
Konferencja upowszechniająca 

działania Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  

w Rucianem – Nidzie 

Pisz, 31 października 2017 r. 



Projekt „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i 

ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2. 

Kadry dla Gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego- projekty konkursowe 

Wartość ogółem: 1 869 163,20 zł, wkład UE: 1 588 788,72 zł 



Wniosek został złożony przez Powiat Piski 18 kwietnia 2016r. w 

Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie - 16 września 2016 r. 

Termin realizacji projektu: 1 marca 2017 – 28 lutego 2019 

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu 

Dyrektor PZEASiP w Piszu – Pani Dorota Darda 

 



Zespół projektowy:  

Koordynator projektu – Pani Halina Pańkowska 

Asystent koordynatora -  Pani Anna Stachelek  

Specjalista ds. obsługi finansowej projektu –  Pani Dorota Kubiak 

Specjalista ds. księgowości – Pani Danuta Kempczyńska 

Specjalista ds. kadr i płac – Pani Małgorzata Zielińska  

Specjalista ds. zamówień publicznych -  Pani Aneta Schindler  

Radca prawny – Pani Agnieszka Długołęcka 

 



Główny cel projektu: poszerzenie i 

zmodernizowanie oferty edukacyjnej 

Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – 

Nidzie dla rynku pracy.  



Cele szczegółowe: 

- realizowanie potrzeb branżowych pracodawców  - dostarczanie na rynek pracy kadr wyposażonych w 

wiedzę i praktyczne umiejętności, gotowych do realizacji zadań zawodowych, niewymagających 

dodatkowych długotrwałych szkoleń; 

-  szerokie otwarcie na kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem form  kształcenia pozaszkolnego, takich 

jak kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) i kursy umiejętności zawodowych (KUZ) -  wymienione formy, 

zwłaszcza KUZy  pozwalają w krótkim czasie uzyskać dodatkowe kwalifikacje – mogą je uzyskać ci, którzy chcą 

zmienić swoją sytuację zawodową lub osoby bezrobotne (w naszym województwie bezrobocie nadal jest 

ważnym problemem społecznym); 

- sprawdzenie w praktyce organizacji kursów, zidentyfikowanie barier, policzenie realnych kosztów 

prowadzenia szkoleń, nawiązanie lub uściślenie współpracy z branżowym środowiskiem gospodarczym oraz 

urzędami pracy, tak, aby po zakończeniu projektu faktycznie realizować „własnymi siłami” kolejne edycje 

kursów w dobrej jakości. 

 



Główne zadania projektu: 

1. Utworzenie CKZiU oraz program współpracy CKZiU z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

– utworzenie CKZiU – podjęcie uchwały przez Radę Powiatu  

- współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym CKZiU – w trakcie 

realizacji 

 - doradztwo zawodowe oraz informacja zawodowa – trakcie realizacji przez 

doradcę zawodowego Panią Beatę Przystawik 

 



2. Dokształcanie kadry CKZiU: 10 osób (3 kobiety, 7 mężczyzn) 

3. Realizacja oferty edukacyjnej przez CKZiU :  

- Zakup sprzętu i wyposażenia Centrum,  

- Rekrutacja uczestników KKZ i KUZ,  

- Realizacja kursów 

 



Główne zakupy projektowe: 

A. Drobny sprzęt narzędziowy - suwmiarka z odczytem 2 szt., Mikrometr, Tirfor, Kosa spalinowa, 

Pilarka spalinowa 4 szt., Ostrzałka do pilarek, Imadła do stołów 6 szt., Wiertarka kolumnowa, 

Wiertarka ręczna, Szlifierka kątowa, Wiertarko-wkrętarka 2 szt., Pilarka stołowa, Pilarka ukośna, 

Prostownik rozruchowy,  Miernik elektroniczny 3 szt., Lutownica 3 szt., Drobny sprzęt 

narzędziowy, Szlifierka oscylacyjna, Szlifierka typu delta 

B. Zestaw komputerowy 20 szt., Urządzenie wielofunkcyjne, Projektor multimedialny, Telewizor, 

Wizualizer  

C. Trenażer do ścinki drzewa, Symulator HDS 

D. Stoły warsztatowe z szufladami, Stół stolarski 

 

 

 



Rekrutacja 

Do udziału w projekcie są zakwalifikowani  w pierwszej kolejności mieszkańcy 

województwa warmińsko-mazurskiego, pracownicy branży leśnej oraz absolwenci szkół 

leśnych. Dodatkowym wymogiem formalnym są predyspozycje zdrowotne potwierdzone 

badaniem lekarskim. 

Odbył się pierwszy etap rekrutacji, w którym utworzono grupy słuchaczy kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych (KKZ) oraz  uczestników kursów umiejętności zawodowych (KUZ).  

Rekrutacja otwarta, z pełnym dostępem dla kobiet i mężczyzn 

Wkrótce zostanie ogłoszony nabór na druga edycję kursów.  

 



Oferta kursów: 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ): 

R.1. „Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych”  (w 

zawodzie operator maszyn leśnych 834105)  

R.14. „Użytkowanie zasobów leśnych”  (w zawodzie technik 

leśnik 314301) 

 



Kursy umiejętności zawodowych (KUZ): 

– obsługa specjalistycznych maszyn leśnych typu harwester i forwarder (2 

edycje) – oblężenie! 

– drwal – operator pilarki (2 edycje) 

– brakarski (2 edycje) 

– stosowania środków ochrony roślin (2 edycje) 

– projektowania mebli z wykorzystaniem programów komputerowych (2 edycje) 

– wykonywania mebli drewnianych oraz małej architektury leśnej (2 edycje) 

 



Kursy w trakcie realizacji: 

1. KKZ R.14  - egzamin zewnętrzny w czerwcu 2018 

2. KKZ R.1 – egzamin zewnętrzny w czerwcu 2018 

3. Kurs drwala – operatora pilarki (I edycja) – egzamin 

17.11.2017 

4. Kurs  w zakresie stosowania środków ochrony roślin (I 

edycja) – egzamin 5.11.2017 



Problemy: 

- procedury pzp,  

- brak lub nadmiar chętnych na szkolenia,  

- nieprzewidziane lub okrojone potrzeby projektowe,  

- zmiana opiekuna projektu,   

- postęp techniczny – zmiany w liście zakupów/SIWZ  



Jak sobie radzimy? 

Dobrze, chociaż zawsze może być lepiej.  

Spotykamy się z bardzo życzliwym wsparciem ze strony 

Instytucji Zarządzającej, otoczenia gospodarczego, mediów. 

Dzięki współpracy z Lasami Państwowymi możemy prowadzić 

szkolenia na udostępnianych powierzchniach w lesie. 

DZIĘKUJEMY! 



Dane kontaktowe 

Telefony :  

+87 424-11-28  

+87 425-47-54  

Strony www: 

www.zsl.org.pl  (zakładka CKZiU)   

www.powiat.pisz.pl  (zakładka CKZiU) 

http://www.zsl.org.pl/
http://www.powiat.pisz.pl/


 

 

Dziękujemy za uwagę,  

Zespół Projektowy 


