
UCHWAŁA Nr 345/2017 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2017 r.  

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Powiatowi Zawodowcy” planowanego do 

realizacji przez Powiat Toruński 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1), w związku z załącznikiem 

nr 1 do Uchwały Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu 

Państwa z programów resortowych2 uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Powiatowi Zawodowcy” planowanego do 

realizacji przez Powiat Toruński, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

 

 
 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 

935. 
2 Zmiany niniejszej uchwały zostały przyjęte Uchwałą Nr 244/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2013 r. oraz 

Uchwałą Nr 323/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. 



 

LP 

Koncepcja projektów 

dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej , 

niepodlegających zwrotowi 

środki z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu ( EFTA) , 

środków pochodzących z 

innych źródeł zagranicznych 

oraz ze środków budżetu 

Państwa z programów 

resortowych. Uszczegółowienie  Opis  

1 Nazwa projektu   „Powiatowi Zawodowcy”    

2 

Nazwa podmiotu , który będzie 

realizował projekt (jednostka 

organizacyjna lub wydział Staro-

stwa Powiatowego w Toruniu 

odpowiedzialny za realizację 

projektu) 

Wydział Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Toruniu 

  

3 

Rodzaj programu (rodzaj źródła 

finansowania), z którego plano-

wany projekt będzie finansowany 

lub współfinansowany 

Regionalny Program Operacyjny Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego 

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe 

w ramach ZIT 

Europejski Fundusz Spo-

łeczny 

 

4 

 Cel projektu (czemu projekt ma 

służyć z uwzględnieniem zadań 

powiatu) 

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 

uczniów szkół zawodowych prowadzo-

nych przez Powiat Toruński przez popra-

wienie efektywności kształcenia zawodo-

wego oraz realizację wysokiej jakości sta-

ży i praktyk zawodowych we współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym do 

30.09.2020   

5 

 Zakres przedmiotowy projektu 

(co w ramach projektu ma być 

realizowane) 

 

Zad.1 Doradztwo edukacyjno-zawodowe  

 

ZSP w Chełmży  

1. prowadzenie Szkolnego Ośrodka Ka-

riery (ZSP) – 50 osób. 

 

Zad.2 Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

oraz szkolenia dla uczniów 

 

ZSP w Chełmży  

1. kurs dietetyczny catering - 10 uczniów   

2. kurs kelnerski I stopnia - 10 uczniów   

3. kurs dekoracji stołu z elementami 

carvingu i florystyki - 10 uczniów   

4. kurs cukiernika - 10 uczniów   

5. zajęcia informatyczne – 20 uczniów  

6. podstawy robotyki – 30 uczniów  

Typy wsparcia: 

1. rozwój kształcenia 

zawodowego we 

współpracy z otocze-

niem społeczno-

gospodarczym  

2. realizacja wysokiej 

jakości staży i prak-

tyk zawodowych dla 

uczniów szkół i pla-

cówek kształcenia 

zawodowego, we 

współpracy z praco-

dawcami. 



7. kurs opieki nad dzieckiem zdrowym – 

10 uczniów   

8. kurs opieki nad dzieckiem chorym – 

10 uczniów  

9. kurs opiekunki dziecięcej - 10 uczniów   

10. kurs pierwszej pomocy – 10 uczniów   

11. zajęcia laboratoryjne - Politechnika 

Łódzka – 10 uczniów   

12. KUZ- Profesjonalny sprzedawca z 

językiem angielskim – 10 uczniów.  

 

ZS w Chełmży 

13. kurs rękodzieła krawieckiego – 3 

uczniów 

14. kurs cukiernictwa – 8 uczniów 

15. zajęcia pozalekcyjne – tworzenie re-

ceptur gastronomicznych – 8 uczniów 

16. kurs sztuki murarskiej – 4 uczniów 

17. zajęcia pozalekcyjne – obsługa pro-

gramów kosztorysowych i graficznych 

edytorów grafiki – 4 uczniów (ZS). 

 

ZS, CKU w Gronowie 

18. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu cukier-

nictwa – 32 uczniów  

19. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu carvin-

gu – 32 uczniów 

20. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu styli-

zacji paznokci i wizaż – 32 uczniów 

(CKU) 

21. Zajęcia pozalekcyjne - barman-kelner 

– 40 uczniów  

22. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu masażu 

– 30 uczniów  

23. szkolenie z zakresu operator wózków 

jezdniowych  z napędem silnikowym i 

bezpieczną wymianą butli gazowych + 

egzamin UDT – 40 uczniów  

24. szkolenie z zakresu spawania blach i 

rur spoinami pachwinowymi metodą 

MAG – 48 uczniów  

25. szkolenie ze spawania elektrodami 

otulonymi, blach i rur spoinami pa-

chwinowymi metodą MMA – 24 

uczniów 

26. kurs – operator koparko-ładowarki 

wszystkie typy kl. III – 36 uczniów  

27. szkolenia z obsługi opryskiwaczy po-

lowych – 75 uczniów. 

28. zajęcia pozalekcyjne przygotowujące 

do egzaminu potwierdzającego kwali-

fikacje w zawodzie.  

 

Zad. 3 Staże i praktyki zawodowe 

 

ZS, CKU w Gronowie – 60 uczniów 

ZS w Chełmży – 4 uczniów  



ZSP w Chełmży – 60 uczniów. 

 

Zad. 4 wsparcie dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego 

 

ZSP w Chełmży  

1. Szkolenie doskonalące- kurs kelnerski 

I i II stopnia – 1 nauczyciel  

2. Kurs kwalifikacyjny - dietetyka pod-

stawowa i zaawansowana – 1 nauczy-

ciel.  

 

ZS, CKU w Gronowie  

3. studia podyplomowe „Agrotronika” – 

2 nauczycieli  

4. studia uzupełniające magisterskie 

„Mechanika i budowa maszyn” – 1 

nauczyciel  

5. szkolenie specjalistyczne z agrotroniki 

– 3 nauczycieli.  

 

Zad.5 doposażenie pracowni / warsztatów 

 

ZS w Chełmży  

1. pracownia gastronomiczna / kelnera / 

cateringu – zakup laptopów z opro-

gramowaniem (10 szt.), projektor mul-

timedialny, urządzenie wielofunkcyj-

ne, witryna szklana do zastawy szkla-

nej, szafa do przechowywania bielizny 

stołowej, szafa mobilna na notebooki, 

oprogramowanie z bazą danych IŻiŻ 

(10 stanowisk) 

2. Szkolny Punkt Informacji i Kariery – 

zakup laptopa z oprogramowaniem  

3. pracownia informatyczna - tablica 

interaktywna, projektor, notebooka z 

oprogramowaniem 

4. pracownia sprzedawcy – zakup note-

booka z oprogramowaniem, tablic ję-

zykowych i słowników. 

 

ZS, CKU w Gronowie  

5. pracownia informatyczna  – kompute-

ry stacjonarne (20 szt.), tablety (20 

szt.). 

 

ZS w Chełmży  

6. pracownia gastronomiczna - zestaw 

komputerowy, tablet, oprogramowa-

nie, 

7. pracownia krawiecka  – Overlock, 

żelazka 

8. pracownia budowlana  – wiertarki, 

szlifierki, dalmierz laserowy, pilarka, 

wyrzynarka,  odkurzacz przemysłowy. 

 



6 

Wskaźniki projektu planowane 

do osiągnięcia (wymienić ) 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawo-

dowego, którzy uzyskali kwalifikacje 

lub nabyli kompetencje po opuszcze-

niu programu – 5. 

2. Liczba uczniów, którzy podnieśli, na-

byli lub uzupełnili kompetencje po 

upuszczeniu programu – 200. 

3. Liczba uczniów uczestniczących w 

stażach i praktykach u pracodawcy – 

124. 

4. Liczba szkół doposażonych w sprzęt i 

materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego – 3.  

5. Liczba uczniów szkół kształcenia za-

wodowego, którzy zostali objęci 

wsparciem w programie - 215.   

7 

 Miejsce realizacji projektu 

 ZSP w Chełmży (zasadnicza szkoła 

zawodowa i technikum) 

 ZS w Chełmży (zasadnicza szkoła 

zawodowa) 

 ZS CKU w Gronowie (technikum i 

zasadnicza szkoła zawodowa) 

 pracodawcy przyjmujący na staże i 

praktyki zawodowe   

8 

 Adresaci projektu 

Uczniowie techników i zasadniczych szkół 

zawodowych, prowadzonych przez powiat 

toruński.   

9 

Planowana ilość uczestników 

projektu 
215 uczniów 

  

10 

Zdiagnozowana dostępność do-

celowej grupy uczestników 

(przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem) 

574 uczniów w 2017 r. 

  

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01.01.2018 – 30.09.2020   

12 

Termin złożenia wniosku o dofi-

nansowanie 
 07.07.2017 

  

13 

Dokumenty niezbędne do złoże-

nia wniosku lub potrzebne przed 

podpisaniem umowy o dofinan-

sowanie projektu ( różne oświad-

czenia , zaświadczenia , pozwo-

lenia , decyzje itp. ) 

Dokumenty potrzebne przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie: 

 oświadczenie o niezaleganiu z opłaca-

niem podatków, składek na ubezpie-

czenie społeczne i zdrowotne, Fundusz 

Pracy, PFRON lub innych należności 

wymaganych odrębnymi przepisami 

 oświadczenie o niezaleganiu z uisz-

czaniem podatków wobec Skarbu Pań-

stwa  

 harmonogram płatności wraz z kontra-

sygnatą głównego księgowego  

 oświadczenie wnioskodawcy o kwali-

fikowalności VAT w zakresie możli-

wości odzyskiwania/odliczania VAT 

 dokument potwierdzający wybór staro-

sty/wicestarosty, dokument potwier-

dzający powołanie skarbnika   



 uchwała rady powiatu o przyjęciu 

wniosku o dofinansowanie projektu do 

realizacji 

 zakres danych osobowych powierzo-

nych do przetwarzania 

 upoważnienie do przetwarzania da-

nych osobowych  

 odwołanie upoważnienia do przetwa-

rzania danych osobowych 

 formularz informacyjny dotyczący 

personelu projektu – Dane personelu  

 oświadczenie o zobowiązaniu/braku 

zobowiązania do stosowania ustawy - 

Prawo zamówień publicznych 

 oświadczenie dotyczące wprowadza-

nych zmian do wniosku o dofinanso-

wanie projektu  

 zatwierdzony wniosek o dofinansowa-

nie projektu. 

14 Wartość całkowita projektu  1 221 675 zł   

15 

Planowana wartość wsparcia ze 

środków zagranicznych  

  

1 038 424 zł - wsparcie finansowe EFS  

 
 85% 

16  Wymagany wkład własny  183 251 zł – wkład finansowy   15% 

17 

Planowany zakres rzeczowo – 

finansowy planowanych nakła-

dów na realizację projektu  

Planowane zakupy i wydatki inwestycyjne 

0 

Planowane zakupy pozostałe  

 doposażenie pracow-

ni informatycznej 

(ZS, CKU) – 100 

700 zł 

 doposażenie pracow-

ni gastronomicznej / 

cateringu / dietetyka 

(ZSP) – 33 800 zł 

 pracownia sprzedaw-

cy (ZSP) – 3 000 zł 

 doposażenie pracow-

ni informatycznej 

(ZSP) –  12 200 zł 

 doposażenie Szkol-

nego Punktu Kariery 

(ZSP) – 2 000 zł 

 doposażenie pracow-

ni krawieckiej (ZS) – 

2800 zł 

 doposażenie pracow-

ni budowlanej (ZS) – 

5800 zł 

 doposażenie pracow-

ni gastronomicznej 

(ZS) – 6 800 zł 

 

ŁĄCZNIE – 167 100 zł 

 



 szkolenia zewnętrzne 

dla uczniów – 

111 750 zł 

 

 produkty na zajęcia i 

pomoce dydaktycz-

ne, materiały zuży-

walne (różne zajęcia) 

– 129 500 zł  

18 

Dane uzupełniające  
Sposób zarządzania projektem ( ilość osób, 

forma zatrudnienia ) 

zarządzanie projektem na 

poziomie  Starostwa (3 

osoby):  
1. koordynator projektu 

(dodatek specjalny), 
2. specjalista ds. rozli-

czeń finansowych 

(dodatek specjalny) 
3. specjalista ds. finan-

sowo-księgowych 

(1/4 etatu) 
zarządzanie projektem na 

poziomie zespołów szkół 

(trzy osoby):  
4. koordynatorzy 

szkolni (umowy zle-

cenia) 

19 

Zamówienia publiczne 

Powyżej 30 tyś. euro  

( ilość ) 

sprzęt komputerowy do 

pracowni zawodowych – 

150 000 zł  

Do 30 tyś. euro  

( Tak /Nie ) 

w zależności od specyfi-

kacji, zakupy wyszcze-

gólnione w pkt. 17.  

20 

Obowiązek przeprowadzenia 

zewnętrznego audytu projektu 

(TAK lub NIE): 

 NIE 

  

21 

Sposób zabezpieczenia doku-

mentacji, po zamknięciu projektu 

(osoba odpowiedzialna za skom-

pletowanie dokumentów, nadzór 

nad przekazaniem dokumentów) 

Archiwizacja dokumentacji po zatwierdze-

niu końcowego wniosku o płatność - koor-

dynator projektu. 

  

 


