
„Zawodowcy na topie –
podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego 

w powiecie lęborskim, 
poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację 

infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, 
ich wyposażenie i doposażenie 
oraz kształcenie ustawiczne” 



Branże kluczowe 

ICT i elektronikę (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku);

transport, logistykę i motoryzację (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespół Szkół Mechaniczno-
Informatycznych w Lęborku);

budownictwo (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lęborku);

chemię lekką (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku);

BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu w Lęborku)



Realizator projektu w imieniu Powiatu:

• Starostwo Powiatowe w Lęborku

Okres realizacji projektu:

• 01 grudnia 2016 r. – 30 września 2021 r.

Budżet projektu:

• Wydatki kwalifikowalne ogółem – 6.877.303,67 zł

• Przyznane dofinansowanie – 5.787.225,00 zł

• Wkład własny finansowy – 1.090.078,67 zł



INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (2017-2021):

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

 prace remontowo-budowlane w zakresie branży ICT I ELEKTRONIKA obejmujące 
m.in.: 

 remont i modernizację istniejących sal na potrzeby pracowni zawodowych celem 
przystosowania do prowadzenia zajęć w branżach (m.in. pracownia mechatroniczna, 
informatyczna, elektroniczna), montaż platformy schodowej dla osób 
niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

 prace remontowo-budowlane w zakresie branży BUDOWNICTWO oraz TRANSPORT, 
LOGISTYKA I MOTORYZACJA obejmujące m.in.: remont i modernizacja istniejących sal 
na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w 
ww. branży (m.in. pracownie budowlane i logistyczne)



Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Lęborku, budynki Centrum Kształcenia Praktycznego

Prace remontowo-budowlane dot. rozbudowy i przebudowy Centrum 
Kształcenia Praktycznego w zakresie branży BUDOWNICTWO obejmujące m.in.:

 przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku „D”: 
 wyburzenie ścian przybudówek, 
 dobudowa korytarza komunikacyjnego do pracowni, 
 przebudowa układu ścian wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej z 

układem zasilania dla budynku „B” 
 przebudowa korytarza i wejścia do budynku w celu dostosowania 

komunikacji dla osób niepełnosprawnych – budowa 2 pochylni z uchwytami, 

 odnowienie pomieszczeń w tym np.: szpachlowanie, malowanie ścian i 
sufitów, -wymiana / ułożenie posadzek, ułożenie glazury/ terakoty/ 
wykładzin, wymiana aparatury sanitarnej, wymiana drzwi wewnętrznych



Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku

 prace remontowo-budowlane w zakresie branży CHEMIA LEKKA oraz BPO/SSC, USŁUGI 
FINANSOWE I BIZNESOWE, obejmujące m.in.: remont istniejących sal na potrzeby 
powstania dwóch pracowni chemicznych, laboratoriów z zapleczem oraz dwóch 
pracowni językowych,

 remont istniejących sal na potrzeby powstania trzech pracowni: Technik Organizacji 
Reklamy z zapleczem, Technik Handlowiec z zapleczem oraz Technik Ekonomista, 

 remont ciągu komunikacyjnego wraz z klatką schodową z wyposażeniem w oświetlenie 
awaryjne przeciwpożarowe.



ZAKUPY WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH (2017-2021):

Zespół Szkół Mechaniczno-
Informatycznych w Lęborku

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik mechatronik

monter-elektronik

Powiatowe Centrum Edukacyjne –
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Lęborku

monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w 

budownictwie

murarz-tynkarz

stolarz

dekarz

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

technik logistyk

Zespół Szkół Gospodarki 
Żywnościowej i Agrobiznesu 

w Lęborku 

technik analityk

technik technologii żywności

technik organizacji reklamy

technik handlowiec

technik ekonomista



KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (2017-2021):

ICT i elektronika

-montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
-tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

transport, logistyka i motoryzację
-magazynowanie, transport, spedycja 

budownictwo
-sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
-montaż systemów suchej zabudowy
-wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych 



Kształcenie ustawiczne
2017/2018

Planowana liczba
osób

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowania 
dokumentacji przetargowej 
100 godz.

20

Kurs obsługi wózków widłowych
2 grupy x 70 godz. 

10

Kurs spawania
160 godz.

10

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
50 godz. 

10

Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
100 godz.

10

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych  

20

Kurs spedytora 
48 godz.

10

KURSY DLA OSÓB PEŁNOLETNICH CHCĄCYCH Z WŁASNEJ WOLI PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE



Dziękuję za uwagę


