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Nowoczesna infrastruktura edukacyjna Kształcenia 

Zawodowego w Jeleniej Górze. 
 

 

 

Terminarz Realizacji Zadań 

Zadanie Kwota Termin 

Przekazanie placu budowy dla 

zadania nr 2 
~ 17.09.2010 r. 

Podpisanie umowy z firmą PRE 

– FABRYKAT Sp. z o.o na 

roboty budowlane dla zadania 

nr 2 

4 088 809,52 PLN 14.09.2010 r. 

Przetarg nieograniczony na 

roboty budowlane dla zadania 

pn: Nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna Kształcenia 

Zawodowego w Jeleniej Górze. 

Zadanie 2 - Bursa Szkolna Nr 1 

ul. Kilińskiego 

~ 25.06.2010 r. 

Przekazanie placu budowy dla 

zadania nr 1 
~ 14.06.2010 r. 

Informacja o wyborze 

wykonawcy zadania 

pn.:„Nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna Kształcenia 

Zawodowego w Jeleniej 

Górze”- zadanie 1: Adaptacja 

budynku internatu na pracownie 

praktycznej nauki zawodu. 

1 998 414,53 PLN 10.06.2010 r.  

Zawiadomienie o 

uniewaŜnieniu postępowania w 

trybie przetargu 

nieograniczonego. 

~ 20.05.2010 r. 

Otwarcie ofert na usługi 

budowlane dla zadania: 

Nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna Kształcenia 

Zawodowego w Jeleniej Górze 

~ 

 

 

5.05.2010 r. 
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Przetarg nieograniczony na 

usługi budowlane dla zadania: 

Nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna Kształcenia 

Zawodowego w Jeleniej Górze 

 

 

~ 

 

 

20.04.2010 r. 

Zawiadomienie o 

uniewaŜnieniu postępowania:  

Przetarg nieograniczony na 

roboty budowlane, zakup 

sprzętu i wyposaŜenia 

 

 

 

~ 

 

 

 

12.04.2010 r. 

Przetarg nieograniczony na 

roboty budowlane, zakup 

sprzętu i wyposaŜenia 

 

~ 

 

19.03.2010 r. 

Informacje o zawarciu umowy 

na świadczenie usług InŜyniera 

Kontraktu 

 

80 000,00 PLN 

 

25.01.2010 r. 

Zapytanie ofertowe na 

świadczenie usług InŜyniera 

Kontraktu 
~ 12.01.2010 r. 

Podpisanie umowy o 

dofinansowanie projektu pn. 

„Nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna kształcenia 

zawodowego w Jeleniej Górze” 

4 508 730,01 PLN 24.09.2009 r. 

Decyzja o otrzymaniu 

dofinansowanie zgodnie z 

Uchwałą nr 2681/III/09 
~ 28.04.2009 r. 

ZłoŜenie wniosku o 

dofinansowanie projektu pn. 

„Nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna kształcenia 

zawodowego w Jeleniej Górze” 

~ 

 

12.01.2009 r. 

 

 

Umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Nowoczesna infrastruktura edukacyjna 

Kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze” została podpisana 24.09.2009 roku, przez co 

zapewniła odpowiednie środki na przebudowę dwóch budynków Zespołu Szkół Technicznych 

„Mechanik” oraz Bursy przy ul. Kilińskiego, które będą wykorzystywane w procesie 

nowoczesnego kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.  
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 Wizualizacja przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”   

 

W wyniku programu racjonalizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku zostanie 

utworzonych dziewięć Centrów Kształcenia Zawodowego. Jedno z nich zlokalizowano w 

Jeleniej Górze i realizować będzie program nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w 

branŜy informatyczno-mechanicznej i gastronomiczno-turystycznej w Zespole Szkół 

Technicznych „Mechanik” oraz w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2. Moduł 

kształcenia informatyczno-mechaniczny realizowany będzie przez ZST „Mechanik”. 

Wymaga to wygospodarowania dodatkowej powierzchni na stworzenie specjalistycznych 

pracowni do nauki zawodu. W kompleksie szkolnym znajduje się nieuŜytkowany, 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek po byłym internacie, który po przeprowadzeniu 

przebudowy i modernizacji będzie stanowić bazę dydaktyczną mieszczącą branŜowe 

pracownie praktycznej nauki zawodu.  

Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w budynku, obejmujących: 

• Przystosowanie 603 m
2 

powierzchni uŜytkowej budynku pod dziewięć branŜowych 

pracowni do praktycznej nauki zawodu, 

• Budowę części socjalnej, w tym toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 

• Utworzenie sali multimedialnej do prowadzenia szkolenia zawodowego  

z instruktaŜem wstępnym, w której odbywać się będą takŜe międzynarodowe 

spotkania z innymi podobnego typu placówkami oświatowymi z kraju i Europy, 

•  Wykonanie pełnej termomodernizacji budynku obejmującej wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji, 

• Przebudowę dachu wraz z ociepleniem, 

• Zakup wyposaŜenia dydaktycznego i niezbędnych mebli.  

Docelowo 900 uczniów będzie korzystało z zajęć praktycznej nauki zawodu  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu.  

Nowoczesny obiekt dydaktyczny zwiększy efektywność kształcenia zawodowego, uatrakcyjni 

ofertę programową i poprawi jakość procesu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych  

w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu.  

Drugim obiektem poddanym modernizacji w ramach niniejszego projektu będzie budynek 

bursy szkolnej Nr 1 przy ul. Kilińskiego, który stanowić będzie nowoczesną bazę noclegową 
dla uczniów przyjeŜdŜających do Centrum Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze  

z innych placówek oświatowych z całego Dolnego Śląska.  
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 Wizualizacja przebudowy budynku Bursy szkolnej Nr 1 przy ul. Kilińskiego   

 

Zgodnie z załoŜeniami projektu, młodzieŜ z regionu Dolnego Śląska po zdobyciu 

podstawowych umiejętności zawodowych w macierzystych szkołach, będzie kierowana do 

Centrów Kształcenia Zawodowego, gdzie edukacja odbywać się będzie na poziomie 

nowoczesnych technologii. Koniecznym jest zapewnienie uczniom przyjeŜdŜającym z innych 

ośrodków do Jeleniej Góry zakwaterowania. Bursa nr 1 jest placówką koedukacyjną 
przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie posiada 130 miejsc 

noclegowych. Po modernizacji docelowo bursa będzie dysponować 95 miejscami 

noclegowymi o europejskim standardzie. Wymaga to przeprowadzenia szeregu prac 

budowlanych wewnątrz budynku oraz zagospodarowania otaczającego terenu.  Niezbędny 

zakres prac obejmie wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu 

wraz z wymianą pokrycia dachowego i jego ociepleniem. Ponad to kompletny remont 

elewacji, dzięki której majestatyczny budynek odzyska swój dawny blask i splendor. Nie 

zapomniano o wnętrzu, którego estetyka i wyposaŜenie juŜ niedługo nie będzie odbiegać od 

podobnego typu placówek w Europie. RównieŜ dla tego obiektu projekt przewiduje zakup 

wyposaŜenia oraz mebli.  

Projekt bezpośrednio wpłynie na poprawę warunków nauki i odpoczynku uczniów 

pobierających naukę w jeleniogórskich jednostkach oświatowych a pośrednio na poprawę 
jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty kształcenia Centrum do 

rozwoju gospodarczego regionu i potrzeb rynku pracy oraz umoŜliwi przeprowadzanie 

egzaminów zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej  

i profesjonalnej kadry nauczycielskiej. 
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Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesna infrastruktura 

edukacyjna Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze” nr UDA- RPDS.07.02.00-02-008/09-

00 z dnia 24.09.2009 r. zawartą Województwem  Dolnośląskim w ramach  Priorytetu nr 7 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku” („Edukacja”), 

Działanie nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:  

• Całkowita wartość Projektu wynosi  -  4 508 930,01  PLN; 

• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  3 133 403,32 PLN stanowiące nie 

więcej niŜ 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 29.10.2010 r.  

 

 

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zostały zaakceptowane zmiany w Projekcie 

tj.: 

 

• Całkowita wartość Projektu wynosi  -  4 559 330,01 PLN 

• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  3 129 203,92 PLN stanowiące nie 

więcej niŜ 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 29.07.2011 r. 

 

 

 


