Zarządzenie Nr 1/2018
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie
z dnia 15 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług
rynku pracy (Dz.U. z 2014 poz. 667), oraz § 12 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Ciechanowie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 32/2016 Zarządu
Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, zarządzam:

§1
Ustala się Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Ciechanowie, zwane dalej Kryteriami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, którzy z tytułu powierzonych
im obowiązków realizują czynności z zakresu zawartego w Kryteriach, zobowiązani
są do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nich postanowień.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Ciechanowie z
dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia Kryteriów wyboru instytucji
szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 roku.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2018
Dyrektora PUP w Ciechanowie
z dnia 15.01.2018 roku

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W CIECHANOWIE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze Kryteria opracowane są w oparciu o:
1) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1075 t.j. z późn. zm.), zwaną dalej ustawą,
2) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017.1579 t.j.
z późn. zm.),
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. z 2014 poz. 667), zwane dalej rozporządzeniem,
4) ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 t.j. z późn. zm.),
5) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459 t.j. z późn. zm.),
zwaną dalej Kodeksem cywilnym.
KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
§2
Wybór instytucji szkoleniowej w każdym przypadku oparty jest o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017.1579 t.j. z późn. zm.)
oraz na zasadach zawartych w wewnętrznym Regulaminie udzielania zamówień publicznych
nie przekraczających w skali roku równowartości kwoty 30000 euro.
§3
Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone
przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w ustawie, Powiatowy Urząd Pracy
w Ciechanowie, uwzględnia w szczególności kryteria określone w § 69 ust. 1
Rozporządzenia.
§4
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie zleca przeprowadzenie szkolenia wyłącznie
instytucjom szkoleniowym posiadającym aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
który prowadzony jest przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę
instytucji szkoleniowej.

§5
Kryteria mają zastosowanie przy wyborze instytucji szkoleniowych w przypadku szkoleń
poniżej 30 000 euro, realizowanych na rzecz osób uprawnionych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ciechanowie.
§6
1. Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej, której zlecone będzie szkolenie
brane będą pod uwagę następujące kryteria:
l) koszty szkolenia;
2) jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji
zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych
oraz dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy
zapotrzebowania na kwalifikacje;
3) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia;
4) certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;
5) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
(w tym w szczególności: poziom wykształcenia, posiadane kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe);
6) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia,
z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia;
7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;
8) dotychczasowa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie.
2. Niniejsze kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia ustala
się w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej
cenie.
§7
Informacje o wyborze instytucji szkoleniowej Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
umieszcza na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń
w miejscu ogólnie dostępnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Niniejsze kryteria będą umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Ciechanowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych kryteriach będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy.

