
 

 
Z przyjemnością informujemy, że firma SiS s.c. Romana, Mirosław Szczygielscy z siedzibą w Bydgoszczy 
otrzymała dofinansowanie w kwocie  59 500,00 zł, w ramach wsparcia dla Osi priorytetowej 4. Rozwój 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług, 
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007 – 2013. Wartość dotacji wyniosła 59,50% całości inwestycji, w tym 85% ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
Wszystkich Klientów zachęcamy do korzystania z udoskonalonej oferty e-learningowej naszej firmy w obszarze 

zrealizowanego projektu  pn. 

  
„Zakup innowacyjnego sprzętu i oprogramowania celem zastosowania TIK 

w procesie projektowania, prototypowania i produkcji firmy „ZŁOTECKI” Sp. z o.o.” 
  

Inwestycja w rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych udoskonaliła ofertę naszych szkoleń bhp i p 
poż. dzięki zakupowi: 
  
Projekt zakładał następujące działania: 

 zakup komputera przenośnego z systemem operacyjnym 
 zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie- pakiet biurowy Office 
 zakup licencji na wykorzystywanie materiałów multimedialnych 
 zakup usług informatycznych - zaprojektowanie i implementacja usługi szkoleniowej na platformie 

e-learningowej 
 zakup zestawu do składania podpisu elektronicznego do wystawiania świadectw ukończenia 

szkolenia 

 
Projekt przewiduje również wydatki osobowe na zarządzanie projektem oraz koszty związane z podjęciem działań 
informacyjno-promocyjnych projektu. 
 
 
Zaprojektowana inwestycja pozwoliła przedsiębiorstwu na: 
- uatrakcyjnienie oferty przedsiębiorstwa w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na możliwość korzystania z 
usług on-line w Polsce; 
- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w stosunku do firm, które świadczą usługi szkoleniowe z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowe wyłącznie w sposób tradycyjny; 
- wzrost przychodów firmy z tytułu uruchomienia platformy e-learningowej, 
- obsłużenie większej liczby zainteresowanych w zdecydowanie krótszym czasie, bez ponoszenia dodatkowych 
nakładów związanych z dojazdem do klienta, zaangażowaniem czasowym trenera itd. 
- lepsze dopasowanie się do potrzeb klienta. 
 

Projekt umożliwił uruchomienie e-usługi, świadczonej za pomocą Internetu w sposób zautomatyzowany, który 
wymaga niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy a jej świadczenie bez wykorzystania technologii 
informacyjnej jest niemożliwe.  
Platforma e-learningowa, która powstała w wyniku realizacji projektu stanowi aktywną formę komunikacji w sieci. 
Konstrukcja portalu wzbogaciła kursy w zakresie bhp i p poż o pliki multimedialne. 
Osoby zainteresowane szkoleniami mogą się zalogować i przy użyciu klucza dostępu odbyć szkolenie. Konstrukcja 
aplikacji pozwala na kontakt z trenerem w formie zapytania drogą elektroniczną. Jednocześnie platforma została 
wzbogacona  o bezpłatne kursy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przez co stanowi zachętę do odbycia 
kolejnych szkoleń drogą e-learningową. 
 
 
W dotychczasowym stanie infrastruktury po zrealizowaniu projektu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu 
najwyższej jakości usługi szkoleniowe na zasadzie e-learningowego, co wpływa bezpośrednio na Państwa 
zamówienia również zlecane drogą internetową poprzez istniejący e-learning dostępny na platformie 
www.sisbydgoszcz.pl  

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

http://www.sisbydgoszcz.pl/

