
FUNDACJA VCC 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 

tel.: +48 81 45 21 595, fax: +48 81 45 21 596 

www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu 

 

 

Strona 1 z 2 
 

VCC  SELECT  COMPETENCES 
„OB S Ł U G A K A S  F I SK A L N Y C H”   

Specyfikacja kosztów niezbędnych do uwzględnienia w budżetach projektów (komercyjnych lub ubiegają-

cych się o dofinansowanie ze środków europejskich), w których przewidziana została certyfikacja VCC. 

Założenia ogólne: 

Moduł przewidziany na 40 godz. 

Koszty certyfikacji określane przez Fundację VCC 

lp Rodzaj kosztu Specyfikacja kosztu Kwota brutto 

1 Koszt certyfikatu - udostępnienie platformy egzaminacyjnej do egzaminu 
teoretycznego  
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej do egzaminu 
praktycznego 
- wydanie certyfikatu VCC Select Competences wraz z su-
plementem 

280,00 zł 

2 Akredytacja Trenera - weryfikacja dokumentów kandydatów niezbędnych do 
przystąpienia do akredytacji  
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej i przeprowa-
dzenie egzaminu teoretycznego przez Operatora systemu 
egzaminacyjnego 
- przeprowadzenie egzaminu praktycznego przez certyfi-
kowanego Egzaminatora 
- wydanie certyfikatu VCC wraz z suplementem 

600,00 zł 

3 Akredytacja Egzaminatora - weryfikacja dokumentów kandydatów niezbędnych do 
przystąpienia do akredytacji  
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej i przeprowa-
dzenie egzaminu teoretycznego przez Operatora systemu 
egzaminacyjnego 
- wydanie certyfikatu VCC wraz z suplementem 

600,00 zł 

4 Akredytacja Operatora Systemu Egzami-
nacyjnego 

- weryfikacja dokumentów kandydatów niezbędnych do 
przystąpienia do akredytacji 
- udostępnienie platformy egzaminacyjnej i przeprowa-
dzenie egzaminu teoretycznego przez Operatora systemu 
egzaminacyjnego 
- wydanie certyfikatu VCC  

280,00 zł 

5 Podręcznik zawodowy  W formie drukowanej z numerem ISBN 100,00 zł  
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Koszty do uwzględnienia w budżecie projektu w oparciu o indywidualną kalkulację Partnera z uwzględnieniem warun-
ków rynkowych 

1 Sala szkoleniowa do odbycia części  

zawodowej 

 

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji 

modułu zawodowego: 

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami 

umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia: 

 Rolki kasowe / papier termiczny  

 Kasy Elzab Alfa wraz z zasilaczami 

 Rzutnik 

 Kalkulator 

 Czytnik kodów kreskowych 

 Waga elektroniczna 

 Rzutnik 

 Flipchart 

 Komputer dla trenera 

- Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w sto-
sunku do liczby uczestników kursu, spełniająca 
wymogi obowiązujących przepisów BHP. 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

2 Wynagrodzenie trenera Wynagrodzenie trenera przeprowadzającego mo-
duł zawodowy 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

3 Catering Zapewnienie cateringu podczas szkoleń Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

4 Sala egzaminacyjna do odbycia egzaminu 
zawodowego 

- zapewnienie sali wyposażonej w stanowiska 
komputerowe do przeprowadzenia części teore-
tycznej egzaminu zawodowego 

- zapewnienie sali egzaminacyjnej, wyposażonej 
w sposób umożliwiający przeprowadzenie prak-
tycznej części egzaminu zawodowego 

Wymagania dla sali egzaminacyjnej: 

 krzesła 

 stoliki 

 komputery z dostępem do Internetu 

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami 
umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu: 

 Rolki kasowe / papier termiczny  

 Kasy Elzab Alfa wraz z zasilaczami 

 Rzutnik 

 Kalkulator 

 Czytnik kodów kreskowych 

 Waga elektroniczna 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

5 Wynagrodzenie Operatora Systemu Egza-
minacyjnego 

- zapewnienie certyfikowanego Operatora Sys-
temu Egzaminacyjnego do przeprowadzenia czę-
ści teoretycznej egzaminu zawodowego 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 

6 Wynagrodzenie Egzaminatora - zapewnienie certyfikowanego Egzaminatora do 
przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 
zawodowego 

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 
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