspomnianej wy ej luki zwi zanej
z brakiem dost pno ci do informacji o zielonej  gospodarce i z tym zwi zanych zielonych zawodów, to
innowacyjnym pomys em wype niaj cym t  luk  jest uruchomienie portalu internetowego, który
upowszechnia by wiedz  z zakresu zielonych ko nierzyków. Dzia ania Laboratorium b  uwzgl dnia
specyfik  dzia ania jakim s  obszary wiejskie.

Laboratorium cznie z platform  b dzie dedykowane wszystkim zainteresowanym t  ga zi
gospodarki, a docelowo stanowi  b dzie baz  wiedzy na temat zielonych zawodów, form i mo liwo ci
kszta cenia, a tak e b dzie miejscem wymiany pogl dów i informacji na temat ochrony rodowiska.
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Wspólnym celem laboratorium i interaktywnej platformy jest funkcja informacyjno – promocyjno-
edukacyjna oraz gromadzenie informacji i przetwarzanie danych, a tak e dokonywanie analiz i
wyci ganie wniosków, np. na temat kierunków kszta cenia z zakresu zielonych zawodów
(ekobudownictwo, ekorecykler itp.). Oprócz funkcji informacyjnej chodzi tak e o promowanie
podej cia proekologicznego w codziennym yciu, jego zalet i celowo ci stosowania. W ramach
funkcjonowania laboratorium na platformie b dzie tak e stworzona strefa wymiany dobrych praktyk,
gdzie upowszechniane b  najlepsze rozwi zania z dziedziny ekologii i ochrony rodowiska.
Pracownicy „Laboratorium zielonych zawodów” b  mieli mo liwo  logowania si  na portalu,
a tym samym lepszego dost pu do informacji, dotycz cych  zielonego sektora gospodarki poprzez
mo liwo  dodawania aktualno ci, modyfikowania danych itp. Internetowa baza stanowi  b dzie
zatem platform  komunikacji pomi dzy koordynatorami laboratorium a wszystkimi
zainteresowanymi tematyk  zielonej gospodarki. Kolejna funkcja internetowej platformy b dzie si
sprowadza  do gromadzenia i przetwarzania danych, opieraj c si  na udost pnieniu narz dzia
informatycznego, które pozwoli na wprowadzenie, archiwizacj  oraz przetwarzanie danych w ramach
regularnych bada  ankietowych (np. dotycz cych zapotrzebowania na formy kszta cenia, czy
zapotrzebowania na wykwalifikowan  kadr  itp.) lub wype nienie ankiety pod nazw  „Sprawd
siebie”.

Reasumuj c, funkcj  laboratorium b dzie upowszechnianie zdolno ci do kompleksowego
dostrzegania powi za  pomi dzy rozwojem cywilizacji i yciem ludzi a procesami zachodz cymi
w rodowisku przyrodniczym, przejawiaj ce si  w umiej tno ci projektowania dzia  ekologicznie
bezpiecznych. W tym równie  wdro enia rozwi za  wspieraj cych rozwój zainteresowania zielonymi
zawodami z uwzgl dnieniem potrzeb i specyfiki kulturowo- gospodarczej subregionu p ockiego
poprzez stworzenie i prowadzenie laboratorium zielonych zawodów jako multimedialno-
do wiadczalnego zaplecza edukacyjno – szkoleniowego.

2. Za enia
1. Zwi kszenie zainteresowania osób bezrobotnych, poszukuj cych pracy, pracodawców

i instytucji szkoleniowych zawodami sektora zielonej gospodarki i udzielanie informacji
o uzielenieniu zawodów i specjalno ci ju  istniej cych w subregionie p ockim. Dzia ania te
podj te b  z uwagi na nisk wiadomo  spo ecze stwa w zakresie zagadnie  dotycz cych
zielonej gospodarki zarówno w ród przedsi biorców jak i poszukuj cych pracy.

2. wiadamianie znaczenia powi zania istniej cych, sklasyfikowanych, tradycyjnych zawodów
z ich wp ywem na rodowisko naturalne. Prezentacje multimedialne, spotkania, promocja itd.

3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zapotrzebowania na zielone kompetencje oraz
informowanie, odpowiadanie na pytania na temat potrzeb w zakresie szeroko rozumianych
zielonych kompetencji, m.in. w kontaktach z osobami poszukuj cymi pracy w sektorze zielonej
gospodarki, jak równie  w rozmowach z pracodawcami poszukuj cymi nowych rozwi za
z zakresu zielonej gospodarki.

4. Dostarczanie informacji na temat zielonych miejsc pracy, czyli stanowisk ró nych szczebli,
w których w zakresie zada  s bowych le y dba  o ochron rodowiska. Dba  polegaj ca
na oszcz dnym i racjonalnym u ytkowaniu zasobów naturalnych, paliw oraz energii lub
pozyskiwaniu rodków na rozwi zania ekologiczne, a tak e kreowaniu i upowszechnianiu
technologii redukuj cej negatywne wp ywy na rodowisko.
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5. Monitorowanie wszelkich dzia  w zakresie ochrony rodowiska, udost pnianie eko- newsów
i eko-informacji o mo liwo ci wdra ania rozwi za  korzystnych dla dzia alno ci zwi zanej
z zielon  gospodark  na platformie internetowej.

6. Upowszechnianie wiedzy na temat sektora ochrony rodowiska, czyli jednostek
organizacyjnych sektora publicznego i gospodarczego, prowadz cych charakterystyczn
dzia alno  zwi zan  z ochron rodowiska, czyli tak , której dzia ania zmierzaj
do zapobiegania, zmniejszania b  likwidacji zanieczyszcze .

7. Wskazywanie na potrzeb  uzyskiwania kwalifikacji kszta cenia w kierunkach, zawodach
i specjalno ciach zwi zanych z sektorem zielonej gospodarki poprzez, np. spotkania z osobami

odymi.
8. Podkre lanie konieczno ci poszukiwania nowych technologii przyjaznych rodowisku

w kontek cie rozwoju nowych obszarów alternatywnych róde  energii. Zainteresowanie
fotowoltaik , czyli dziedzin  nauki i techniki zajmuj  si  przetwarzaniem wiat a s onecznego
na energi  elektryczn , wytwarzaniem pr du z promieniowania s onecznego przy
wykorzystaniu zjawisk fotowoltaicznych w ró nych dziedzinach ycia. Pojawienie si  nowych
technologii spowoduje konieczno  zapewnienia nowowykwalifikowanym zielonych miejsc
pracy.

9. Gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie inwestycji ekologicznych tj. ró norodnych
projektów z zakresu ochrony rodowiska, m.in. budowy spalarni odpadów, oczyszczalni,
sk adowisk odpadów, co przek ada si  pó niej na tworzenie nowych zielonych b
uzielenionych miejsc pracy w obszarze o wysokim potencjale rozwojowym.

10.  Informowanie na temat mo liwo ci i miejsc pozyskiwania rodków finansowych na inwestycje
ekologiczne z uwzgl dnieniem wiedzy na temat aktualnych projektów z tego zakresu
i rodzajów funduszy pomocowych.

11. Pomoc w poszukiwaniu odpowiednich przepisów dotycz cych ochrony rodowiska, m.in. przy
tworzeniu nowych stanowisk pracy i uzielenianiu istniej cych miejsc pracy, a tak e
udost pnianie przepisów, regulacji prawnych, wytycznych itp., zwi zanych z wprowadzanymi
dyrektywami unijnymi dotycz cymi sektora zielonej gospodarki.

12. Wi zanie tradycyjnych zawodów z elementami ekologicznymi w celu stworzenia spójnego, na
bie co aktualizowanego wykazu zielonych zawodów z wyszczególnieniem specjalno ci,
kompetencji i umiej tno ci i wymaga  zebranych w formie kompetencji zawodowych.

13. Prowadzenie i monitorowanie eko-forum internetowego na platformie interaktywnej z zakresu
ochrony rodowiska, aby zwi kszy  zainteresowanie zielon  gospodark .

14. Upowszechnianie zielonych ofert pracy (oznaczonych ustalonym, umownym symbolem
w postaci zielonego listka w prawym górnym rogu) znajduj cych si  w dyspozycji instytucji
rynku pracy, dzia aj cych na terenie subregionu p ockiego przez interaktywn  platform
multimedialn .

15. Obs uga, aktualizacja i monitorowanie interaktywnej platformy internetowej stanowi cej
narz dzie dostosowane do potrzeb zielonego rynku pracy.

16. W zwi zku z ci ym post pem i zmianami przepisów zasadne jest systematyczne
monitorowanie tre ci umieszczanych na platformie zwi zanych m.in. z rozwojem nowych bran
gospodarki, aktualizacja przepisów prawnych dotycz cych ochrony rodowiska i aktualizowanie
nowych zawodów i kompetencji.
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17. Zbieranie informacji nt. zapotrzebowania na nowe kierunki szkole  poprzez analiz  ankiet
z interaktywnej platformy internetowej. Monitoring zebranych informacji i opis uzyskanych
rezultatów w formie rozpoznania potrzeb szkoleniowych osób zainteresowanych.

18. Zbieranie, dysponowanie i upowszechnianie informacji zwi zanych z procesem kszta cenia,
szkolenia i doskonalenia zawodowego, które mo na uzyska  w poszczególnych placówkach
edukacyjnych subregionu p ockiego.

19. Gromadzenie informacji na temat kursów i szkole  maj cych na celu nauk  nowych technologii
i umiej tno ci dostosowanych do potrzeb osób zainteresowanych uzyskaniem nowych
kwalifikacji oraz zainteresowanych pracodawców.

20. Promowanie us ug i dzia  laboratorium zielonych zawodów w celu zwi kszenia
zainteresowania, a tym samym i wiadomo ci ekologicznej problematyk  zielonego rynku
pracy. Informacje w radiu, lokalnych mediach, rozpowszechnianie informacji w postaci ulotek,
broszur, spotka  grupowych (za cznik nr 2 – Konspekt spotkania informacyjnego) itp.

21. Monitorowanie forum dyskusyjnego dotycz cego spraw ekologicznych, zielonych zawodów.
Bie ca wymiana pogl dów mi dzy osobami zainteresowanymi  na temat zielonych zawodów,
miejsc pracy, wypróbowanych metod stosowania zasad ekologicznych w sektorze, np.
budowlanym, szkoleniowym itp.

22. Organizowanie spotka  prezentuj cych korzy ci, tzw. dobre praktyki przedsi biorstw –
wykorzystywanie w tym celu spotka  z w adzami powiatu p ockiego, gmin subregionu

ockiego, miasta P ocka, w których uczestniczy  równie  b  pracodawcy.
23. Promowanie wszelkich form pomocy, realizowanych przez PUP w P ocku i instytucje w zakresie

eko dla osób chc cych uczestniczy  w formach zwi zanych z zielon  gospodark , m.in. sta ,
szkolenia, dzia alno  gospodarcza, czy inne rodki finansowe, które mo na pozyska
w ramach, np. rozszerzenia dzia alno ci eko.

24. Wzajemna wspó praca specjalistów laboratorium z pracownikami Powiatowego Urz du Pracy
na zasadzie interakcji w zakresie spotka  informacyjnych, przep ywu informacji, do wiadcze ,
np. na temat szkole , zielonych miejsc pracy, sta y itp.

3.  Prowadz cy Laboratorium
Jednym z celów programu „Zielony potencja  subregionu p ockiego szans  rozwoju rynku pracy” jest
stworzenie zespo u koordynuj cego dzia ania w ramach powsta ego Laboratorium zielonych
zawodów. W sk adzie zespo u b  specjali ci: Mened er Laboratorium i Specjalista
do spraw zielonych zawodów, zajmuj cy si  wykonaniem za  i celów im przypisanych tak, aby
po czenie ich wiedzy i do wiadcze  umo liwi o w ciw  realizacj  programu i efektywniejszy wp yw
na wiadomo  co do zagadnie  z zakresu zielonej gospodarki.

Na osi gni cie powodzenia Laboratorium zielonych zawodów b dzie mia o wp yw kilka czynników,
m.in. posiadanie zaplecza dydaktycznego, multimedialno – technicznego w postaci interaktywnej
platformy internetowej i centrum symulacyjnego, umo liwiaj cego upowszechnianie nowych
zawodów, powsta ych programów kszta cenia i baz danych na temat eko- zawodów i zielonej
gospodarki, jak równie  dzia ania promocyjno - edukacyjne, np.: ulotki, broszury, spotkania itp.

dzie to miejsce zasi gni cia opinii czy udzielenia porady osobie zainteresowanej odno nie kierunku
kszta cenia, a tak e spe nienia oczekiwa  pracodawców, co do kompetencji i umiej tno ci
kandydatów do pracy. Prowadz cy laboratorium b  musieli wykaza  si  du  kreatywno ci ,
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innowacyjno ci  i zaanga owaniem w wykonywaniu przypisanych im obowi zków dla sprawnego
funkcjonowania tego miejsca.

Merytoryczne przygotowanie zespo u koordynuj cego pomo e we w ciwej organizacji pracy, a co
za tym idzie pozwoli na skuteczniejsze osi ganie za onych celów ogólnych programu.

Prowadz cy Laboratorium powinni posiada  nast puj cy model kwalifikacji:

Zadania i czynno ci:

Praca Mened era opiera  si  b dzie przede wszystkim na kontaktach z osobami
zainteresowanymi (m.in. na kontaktach z bezrobotnymi, poszukuj cymi pracy,
niepe nosprawnymi, studentami, m odzie  szkoln  oraz pracodawcami)
maj cych na celu pomoc potencjalnym klientom w odkryciu w ciwej drogi
zawodowej przy u yciu posiadanych umiej tno ci, w ciwych technik i narz dzi.
Celem jego pracy b dzie pomoc w dokonywaniu wyboru, zmiany b
przekwalifikowania si  w zakresie zielonych zawodów. B dzie on odpowiedzialny
za prawid owe funkcjonowanie laboratorium a tak e za realizacj  zada  na
wszystkich etapach pracy. Zadaniem tego pracownika b dzie planowanie,
organizowanie i kontrolowanie dzia ania interaktywnej platformy internetowej
oraz  kreatywne dzia ania dotycz ce zielonych (uzielenionych) zawodów i
zielonej gospodarki. Osoba ta powinna dlatego wykazywa  si  kreatywno ci  w
pozyskiwaniu eko-nowo ci (zamieszczanie tre ci w interaktywnej bazie zielonych
zawodów),  newsów oraz wszystkich przepisów dotycz cych ekologii i dyrektyw
unijnych potrzebnych do pomocy osobom zainteresowanym sektorem zielonej
gospodarki w subregionie p ockim.

Mened er
Laboratorium

Umiej tno ci:

Umiej tno  komunikowania si  z lud mi, sztuka przekonywania i perswazji, co
bardzo przydaje si  w reprezentowaniu laboratorium na zewn trz i prowadzeniu
prelekcji, warsztatów. Umiej tno  prowadzenia dyskusji, kontrolowania
wymiany zda  oraz odpowiedzi na zadawane pytania na temat zielonego rynku
pracy. Jak równie  umiej tno  analizy tego  rynku pracy na poziomie lokalnym i
regionalnym, reagowa  na potrzeby, oczekiwania i trendy pojawiaj ce si  na
rynku pracy. Musi w/w osoba posiada  umiej tno  obs ugi komputera,
programów biurowych np.: Word, Excel, Power Point oraz obs ugi przegl darki
internetowej. Powinna cechowa  si  wysokimi kompetencjami spo eczno –
komunikacyjnymi i umiej tno ci  motywowania siebie i podleg ych pracowników
do efektywnej i bezpiecznej pracy.

Wykszta cenie, do wiadczenie:
Mened erem Laboratorium mo e zosta  osoba, która posiada:

wykszta cenie wy sze;
wiedz  z zakresu ochrony rodowiska;
wiedza z zakresu zarz dzania zespo em i coachingu po wiadczona
stosownym dokumentem;
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co najmniej roczne do wiadczenie zawodowe;
znajomo  problematyki lokalnego rynku pracy;
umiej tno  prowadzenia warsztatów i prezentacji;
pe  zdolno  do czynno ci prawnych;
znajomo  zasad wspó dzia ania w grupie – radzenia sobie w trudnych
sytuacjach;
wiedz  z zakresu public relations.

Cechy psychofizyczne:

Mened er powinien posiada  nast puj ce cechy: rzetelno , sumienno ,
odpowiedzialno , uzdolnienia organizacyjne, kreatywno , rozumowanie
logiczne, dok adno , samodzielno , spostrzegawczo , systematyczno ,
podzielno  uwagi,  atwo  wypowiadania  si  w  pi mie  i  w  mowie,
samokontrola.

Specjalista ds.
zielonych
zawodów

Charakterystyka : Zadania i czynno ci:

Praca Specjalisty to wspó praca z osobami zainteresowanymi (m.in.
bezrobotnymi, poszukuj cymi pracy, niepe nosprawnymi, studentami, m odzie
szkoln  oraz pracodawcami) maj ca za zadanie pomóc potencjalnym klientom
odkry  w ciw  drog  zawodow  u ywaj c do tego swoich umiej tno ci,
technik, narz dzi. Celem jego pracy b dzie pomoc w dokonywaniu wyboru,
zmiany b  przekwalifikowania si  w zakresie zielonych zawodów we
wspó pracy z pracownikami PUP. Zadaniem tego pracownika b dzie planowanie,
organizowanie dzia ania interaktywnej platformy internetowej oraz kreatywne
dzia ania dotycz ce zielonych (uzielenionych) zawodów zielonej gospodarki.
Osoba ta powinna wykazywa  kreatywne dzia ania dotycz ce pozyskiwania eko-
nowo ci, newsów oraz wszystkich przepisów dotycz cych ekologii i dyrektyw
unijnych potrzebnych do pomocy osobom zainteresowanym sektorem zielonej
gospodarki. Powinna porusza  si  w tematyce zawodoznawstwa i rynku pracy
zwi zanego z zielonymi zawodami czy uzielenianiu ju  istniej cych zawodów.
Zadaniem tego pracownika b dzie tak e analiza i zbieranie danych dotycz cych
szkolenia, przekwalifikowania w zakresie zielonych zawodów przy pomocy
interaktywnej ankiety (wspó praca z pracownikami PUP w P ocku.).

Umiej tno ci:

Umiej tno  komunikowania si  z lud mi, prowadzenie prelekcji, seminariów,
warsztatów. Umiej tno  przekazania wiadomo ci z zakresu zielonych zawodów.
Musi osoba posiada  umiej tno  obs ugi komputera, programów biurowych
np.: Word, Excel, Power Point oraz obs ugi przegl darki internetowej.

Wykszta cenie, do wiadczenie:
Specjalist  ds. zielonych zawodów mo e zosta  osoba, która posiada:

wykszta cenie wy sze;
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wiedz  na temat ochrony rodowiska, ekologii i przepisów z tym
zwi zanych;
co najmniej roczne do wiadczenie zawodowe;
znajomo  problematyki lokalnego rynku pracy;
wiedz  z zakresu zawodoznawstwa;
pe  zdolno  do czynno ci prawnych;
umiej tno  pracy z lud mi.

Cechy psychofizyczne:

Specjalista powinien wykazywa  nast puj ce cechy: rzetelno , sumienno ,
kreatywno , odpowiedzialno , dok adno , samodzielno , systematyczno ,
podzielno  uwagi, atwo  wypowiadania si  w pi mie i w mowie, punktualno ,
powinna wykazywa  du e zaanga owanie w wykonywan  prac .

4. Lokalizacja Laboratorium
Laboratorium zielonych zawodów b dzie funkcjonowa o w budynku Powiatowego Urz du Pracy w

ocku, ul. Kostrogaj 1, na parterze, w pokoju nr 2.

Budynek jest zlokalizowany w miejscu skrzy owania ulicy Przemys owej z Kostrogaj i znajduje si  w
bezpo rednim s siedztwie z Komunikacj  Miejsk  oraz szeregiem firm prowadz cych ró norodn
dzia alno  gospodarcz - od budowlanej po handlow . Istnieje bardzo dobre po czenie linii
autobusowych, które umo liwi atwe dotarcie do ka dego punktu miasta P ocka, równie  z centrum
do Laboratorium zielonych zawodów. Dojazd jest mo liwy liniami autobusowymi komunikacji
miejskiej, np.: nr 20, 3, 22, 7.

Powiatowy Urz d Pracy w P ocku (ul. Kostrogaj 1) znajduje si  w pi trowym budynku, w którym jest
36 pomieszcze  do wykorzystania dla obs ugi klienta w ramach prowadzonych us ug, w tym sala
konferencyjna s ca celom warsztatowym, z której w porozumieniu z Dyrektorem PUP mogliby
ewentualnie korzysta  pracownicy laboratorium.

Wokó  budynku znajduj  si  miejsca parkingowe dla osób, które b  dociera  w asnym rodkiem
transportu, w tym dwa specjalnie wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepe nosprawnych.

Powierzchnia u ytkowa pokoju wynosi 10,15 m2. Pokój znajduje si  w centralnej cz ci urz du, obok
punktu informacyjnego, czyli miejsca pierwszego kontaktu osób bezrobotnych z urz dem. G ównym
argumentem wyboru lokalizacji w/w pomieszczenia jest powszechno  i dost pno  us ug
wiadczonych przez laboratorium. Zadaniem laboratorium b dzie sta y kontakt z potencjalnym

klientem, dlatego usytuowanie go przy g ównym wej ciu do urz du pracy b dzie korzystnym
rozwi zaniem, tak e z uwagi na atwo  odnalezienia oraz dost pno  tego miejsca równie  dla osób
niepe nosprawnych, mog cych skorzysta  z istniej cego podjazdu.

5. Do kogo b dzie skierowane
Stworzenie Laboratorium zielonych zawodów b dzie form  wsparcia dla wszystkich osób, które b
chcia y zasi gn  informacji, przekwalifikowa  si , uzupe ni  lub podnie  kompetencje zwi zane z
zielonymi zawodami, podj  zatrudnienie b  otworzy  lub dostosowa  swoj  dzia alno  w zakresie
zielonej gospodarki. Klientami laboratorium b  zarówno szko y, pracodawcy, osoby poszukuj cy
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pracy, osoby zamierzaj ce otworzy  dzia alno  gospodarcz  itp., czyli wszyscy zainteresowani
us ugami doradczymi, informacyjnymi i konsultacyjnymi z zakresu wykorzystania rozwi za
proekologicznych. Dzia ania laboratorium b  g ównie ukierunkowane na zwi kszenie
zainteresowania w podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowaniu lub zdobyciu nowego zawodu
zwi zanego z zielon  gospodark  przez osoby do 24 roku ycia pozostaj ce bez zatrudnienia.

Dyrektywy unijne b  jasno okre la y przepisy i wymaga y dbania o rodowisko naturalne, co wi e
si  z konieczno ci  utworzenia nowych zielonych miejsc pracy i uzielenienia ju  istniej cych zawodów
zgodnych z  sektorem zielonej gospodarki.

Z uwagi na du y potencja  rozwojowy subregionu p ockiego w ramach zielonej gospodarki, istotnym
elementem jest ci e podnoszenie wiedzy i wiadomo ci spo ecznej z zakresu szeroko rozumianej
ekologii i ochrony rodowiska. Realizowanie odpowiedniej strategii dzia ania b dzie polega  na
wspó pracy z pracodawcami, osobami kluczowymi w zakresie ochrony rodowiska, osobami
reprezentuj cymi zielone sektory i promowaniu tzw. dobrych praktyk w ród osób wchodz cych
dopiero w t  tematyk .

Organizacja spotka  z osobami m odymi (prelekcje, panele dyskusyjne, wyk ady) poszerza  b
wiadomo  uczniów szkó  na temat du ego znaczenia zielonej gospodarki, b  wp ywa  równie  na

zmiany przyjmowanych postaw na bardziej proekologiczne. W tym w nie celu zasadne by oby
organizowanie spotka  lokalnych z w adzami miasta, gmin, pracodawców w celu prezentacji
sposobów kalkulacji korzy ci i dobrych praktyk ekologicznych przez istniej ce ju  zak ady pracy.

W celu realizacji idei uzieleniania sektorów gospodarki i poszczególnych jej ga zi oraz podmiotów
funkcjonuj cych na rynku pracy s uszne by oby skierowanie cz ci dzia  promocyjnych
laboratorium do pracodawców korzystaj cych z us ug Powiatowego Urz du

Pracy w P ocku, np. z form pomocy m.in. sta u u pracodawcy w zakresie uzielenionych b  zielonych
zawodów.

6. Wyposa enie merytoryczno- techniczno- multimedialne
Laboratorium zielonych zawodów b dzie s o do poszerzania wiedzy niezb dnej

do zrozumienia podstawowych zagadnie  z zakresu zielonych zawodów i sektora zielonej gospodarki
subregionu p ockiego oraz odno nie ich perspektyw. Do rozpowszechnienia wiedzy w ród odbiorców
wykorzystane b  ró norodne techniki multimedialne, sposoby i metody poznawcze celem
zach cania do przekazania wiedzy osobom m odym i wszystkim zainteresowanym, aby sami
dochodzili do wniosków i potrafili stosowa  zdobyt  wiedz  w praktyce i w przysz ej pracy.

W sk adzie wyposa enia „Inkubatora zielonych zawodów” przewidziane jest:

1) zaplecze merytoryczne;
Stanowi  je b  podstawowe pomoce informacyjno– edukacyjne i dydaktyczne, które pomog
sfunkcjonalizowa  wiedz , a tak e zaktywizowa  dzia alno  poznawcz , powoduj c swoisty
dysonans poznawczy. Zakup tych materia ów b dzie mia  na celu zwi kszanie zaanga owania
osób zainteresowanych w proces przetwarzania nowych informacji, odkrywania i poznawania
nowych technologii, ekologicznych rozwi za , a tak e odkrywania zielonych zawodów;

Do materia ów edukacyjnych zaliczamy:
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a) ksi ki i podr czniki, m.in. zakresu:
energetyki dotycz cej oszcz dzania energii, poprawy efektywno ci energetycznej i
odnawialnych róde  energii;
nowoczesnego transportu zbiorowego, przyjaznego cz owiekowi i rodowisku;
budownictwa energooszcz dnego i materia ooszcz dnego (termorenowacja, domy
pasywne wykorzystuj ce energi  s oneczn  itp.);
ochrony przyrody i ró norodno ci biologicznej;
rolnictwa rozwijaj cego produkcj , przetwórstwo i dystrybucj ywno ci ekologicznej i
tradycyjnej oraz innych produktów nie ywno ciowych, wytwarzanych w sposób przyjazny
dla cz owieka i rodowiska, np. biopaliwa;
recyklingu odpadów i biodegradacji;
rozwoju agroturystyki;
zawodoznawstwa;

b) testy predyspozycji wykorzystane w odniesieniu do okre lenia przydatno ci do pracy
w zielonych sektorach i zawodach;

c) zbiory aktów prawnych dotycz ce ochrony rodowiska;
d) publikacje, analizy, raporty dotycz ce rynku pracy;
e) plansze cienne z zakresu problematyki ochrony rodowiska przyrodniczego, np. na temat

recyklingu odpadów, zanieczyszczenia i ochrony powietrza, zanieczyszczenia wód i
oczyszczania cieków (dzi ki przejrzystym, atwo zapadaj cym w pami  kolorowym
ilustracjom plansze s  doskona ym, szybko przyswajalnym ród em wiedzy);

f) plakaty, ulotki, foldery itp., które mo na przesy  do szkó , przedsi biorców lub rozdawa  na
targach czy  spotkaniach z partnerami rynku pracy;

g) prezentacje - niezb dny element dzia ania informacyjnego i edukacyjnego maj ce na celu
trwa e zmiany postaw lub sposobu podej cia do problemu zwi zanego z zielonymi zawodami
i zielon  gospodark  (przewidujemy, i  prezentacje zostan  przygotowane merytorycznie
przez pracowników zatrudnionych w laboratoriach na podstawie ich wiedzy, do wiadczenia,
umiej tno ci i dost pnych materia ów dydaktycznych).

2) zaplecze multimedialne;
czyli interaktywna pomoc dydaktyczna przedstawiaj ca zagadnienia zwi zane z zielon
gospodark , np.:

interaktywna platforma, m.in. z: baz  danych zielonych zawodów i  eko- forum, które
pozwala u ytkownikom na aktywne uczestnictwo zamiast biernego odbioru informacji;
innowacyjna internetowa baza zielonych zawodów b dzie stanowi a istotny element

cy do upowszechniania wiedzy na temat zawodów przysz ci, m.in. charakterystyki
zawodu, kwalifikacji, umiej tno ci, cech psychofizycznych; pracownicy Laboratorium b
posiadali uprawnienia do: dodawania/usuwania danych, dodawania kolejnych zak adek,
dokonywania modyfikacji w zawarto ci zak adek, np. dodawanie grafiki, zdj  itp.,
zarz dzania aktualno ciami, zarz dzania formularzami ankiet, bie cej pracy na forum,
bie cej analizy i weryfikacji dotycz cej klasyfikacji zielonych zawodów – aktualizowanie
bazy;
filmy DVD dotycz ce m.in.: praktycznych rozwi za  w rolnictwie (s oma najlepszym tanim
paliwem energetycznym, biopaliwa z rzepaku itp.), odnawialnych róde  energii;
poczta elektroniczna s ca do sta ego kontaktu z osobami zainteresowanymi tematyk ;
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3) zaplecze techniczne;
Pomieszczenie o powierzchni 10,15 m2 b dzie wyposa one w niezb dny sprz t do prawid owego
funkcjonowania laboratorium:

meble biurowe tj. 2 biurka o wymiarach 140/75 cm z dodatkowym dostawianym
pó okr ym blatem sk adanym;
szafki o wymiarach 160/35 i wysoko ci 90 cm;
szaf  o wymiarach  120/40 i wysoko ci 180cm;
2 fotele biurowe i 2 sk adane krzes a;
sprz t: telefon, komputer stacjonarny (w sk ad którego wchodzi jednostka centralna
wyposa ona w system operacyjny, monitor, klawiatur , mysz oraz w nap d optyczny:
odtwarzacz i nagrywarka CD/DVD), tablet jako urz dzenie mobilne, pami  przeno na
USB;
urz dzenie wielofunkcyjne, cz ce w sobie w ciwo ci na przyk ad faksu, skanera,
kserokopiarki i drukarki; poza oszcz dno ci  miejsca maj  one tak e inne przydatne
cechy- pozwalaj  oszcz dzi  ilo  pobranej energii elektrycznej oraz czas potrzebny
zarówno na przemieszczenie si  mi dzy nimi (jak to jest w przypadku kilku ró nych
urz dze ) jak i skorzystanie z nich (w wypadku urz dze  wielofunkcyjnych ich
uruchomienie odbywa si  praktycznie jednocze nie, albo za pomoc  zlokalizowanych
blisko siebie w czników);
oprogramowanie biurowe do zakupionego sprz tu komputerowego np.: edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji;
dost p do cza internetowego;
ekran projekcyjny na statywie;
projektor multimedialny;
tablice sucho cieralno magnetyczne - 100/85 i 120/80;
wizytówki, papier kserograficzny, piecz tki, materia y biurowe, baner informacyjny
promuj cy dzia alno  laboratorium itp.;
tablica informacyjna o Laboratorium zielonych zawodów, która b dzie umieszczona na
budynku Urz du Pracy i na drzwiach pomieszczenia.

7. Materia y do wizualizacji i prowadzenia do wiadczenia
modele i pomoce demonstracyjne, np.: przedstawiaj ce dzia anie energii odnawialnych
(wody, wiatru, S ca, ogniw wodorowych i fotowoltaicznych);
zestawy do wiadczalne, np.: biodegradacja ró nych materia ów;
audiowizulane pokazy filmów, prezentacji itp.;
interaktywna platforma z baz  zielonych zawodów, z eko-forum, e-learningiem, która
pozwala u ytkownikom na aktywne uczestnictwo zamiast biernego odbioru informacji;

8. Dzia ania dodatkowe
Promocja Laboratorium przez:

Internet, który jest obecnie niezast pionym medium pozwalaj cym skutecznie dotrze
z informacj  do potencjalnych „zielonych ko nierzyków” jak i pracodawców, pragn cych
poszerzy  lub podzieli  si  swoj  wiedza w zakresie dzia alno ci proekologicznej. Cech
charakterystyczn  tej formy promocji jest jej interaktywno . G ównym celem wykorzystania
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Internetu w promocji laboratorium jest kszta towanie pozytywnego jej wizerunku,
reklamowanie si  i przekazywanie informacji zainteresowanym osobom.

Przyk adem wykorzystania nowoczesnych mediów w promocji naszego Laboratorium b dzie:
a) Facebook.com - serwis spo eczno ciowy. Co wa ne dla us ug Laboratorium, a  43% polskich

ytkowników stanowi  osoby w wieku 16-24 lata. Serwis daje mo liwo  zdobycia du ego
grona tak zwanych fanów, a wi c potencjalnych odbiorców. Z kolei dla fanów korzy ci

dzie mo liwo  uzyskiwania na bie co naj wie szych informacji na temat oferty
i promocji, a tak e ulepszony bezpo redni kontakt z pracownikami Laboratorium (interakcja);

b) reklamy drukowane w gazetach lokalnych pe ni  wa  rol  informacyjn  i powinny zawiera
w miar  mo liwo ci wszystkie odpowiedzi dla potencjalnego nabywcy (np:.Tygodnik P ocki);

c) newsletter - najpopularniejsze narz dzie e-mail marketingu, ma za zadanie wysy anie
zamówionych przez petentów informacji o charakterze promocyjnym, które dotycz
dzia alno ci Laboratorium przy wspó pracy z Urz dem Pracy;

d) informatory i ulotki, broszury, wizytówki, które mo na przes  bezpo rednio do szkó ,
pracodawców;

e) rodki masowego przekazu (np.: radio, telewizja lokalna, prasa);
f) umieszczanie na stronach internetowych (linkach), w porozumieniu z instytucjami,

organizacjami, przedsi biorcami i innymi partnerami rynku pracy, informacji na temat
dzia alno ci laboratorium;

g) udzia  w ró nego typu imprezach, np. targach, seminariach poprzez wystawienie banneru
informacyjno – reklamowego oraz stoiska z materia ami promuj cymi dzia alno
Laboratorium zielonych zawodów.

Dla celów utrzymania ci ego pog biania wiadomo ci m odych osób oraz wszystkich
zainteresowanych ekologi  i zielonymi zawodami b  stosowane dzia ania dodatkowe realizowane
przez pracowników laboratorium, m.in. kampania edukacyjno – informacyjna (ulotki, broszury,
foldery), warsztaty – spotkania z osobami m odymi s ce rozwojowi wiadomo ci i zainteresowania
zielonymi zawodami. Niezb dnym elementem dzia  informacyjnych jest edukowanie spo eczno ci,
maj ce na celu trwa e zmiany postaw lub sposobu podej cia do problemu. Mo na powiedzie , e
poprzez wp ywanie na wiadomo  zainteresowanych, bezrobotnych, poszukuj cych pracy
i pracodawców oczekuje si  przyj cia odpowiedniej polityki zarz dzania firm  i prowadzenia
odpowiedniej polityki kadrowej poprzez tworzenie zielonych stanowisk pracy oraz zmian
w codziennych zachowaniach, np. dotycz cych  ograniczania ilo ci i obj to ci opakowa ,
segregowania ze strumienia odpadów jak najwi kszej ilo ci surowców wtórnych, nieza miecania
najbli szego rodowiska, odpowiedniego post powania z odpadami niebezpiecznymi. Kryterium
skuteczno ci edukacji jest nie tylko dotarcie do odbiorcy i zrozumienie przez niego tre ci, to tak e
zmiana zachowania, nawyków zwi zanych z aktywn  dzia alno ci  wobec problemów ochrony
rodowiska. Informacja przekazywana do odbiorcy mo e zosta  odebrana w sposób bierny,

natomiast tre ci edukacyjne powinny wywo  reakcj  u odbiorcy, czyli dzia ania pozytywne dla
rodowiska. Podczas kampanii informacyjno – edukacyjnej b  wykorzystywane nast puj ce formy

przekazu: ulotki, broszury, foldery, plakaty, publikacje, fotografie itp.
W ramach dzia ania dodatkowego b  prowadzone spotkania informacyjne z wykorzystaniem
kampanii edukacyjno – informacyjnej poprzez:

a) wizyty studyjne, wycieczki fakultatywne dotycz ce zapoznania si  bezpo rednio
z funkcjonuj cymi rozwi zaniami ekologicznymi w ju  istniej cych zak adach pracy, spotkania
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z  osobami  bezrobotnymi  do  24  roku  ycia,   zarejestrowanymi  w  PUP  w  P ocku,  w  ramach
promocji us ug i funkcjonowania laboratorium w celu zwi kszenia wiadomo ci i zach cenia
do korzystania z zasobów laboratorium, pomocy specjalistów tam pracuj cych;

b) spotkania z m odzie  w szko ach, na uczelniach s  wa nym instrumentem promocji przez
bezpo redni  prezentacj  zielonych zawodów potencjalnemu pracownikowi; organizacja
spotka  w placówkach o wiatowych daje mo liwo  zaprezentowania oferty laboratorium
zielonych zawodów w ma ej grupie s uchaczy, odpowiedzenia na ich pytania, a tak e jest
okazj  do zaprezentowania specyfiki pracy w sektorze zielonej gospodarki i mo liwo ci, jakie
stwarza podj cie kszta cenia lub podniesienia kompetencji w zakresie eko-zawodów;

c) organizowanie spotka  prezentuj cych korzy ci dobrych praktyk przedsi biorstw–
wykorzystywanie w tym celu spotka  z w adzami starostwa powiatowego, gmin subregionu

ockiego i miasta P ocka, w których uczestnicz  równie  pracodawcy;

9. Godziny pracy
a) Mened er laboratorium :

80 godzin /miesi c;
rednio 5 razy w tygodniu po 4 godziny;

godziny pracy 1000-1400

b) Specjalista ds. zielonych zawodów :
60 godzin /miesi c;
rednio 5 razy w tygodniu po 3 godziny;

godziny pracy 1200-1500

10. Obszar dzia alno ci
Innowacyjne narz dzie, jakim jest Laboratorium zielonych zawodów, b dzie obejmowa o
obszar dzia alno ci subregionu p ockiego, czyli: powiat p ocki, powiat sierpecki, gostyni ski i miasto

ock. Poszczególne rejony wchodz ce w sk ad subregionu p ockiego cechuje typowo rolniczy
charakter. Rolnictwo stanowi g ówny sektor gospodarczy tego obszaru. Przewa aj  cze
podmiotów gospodarczych stanowi  ma e firmy prywatne. Centralnym miejscem subregionu

ockiego jest miasto P ock, które charakteryzuje si  dobrze rozwini  struktur  szkolnictwa
wy szego i jest najwi kszym w kraju o rodkiem przemys u petrochemicznego. Poprzez posiadanie na
swoim  terytorium  przedsi biorstw,  tj.:  PKN  Orlen  S.A.,  PERN  S.A.,  i  Zak adu  Energetycznego,  maj
potencjalne mo liwo ci w zakresie uzieleniania zawodów i mo liwo ci tworzenia nowych zielonych
miejsc pracy. Znacz  warto  w subregionie p ockim ma jego ró norodno  przyrodnicza, jest
to bowiem obszar o du ym potencjale turystycznym i rolniczym. Bogactwo przyrodnicze subregionu

ockiego to wody geotermalne, których potencja  nale y wykorzysta  do tworzenia bazy turystycznej
i leczniczej poprzez wybudowanie kompleksu rekreacyjno - balneologicznego. Obok rolniczych
podmiotów gospodarczych funkcjonuj cych na obszarze subregionu p ockiego, znajduj  si
tu równie  takie bran e, jak: handel, dzia alno  produkcyjna, budownictwo i transport, które
stanowi  najwi kszy potencja  w procesie transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

11. Finansowanie po zako czeniu projektu
Dla celów utrzymania ci ego pog biania wiadomo ci m odych ludzi oraz wszystkich
zainteresowanych ekologi  planuje si  w miar  mo liwo ci finansowych utrzymanie zatrudnienia na
stanowiskach: Mened er laboratorium oraz Specjalista ds. zielonych zawodów.
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Z uwagi na do wiadczenie zdobyte w pracy na tych stworzonych stanowiskach pracy oraz
wspó prac  z Urz dem Pracy finansowanie tej innowacyjnej formy pobudzania zainteresowania
zielonymi zawodami przejmie Powiatowy Urz d Pracy w P ocku tzn. pracownicy laboratorium b
podlega  Dyrektorowi Powiatowego Urz du Pracy w P ocku w ramach umowy o prac ,  a co za tym
idzie praca Laboratorium b dzie w godzinach od 1000-1500.
Ponadto Powiatowy Urz d Pracy w P ocku nie wyklucza mo liwo ci aktywnego pozyskiwania
rodków pochodz cych z dotacji europejskich w celu wspó finansowania bie cego funkcjonowania

laboratorium.
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Konspekt spotkania informacyjnego

Temat: Rola i zadania Laboratorium zielonych zawodów w Powiatowym Urz dzie Pracy w P ocku.

Cel g ówny spotkania: Zapoznanie uczestników spotkania z zasadami funkcjonowania Laboratorium
zielonych zawodów w Powiatowym Urz dzie Pracy w P ocku.

Cele szczegó owe:

- U wiadomienie roli powy szego Laboratorium;

- Poznanie g ównego celu funkcjonowania;

- Zapoznanie z za eniami, które ma realizowa  Laboratorium;

- Przedstawienie poj  kluczowych;

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Grupa docelowa: uczestnikami spotkania b  osoby m ode wchodz ce na rynek pracy

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna w Powiatowym Urz dzie Pracy w P ocku

Metody pracy: wyk ad, prezentacja, burza mózgów, dyskusja.

Do przeprowadzenia zaj  potrzebne b : sprz t komputerowy i rzutnik multimedialny.

Przygotowanie si  do zaj  wymaga: sporz dzenia prezentacji multimedialnej na temat roli i zada
Laboratorium zielonych zawodów w Powiatowym Urz dzie Pracy w P ocku w formie slajdów.

Osoba prowadz c spotkanie: pracownik Laboratorium.

W imieniu Lidera projektu: ………………………………….………………………

W imieniu Partnera 1 – Miejskiego Urz du Pracy w P ocku ………………………………………………………….

W imieniu Partnera 2 – Powiatowego Urz du Pracy w P ocku ………………………………………………………….

W imieniu Partnera 3 – Doradztwa Personalnego SET …………………………………………………………


