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VCC  SELECT  COMPETENCES 
P R O W A D Z E N I E S P R A W  K A D R OW O -PŁACOWYCH  

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: 

VCC Select Competences Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych składa się z następujących modułów: 

1. Moduł zawodowy 

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: 

- sala szkoleniowa 

- stanowiska komputerowe dla kursantów  (jedno 
stanowisko dla jednego kursanta), podłączone do 
sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z pakie-
tem programów do prowadzenia spraw kadrowo-
płacowych (Płatnik, Kadry i Płace),  

- tablica szkolna biała 

- ekran rozwijany biały 

- projektor multimedialny 

- drukarka sieciowa 

- kodeksy pracy 

- wzory formularzy 

- kalkulatory 

- 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 

Wyposażenie sali egzaminacyjnej: 

- stanowiska komputerowe dla egzaminowanych 
(jedno stanowisko dla jednego egzaminowa-
nego), podłączone do sieci lokalnej z dostępem 
do Internetu, z pakietem programów do prowa-
dzenia spraw kadrowo-płacowych (Płatnik, Kadry 
i Płace)  

- kartki papieru 

- kalkulatory 

- długopisy 

Wymagania dla sali egzaminacyjnej: 

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

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

Ustala Partner w opar-
ciu o warunki rynkowe 
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