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Dotyczy: Zapytania Nr BR.0003.550.2021 z 10 sierpnia 2021 r. złożonego przez radnego Rady 

Miejskiej w Mosinie, pana Arkadiusza Cebulskiego. 

 

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie kompetencji zawodowej pracowników ZUK oraz udziału 

w kursach i szkoleniach Prezesa Zarządu ZUK, przekazuję uzyskane informacje: 

 

1. Kto posiada certyfikat kompetencji zawodowej, jeżeli nikt to jakie są koszty umowy 

zlecenia z osobą która posiada takie kwalifikacje?  

W Spółce żadna z zatrudnionych obecnie osób na umowę o pracę nie posiada certyfikatu  

w drogowym transporcie osób i rzeczy wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego 

zgadnie z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. 

W związku z tym  Spółki ZUK i PUK zawarły  umowy zlecenia z panem Andrzejem 

Strażyńskim legitymującym w/w certyfikatem.  Umowy zawierane są na okres roczny. 

Ponoszony koszt miesięczny to iloczyn pojazdów posiadanych i eksploatowanych w danym 

miesiącu przeznaczonych do świadczenia usług transportowych tj. wywozu odpadów  

i przewozu pasażerów oraz stawki 65,00 zł. W zależności od miesiąca jest ona różna i 

przykładowo wyniosła w lipcu 2021 roku:  ZUK  1 430,00 zł, plus PUK  975,00 zł, razem 

2 405,00 zł. 

Obecny kierownik działu transportu osobowego pan Norbert Frydrychowicz czyni starania 

celem pozyskania certyfikatu kompetencji zawodowej w transporcie drogowym.  

 

2. Czy prezes ZUK brał lub bierze udział w kursach, szkoleniach , jeżeli tak to w jakich, jaki 

jest ich koszt, jaki jest ich cel ? 

Prezes ZUK w 2021 roku uczestniczył w :  



▪ trzydniowym szkoleniu związanym z zwiększeniem kompetencji zarządu związanych 

z tworzeniem opracowań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 

Celem szkolenia było poszerzenie niezbędnej wiedzy obejmującej profesjonalną 

metodologię opracowania strategicznych dokumentów rozwojowych przedsiębiorstw, 

w tym zastosowania właściwych analiz i badań w budowanej na potrzeby zarządzanych 

spółek komunalnych ZUK i PUK w Mosinie strategii ich  rozwoju na lata 2021 – 2025.  

Szkolenie odbyło się w marcu br. i zostało przeprowadzone przez firmę OUTSMART 

Warszawa przez pana dr Adama Kowalik. Koszt szkolenia 2 950,00 zł netto.  

▪ coachingu menadżerskim z analizą DISC w celu wsparcia osobistego rozwoju, 

osiągnięcia trwałej zmiany i doskonalenia się menadżera  –  wykraczanie ponad jego 

własny, aktualny poziom, pokonywanie posiadanych ograniczeń, wzrost efektywności 

działania poprzez wzmacnianie i udoskonalanie możliwości korzystania z już 

posiadanych doświadczeń, umiejętności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. 

Jest to holistyczny proces skoncentrowany na osobie, jej mocnych stronach będących  

bazą do rozwoju jak również w przezwyciężeniu własnych ograniczeń, co najmniej ich 

zrozumieniu i zaakceptowaniu. Coaching menadżerski na tym poziomie  możliwy jest 

wyłącznie na doświadczonej, dojrzałej osobowości rozumiejącej swoje atuty oraz 

ograniczenia. Jest kluczowym elementem budowania satysfakcjonującego życia 

zarządzanego zespołu i sukcesu organizacji. Ma on na celu wsparcie menadżera  

w zarzadzaniu przedsiębiorstwem w okresie zmian, a docelowo zbudowanie wspólnie 

z załogą wieczystych wartości Spółek. 

W ramach coachingu odbyły się w okresie maj – lipiec trzy  1,5 godzinne sesje. Do 

zakończenia szkolenia pozostały kolejne trzy w okresie sierpień – październik. 

Szkolenie prowadzone jest przez firmę NEW PLAYERS Poland z siedzibą w Krakowie 

przez pana dr Tomasza Jankowskiego. Koszt szkolenia 6 490,00 zł netto.  

                Udział w powyższych szkoleniach został zaakceptowany i rekomendowany  przez Rady Nadzorcze     

                Spółek i nie przekracza ustalonego w tym zakresie budżetu.  

 

Kursy i szkolenia ukończone w poprzednich latach: 



Jan Gurgun 

Kursy i Szkolenia 

2018  

 

                                        
2017 

 

 

 

 

Kancelaria Prawno-Podatkowa Piątek i Wspólnicy Słupsk  - Ochrona danych osobowych  

(8 h). 

 

Biuro Doradcze Warszawa - Realizacja inwestycji w systemie FIDIC (16 h). 

Energia Plus  - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001: 

2015 (16h). 

2016 

 

 

                              

 

2015  

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2012 

Centrum Językowe Oxford Słupsk: Kurs języka angielskiego – poziom intermediate (124h). 

NovaSkills Warszawa: Zaawansowana komunikacja menadżerska (14h). 

WaterKey S.S. Warszawa: Budowa optymalnych wykresów regulacyjnych systemów 

sieciowych (10h). 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie Warszawa: Uzdatnianie wody, zabezpieczenia 

antykorozyjne,      

(16h).  

 

Centrum Językowe Oxford Słupsk: Kurs języka angielskiego – poziom intermediate (120h). 

Doradca Colsuntats Ltd.Gdynia: ISO 9001 oraz ISO 14000 – kierunki rozwoju norm (8h). 

MM Conferences Warszawa: Konkluzje BAT- wymogi techniczne i problematyczne aspekty 

wdrożenia  

(16h). 

Joka Group Tomaszów Maz.: Praktyczne aspekty budowy instalacji kogeneracyjnych CHP 

(20h). 

Brian Tracy International Warszawa: Diamenty sprzedaży(10h) 

 

Centrum Językowe Oxford Słupsk: Kurs języka angielskiego – poziom intermediate (120h). 

Langas Group Warszawa: Lean Leadership - Model przywództwa Toyoty (18h). 

Brian Tracy International Warszawa: Przywództwo wyższego stopnia(10h). 

 

Centrum Językowe Oxford Słupsk: Kurs języka angielskiego – poziom intermediate 

business studies  

(120h). 

Lean 24 Warszawa: Budowanie relacji z pracownikami, sztuka pracy zespołowej (18h). 

ISO Projekt Gdańsk: Szkolenie doskonalające dla audytorów wewnętrznych 



  

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

2008 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2006 

zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bhp i środowiskowego - zmiany 

wprowadzone normą ISO 1911:2011 (10h). 

Placitum Skierniewice: Optymalizacja pracy – zwiększenie efektywności wytwarzania 

(10h). 

 

Centrum Językowe Oxford Słupsk: Kurs języka angielskiego – poziom intermediate (88h). 

Pro Firma : Budowanie i zarządzanie różnorodnym zespołem (18h). 

Akademia Przedsiębiorcy Warszawa: Nowoczesne strategie skutecznego zarządzania 

ludźmi (8h). 

Brian Tracy International Warszawa: Zarządzanie zmianą w czasie wyzwań (8h). 

 

Sprachcaffe International Malta: Intensywny kurs języka angielskiego; poziom- bussines 

english (2 tyg.). 

Francuski Instytut Gospodarki: Zarządzanie wdrożeniem strategii – balanced scorecard. 

Budowa i  

wdrożenie strategii w oparciu o system kart wyników i KPI (20h) 

Center of Business Education: Wsparcie efektywności energetycznej- białe certyfikaty. 

Kierunki i zasady   

funkcjonowania systemu (8h) 

 

ISO Projekt Gdańsk: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 

9001:2009 (24h). 

Animator Poznań: coaching menadżerski – seria spotkań praktycznych z zakresu: 

przywództwa strategicznego, zarządzania zmianami, pracy zespołowej, zapobiegania 

konfliktów, organizacji spotkań i prezentacji, określaniem celów (92h). 

Animator Poznań: Kontakty z klientem, prowadzenie trudnych rozmów. 

IGCP Warszawa: Komunikacja menadżerska, zarządzanie zmianą . 

IGCP Warszawa: Aktualne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych. 

Animator Poznań: Komunikacja interpersonalna. 

Animator Poznań: Praca zespołowa i budowanie relacji. 

 

Business House Warszawa: Finanse dla menadżerów niefinansistów (20h). 

 

Langas Group: Wystąpienia publiczne z wykorzystaniem metody ACPT (20h). 

Profesja Consulting Warszawa: Team Building (16h). 



          Burmistrz 

(-) Przemysław Mieloch 

Sprawę prowadzi: 

Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554 

 

 

 

2001 

 

 

2000 

 

 

1996  

 

 

1992  

 

 

1991                

LRQA Londyn: Zarządzanie i optymalizacja procesów (20h). 

 

Language Studies International Londyn: Intensywny kurs języka angielskiego; poziom- 

elementary  

(100 h.) 

Centrum Szkoleń i Doradztwa Gdańsk: Zamówienia Publiczne - Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (10h). 

  

ECO Fys Poznań: Rynek handlu uprawnieniami do emisji (10h). 

 

Doradca Konsultants Ltd. Gdynia: Auditor wewnętrzny systemów zarządzania Jakością 

zgodnych z  

normami serii ISO 9000:1994 (30h). 

 

Doradca Konsultants Ltd. Gdynia: Tworzenie dokumentacji systemu jakości zgodnego  

z normą serii  

ISO   9000:1994 (30h). 

 

Grupa konsultingowo - Projektowa ABRYS Poznań:  Planowanie energetyczne w mieście  

i gminie. 

Komputerowe Systemy Informacyjne S.C. Słupsk: Kurs komputerowy dla 

zaawansowanych. 

 

Infracorr Gdańsk: Projektowanie i nadzór nad budową sieci cieplnych systemu LOGSTOR 

ROR (12h). 

ZAK Electronics Słupsk: Kurs operatorów mikrokomputerów (50h). 

 

Asea Brown Boveri : Projektowanie i nadzór preizolowanych sieci ciepłowniczych systemu  

ABB Zamech Ltd  and ABB IC Moller A/S (30h).    

                                                     


