
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę dziewiętnastu dwudniowych 
warsztatów dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu w zakresie rozwijania kompetencji miękkich. 

2. Tematy warsztatów zostaną wybrane przez Uczestników spośród poniżej wymienionych: 

1) komunikacja interpersonalna, 

2) praca zespołowa z elementami survivalu, 

3) kreatywność, 

4) myślenie analityczne, 

5) organizacja pracy, 

6) zaangażowanie/motywacja z elementami survivalu. 

3. Wykonawca przeprowadzi warsztaty zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1) Warsztat I: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się na różnych poziomach i w rozmaitych 
sytuacjach oraz ćwiczenie wykorzystywania skutecznych narzędzi i technik komunikacyjnych w relacjach 

interpersonalnych. 

Tematyka zajęć będzie obejmować m. in. następujące zagadnienia:  

 Skuteczne odczytywanie intencji rozmówcy 

 Różnicowanie indywidualne osób i jego wpływ na proces komunikacji  

 Znaczenie meta-komunikatów 

 Stosowanie narzędzi i technik komunikacyjnych, w celu poprawy skuteczności przekazu 

 Wykorzystywanie własnych zasobów i umiejętności komunikacyjnych na rzecz budowania dobrej 

relacji z rozmówcą 

 Adekwatnie reagowanie w sytuacjach trudnych i radzenie sobie z grami psychologicznymi 

2) Warsztat II: PRACA ZESPOŁOWA z elementami survivalu 

Celem warsztatu jest poznanie zasad pracy zespołowej, ćwiczenie umiejętności współpracy w zespole, 

rozwiązywania konfliktów oraz tworzenie i realizacja projektów zespołowych. 

Tematyka zajęć będzie obejmować m. in. następujące zagadnienia: 

 Współpraca w zespole i psychologiczne podstawy efektywności zespołu 

 Reguły właściwego podziału pracy w zespole 

 Tworzenie i realizacja projektów zespołowych 

 Identyfikowanie obszarów odpowiedzialności członków zespołu i podział zadań 

 Efektywne delegować zadań 

 Dynamika konfliktów w zespole i sposoby ich rozwiązywania 
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 Rozpoznawanie uwarunkowań zewnętrznych i dostosowanie ich do potrzeb własnych i zespołu 

(elementy survivalu) 

 Potencjał zespołu (elementy survivalu)  

 Metody planowania i realizacji projektów zespołowych (elementy survivalu)  

3) Warsztat III: KREATYWOŚĆ 

Celem warsztatu jest kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania złożonych 

problemów, rozwijanie twórczego, elastycznego i krytycznego podejścia do zachodzących zjawisk i 
zagadnień.  

Tematyka zajęć będzie obejmować m. in. następujące zagadnienia: 

 Różnice między myśleniem opartym o rutynę, a myśleniem kreatywnym 

 Sposoby rozwijania kreatywnej osobowości – warunki sprzyjające 

 Kształtowanie pozytywnego i twórczego podejścia do problemów 

 Bariery blokujące kreatywność, czyli jak zdemaskować demony twórczości 

 Trening technik stymulacji myślenia twórczego i metod rozwiązywania problemów 

 Trening zmiany nawyków i stymulowania myślenia proaktywnego 

4) Warsztat IV: MYŚLENIE ANALITYCZNE 

Celem warsztatu jest rozwijanie zdolności myślenia analitycznego, które pozwala na radzenia sobie ze 

złożonymi zadaniami i rozwiązywaniem skomplikowanych zagadnień. Umożliwi również rozwój 
umiejętności pozyskiwania kluczowych w danej sytuacji informacji, odpowiedniej ich obróbki i wyciągania 

wniosków. 

Tematyka zajęć będzie obejmować m. in. następujące zagadnienia: 

 Myślenie analityczne jako jedna z kluczowych funkcji poznawczych 

 Znaczenie myślenia analitycznego w tworzeniu rozwiązań problemów 

 Stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego na rzecz zwiększania efektywności działań 

 Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych 

 Myślenie koncepcyjne i tworzenie strategii działania 

5)  Warsztat V: ORGANIZACJA PRACY 

Celem warsztatu jest ćwiczenie umiejętności planowania pracy, wytyczania celów oraz organizacji czasu 

pracy w taki sposób, aby w pełni wykorzystywać własny potencjał. Uzupełnieniem tego celu jest 

stosowanie konkretnych narzędzi i metod skutecznego planowania i organizacji pracy. 

Tematyka zajęć będzie obejmować m. in. następujące zagadnienia: 

 Obszary „alokacji czasu” – strukturyzacja czasu 

 Narzędzia organizacji i planowania czasu: wykorzystywanie twardych narzędzi planowania 

 Zarządzanie priorytetami w pracy – uwzględnianie celu, zadań, osób i czasu na realizację 

 Planowanie jako ważna funkcja kierowania aktywnością własną 

 Model naturalnego planowania i wyznaczania celów – kluczowe czynniki powodzenia i osiągania 

efektów w pracy 

 „Strumień zadań napływających” jako sposób organizowania codziennych czynności. 

6) Warsztat VI: ZAANGAŻOWANIE/MOTYWACJA z elementami survivalu 

Celem warsztatu jest nauka sposobów i metod motywowania siebie i innych, zwiększanie poziomu 
świadomości własnych motywów działania oraz poznanie sposobów wzbudzania zaangażowania i 

wytrwałości w realizacji celów. 
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Tematyka zajęć będzie obejmować m. in. następujące zagadnienia: 

 Wpływ charakterystyk osobowościowych na motywację i zaangażowanie 

 Źródła motywacji i ich wpływ na skuteczność działań własnych 

 Czynniki wpływające na poziom zaangażowania w wykonywane czynności 

 Osobiste motywatory – autodiagnoza (wykonanie testu specjalistycznego) 

 Radzenie sobie z brakiem motywacji i wyuczoną bezradnością 

 Stymulowanie wytrwałości i silnej woli w realizacji zadań 

 Mechanizmy motywowania ludzi i wzbudzania zaangażowania 

 Wykorzystanie mechanizmów motywowania siebie i innych oraz wzbudzanie zaangażowania 

(elementy survivalu) 

 Motywacja do działania (elementy survivalu) 

 Wzbudzanie zaangażowania w realizacji celów (elementy survivalu) 

4. Wykonawca przeprowadzi warsztaty zgodnie z poniższym harmonogramem, z zastrzeżeniem ust. 5. 

 

7-8 grudnia 

 

9-10 grudnia 

KOMPETENCJA OSÓB 

 

KOMPETENCJA OSÓB 

Komunikacja interpersonalna 17 
 

Kreatywność 17 

Praca zespołowa 18 
 

Myślenie analityczne 16 

   
Zaangażowanie i motywacja 16 

     14-15 grudnia 

 

16-17 grudnia 

KOMPETENCJA OSÓB 

 

KOMPETENCJA OSÓB 

Organizacja pracy 16 
 

Komunikacja interpersonalna 17 

Zaangażowanie i motywacja 16 
 

Praca zespołowa 18 

     11-12 stycznia 

 

13-14 stycznia 

KOMPETENCJA OSÓB 

 

KOMPETENCJA OSÓB 

Kreatywność 17 
 

Organizacja pracy 17 

Myślenie analityczne 16 
 

Zaangażowanie i motywacja 17 

   
Komunikacja interpersonalna 17 

     18 - 19 stycznia 

 

20 - 21 stycznia 

KOMPETENCJA OSÓB 

 

KOMPETENCJA OSÓB 

Komunikacja interpersonalna 17 
 

Kreatywność 17 

Praca zespołowa 18 
 

Myślenie analityczne 16 

   
Organizacja pracy 17 

 

5. Z uwagi na trwającą rekrutację, harmonogram warsztatów może ulec następującym zmianom: 

1) z powodu nadmiaru chętnych do uczestniczenia w danym warsztacie, w każdym z terminów 

Zamawiający może uzupełnić harmonogram o warsztat/warsztaty dla dodatkowej/dodatkowych 

grupy/grup z tematu wskazanego w ust. 3 pkt. 1-6, 

2) z powodu niewystarczającego naboru, Zamawiający ma prawo anulować którykolwiek z warsztatów 

wskazanych w harmonogramie. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 nie będą skutkować zmianą łącznej liczby warsztatów. 
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7. Zamawiający zastrzega, że w końcowym harmonogramie, w tym samym terminie, mogą być 

przewidziane do realizacji maksymalnie cztery warsztaty.  

8. Wskazana w harmonogramie liczba osób – uczestników warsztatu jest liczbą maksymalną. 

9. Każdy z warsztatów, będzie trwał nie mniej niż 16 godzin warsztatowych łącznie w ciągu dwóch 
kolejnych dni. Do czasu trwania warsztatu wlicza się czas ośmiu piętnastominutowych przerw 

kawowych, w podziale na: 4 przerwy pierwszego dnia i 4 przerwy drugiego dnia. 

10. Każdy z warsztatów będzie prowadzony przez certyfikowanego trenera/coacha wskazanego przez 

Wykonawcę w załączonym do oferty Wykazie osób. Wykonawca może, według własnego uznania, 

skierować do prowadzenia danego warsztatu dwóch trenerów/coachów wybranych spośród 
trenerów/coachów wskazanych przez Wykonawcę w załączonym do oferty Wykazie osób. 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby trenera/coacha wskazanego w załączonym do oferty Wykazie 
osób. Zmiany są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca, z przyczyn losowych 

zmuszony byłby zmienić wymienioną w ofercie osobę. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę 

osoby trenera/coacha jedynie wtedy, gdy kwalifikacje (rozumiane, jako posiadanie certyfikatu trenera 
personalnego co najmniej pierwszego stopnia) i doświadczenie (rozumiane jako liczba godzin 

szkoleniowych zrealizowanych warsztatów/szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji miękkich) 
proponowanej osoby będą takie same, bądź wyższe niż osoby wymienionej w ofercie. 

12. Zamawiający nie zapewnia poczęstunku w trakcie przerw kawowych. 

13. Wykonawca zapewni materiały i sprzęt niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem 

pendrive’ów, o których mowa w ust. 17. 

14. Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9:00-16:00; 11.00-18.00, wg wyboru Zamawiającego, w 
siedzibie Zamawiającego, w grupach nie przekraczających 18 osób. 

15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć, listę obecności uczestników warsztatów, 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, oraz wystawić uczestnikom warsztatu imienne zaświadczenie 

ukończenia zajęć, wydrukowane w kolorze, na wzorze wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego 

i spełniającym wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, oraz opatrzone informacją, że „Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój”. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników warsztatu ankiety ewaluacyjnej 
na zakończenie zajęć oceniającej prowadzącego oraz organizację warsztatu. Wzór ankiety dostarczy 

Zamawiający. 

17. W trakcie każdego warsztatu Wykonawca przekaże uczestnikom materiały warsztatowe (skrypt 
obejmujący wszystkie zagadnienia poruszone podczas przedmiotowego warsztatu) w formie papierowej 

i nagrane na pendrive’ach dostarczonych przez Zamawiającego. 

18. Ponadto Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, o 

których mowa powyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 

19. Na okres prowadzenia zajęć Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć wszystkich uczestników 
warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 


