
 

 

Powiat  Wadowicki  realizuje  projekty  dofinansowane  z  Funduszy  

Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

                           

1.Tytuł projektu:  

Turystyczno - Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego  

Nr wniosku: RPMP.10.02.02-12-0245/16 z siedzibą w Zespole Szkół nr 3  w Wadowicach, 

ul. Wojska Polskiego 13 (od 01.09.2017 r. Centrum Kształcenia Zawodowego                               

i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach) w branży wiodącej turystyczno-gastronomicznej. 

 

Celem projektu   jest poprawa szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych Powiatu 

Wadowickiego w branży turystyczno-gastronomicznej przez  utworzenie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach, jego doposażenie, organizację 

staży i szkoleń  zawodowych a także dokształcenie nauczycieli. 

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej  to kwota -  4 078 531, 62 zł 

Całkowita wartość projektu  - 4 798 272,50 zł 

 

2.Tytuł projektu: 

Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego   i Ustawicznego  

Nr wniosku: RPMP.10.02.02-12-0246/16 z siedzibą w Zespole Szkół nr 2                             

w Wadowicach, ul. Zegadłowicza 36  (od 01.09.2017 r. Centrum Kształcenia Zawodowego  i 

Ustawicznego nr 2 w Wadowicach) w branży wiodącej:  mechanicznej            i górniczo 

hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno-elektronicznej 

 

Celem projektu   jest poprawa szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych Powiatu 

Wadowickiego w branży wiodącej mechanicznej i górniczo-hutniczej  oraz branży 

uzupełniającej elektryczno-elektronicznej przez utworzenie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach , jego doposażenie, organizację staży                 
i szkoleń zawodowych a także dokształcenie nauczycieli. 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej  to kwota -  4 932 865,52 zł 

Całkowita wartość  projektu – 5 803 371,20 zł 



 

 

 

3.Tytuł projektu:  

Andrychowskie  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Nr wniosku: RPMP.10.02.02-12-0247/16 z siedzibą w Zespole Szkół nr 1                             

w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 a (od 01.09.2017 r. Centrum Kształcenia  Zawodowego 

i Ustawicznego w Andrychowie) w branży wiodącej: administracyjno-usługowej. 

 

Celem projektu   jest poprawa szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych Powiatu 

Wadowickiego w branży  administracyjno - usługowej  przez utworzenie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie , jego doposażenie, organizację 
staży i szkoleń zawodowych a także dokształcenie nauczycieli. 

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej  to kwota -  4 201 587,06 zł 

Całkowity wartość  projektu  -  4 943 043,60 zł 

 

Projekty realizowane są przez  Powiat Wadowicki  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i 

kompetencje  Działanie 10.2.Rozwój Kształcenia Zawodowego Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie Zawodowe Uczniów - SPR. 

 

   Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. 

Nieograniczone możliwości” wyznaczyła cele, które planowane są do osiągnięci                          

w perspektywie zakończenia okresu programowania dla danego subregionu -                          

w przypadku Powiatu Wadowickiego dla Subregionu Małopolski Zachodniej.   

 

W dniu 23.02.2017 r Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę                            

o przyznaniu środków finansowych dla Subregionu Małopolski Zachodniej a tym samym dla 

Powiatu Wadowickiego. Łącze środki finansowe na realizację 3 projektów  wynoszą ponad  

15 500 000 zł.  

 

 

 

 



 

 

 

Środki te zostaną przeznaczone na: 

 

a) nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów  (kursy zawodowe np. kurs prawa 

jazdy kat.B, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs cukiernicy i wiele innych                                 

i staże 4-tygodniowe u przedsiębiorców z płatnym stypendium dla uczniów w wysokości             

1 500 zł), 

b) doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły realizujące zadania 

CKZiU, 

c) modernizację bazy szkolnej/pracowni, 

 

d) programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe                           

z pracodawcami  

 

e) działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej  

 

f) wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi, 

 

g) rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek – doskonalenie nauczycieli, 

 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będą realizowały procesy edukacyjne 

zgodne i oparte na podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów                        

i zawodów, wzbogacą ofertę edukacyjną o kwalifikacyjne kursy zawodowe czy kursy 

kompetencji ogólnych, umożliwią dostęp do zajęć dodatkowych dostosowanych                     

do potrzeb i zainteresowań ucznia, wyjdą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców,                  

z którymi Powiat Wadowicki zawrze stosowne porozumienia w celu lepszego przygotowania 

wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry bardziej mobilnej na rynku pracy. CKZiU 

świadczyć będą również usługi w zakresie poradnictwa zawodowego  i informacji 

zawodowej (poprzez zatrudnienie doradców zawodowych).  

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami reprezentującymi rynek pracy a szkołami 
i instytucjami z zakresu obszaru edukacji, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do ciągle zmieniających się wymogów 
rynku pracy oraz skoordynowanie wielu różnorodnych inicjatyw w obszarze edukacji -  to 
działania podejmowane przez CKZ i U.  



 

 

Podejmowane zadanie przyczynią się  do bardziej efektywnego wdrażania 
i upowszechniania standardów współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, 
wspierania procesu rozwoju edukacji i kształcenia zawodowego, a także poszukiwania 
nowych form włączania pracodawców w proces kształcenia.                    
W  ramach Centrów, w nowo tworzonych Radach Programowych,  będą prezentowane 
dobre praktyki w obszarze kształcenia zawodowego, prowadzone debaty, panele 
dyskusyjne oraz prace koncepcyjne zmierzające do poprawy funkcjonowania kształcenia 
zawodowego w Powiecie Wadowickim jak i w Małopolsce.             
Centra powstaną już 1 września  2017 roku, na bazie szkół i placówek kształcenia 
zawodowego. Dzięki nim uczniowie i słuchacze szkół i placówek kształcenia zawodowego 
będą mogli uczestniczyć w kursach, szkoleniach oraz stażach zawodowych prowadzanych 
bezpośrednio u pracodawców. 

  

 


