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Projekt Powiatu Chrzanowskiego

pn. „Rozwój Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, 

ul. Focha 3 – poprzez modernizację, 
adaptację i wyposażenie istniejących 

pomieszczeń”



Osi Priorytetowej 1.

Warunku dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 

Działania 1.1.
Poprawa jakości usług edukacyjnych

Schematu B
Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz 
kształcenia zawodowego

Zrealizowany w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 - 2013



Całkowita wartość projektu:

1 366 853,24 zł

Wartość dofinansowania:

443 791,58 zł

Wartość wkładu własnego Beneficjenta:

190 196,39 zł

Wartość wydatków niekwalifikowanych: 

732 865,27 zł



Partnerzy projektu:

 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Chrzanowie

 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

 Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych 
w Trzebini

 Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

 Zespół Szkół w Libiążu

 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Chrzanowie



Cel główny projektu:

Poprawa dostępu mieszkańców powiatu 
chrzanowskiego do kształcenia zawodowego 

i ustawicznego w formach szkolnych 
i pozaszkolnych poprzez rozwój 

infrastruktury dydaktycznej i poszerzenie 
oferty edukacyjnej PCKU w Chrzanowie 

umożliwiająca wyposażenie mieszkańców 
w umiejętności oraz kwalifikacje 

zapewniające dobry start i stabilne 
funkcjonowanie na rynku pracy.



Cele ogólne projektu:

 Podniesienie jakości kształcenia ustawicznego 
w powiecie/regionie poprzez rozwój bazy i oferty 
dydaktycznej,

 Poprawa konkurencyjności regionu/powiatu w zakresie 
kształcenia ustawicznego,

 zmniejszenie bezrobocia w regionie/ powiecie,
 Umożliwienie zdobycia kwalifikacji w zawodach 

atrakcyjnych na rynku pracy,
 Propagowanie idei kształcenia nieformalnego 

i incydentalnego,
 Popularyzacja szkolnictwa zawodowego i dla dorosłych,
 Wzrost aktywności gospodarczej powiatu,
 Podniesienie ogólnej atrakcyjności powiatu/regionu poprzez 

poprawę infrastruktury.



Opis projektu:

Projekt składał się z 2 etapów:

 adaptacja sali gimnastycznej na salę 
audiowizualną wraz z zapleczem 
technicznym

 wyposażenie pracowni praktycznej nauki 
zawodu



Sala audiowizualna z zapleczem 
technicznym:

 Sala wyposażona jest w 148 miejsc siedzących 
oraz katedrę.

 Na sali zainstalowano najnowocześniejszy sprzęt 
audio-wizualny, którego podstawowym 
elementem jest stacjonarny, wysokiej klasy 
projektor multimedialny posiadający znakomite 
parametry światła, optyki oraz technologii 
produkcji obrazu.

 Sala jest najnowocześniejszym obiektem 
konferencyjnym na obszarze Powiatu 
Chrzanowskiego.



Sala audiowizualna:
W ramach projektu dofinansowano 

wyposażenie:

 krzesła,
 katedrę,
 lustra,
 rolety,
 ladę szatniową,
 instalację alarmową,
 system projekcyjny,
 komputer projekcyjny – baza notebook,
 system nagłośnieniowy,
 nagłośnienie przenośne,
 multimebel



W zakresie robót budowlanych:

 Adaptacja części piwnic na 
zaplecze szatniowo-
sanitarne,

 Adaptacja sali 
gimnastycznej na salę 
audiowizualną,

 Modernizacja wystroju 
korytarzy,

 Modernizacja klatek 
schodowych



Pracownie praktycznej nauki zawodu

Wyposażono następujące pracownie:

 Kosmetyczną,

 Fryzjerską,

 Manicure,

 Nowoczesnych technik biurowych,

 Technik budownictwa.



Pracownia kosmetyczna

Pracownia wyposażona została
w najnowszej generacji sprzęt oraz 
urządzenia.

W ramach projektu zakupiono 
wyposażenie:

 Mikrodermabrazja diamentowa,
 Peeling kawitacyjny,
 D’arsonval,
 Urządzenia wielofunkcyjne,
 Sterylizator,
 Wapozony,
 Szafki kosmetyczne,
 Fotele i taborety kosmetyczne,



Pracownia kosmetyczna

 Sterylizator kulkowy,

 Zestaw do parafiny dłoni,

 Wanienka do dezynfekcji,

 Body Shaper,

 Depilatory na wosk,

 Peeling kawitacyjny przenośny,

 2w1 ultradźwięki,

 Lampa do leczenia trądziku,

 Lampa odmładzająca,

 Drobne wyposażenie m.in.. 
ręczniki, koce, prześcieradła 
tace, miski zabiegowe.



Pracownia fryzjerska

Do pracowni zakupiono 
najnowocześniejsze wyposażenie:

 Stanowiska fryzjerskie 
z lustrem,

 Fotele fryzjerskie,

 Myjki ceramiczne,

 Pomocniki fryzjerskie na 
kółkach,

 Suszarki,

 Maszynki do strzyżenia,

 Prostownice,

 Suszarki stojące,



Pracownia fryzjerska

 Lokówki,

 Karbownice,

 Nożyczki, 

 Miski,

 Pędzle do farbowania 
włosów,

 Drobne wyposażenie 
m.in. (kosmetyki do 
stylizacji, farby, klipsy, 
wsuwki, spinki, wałki, 
peleryny)



Pracownia manicure

Wyposażenie zakupione do 
pracowni manicure:

 Stoliki do manicure,

 Taborety kosmetyczne 
z oparciem,

 Lampy powiększające



Pracownia nowoczesnych technik biurowych/ 
Pracownia Technik budownictwa

Pracownie nowoczesnych technik 
biurowych oraz technik budownictwa 
wyposażono w najnowocześniejszy 
sprzęt komputerowy, urządzenia, 
materiały dydaktyczne a także 
zakupiono specjalistyczne 
oprogramowanie.

Wyposażenie zakupione 
w ramach projektu:

 Zestawy komputerowe 
z oprogramowaniem,

 Serwer,
 Specjalistyczne oprogramowanie + 

program antywirusowy,



Pracownia nowoczesnych technik biurowych/ 
Pracownia Technik budownictwa

 Drukarki,

 Skanery,

 Ploter,

 Urządzenia wielofunkcyjne,

 Trymer,

 Gilotyna,

 Niszczarka do dokumentów,

 Laminatory,

 Telefony,

 Bindownice,

 Termobindownica,



Pracownia nowoczesnych technik biurowych/ 
Pracownia Technik budownictwa

 Tester banknotów,

 Dyktafony, 

 Grafoskop,

 Wizualizer,

 Ekran projekcyjny,

 Tablice szkolne,

 Aparat,

 Kamera,

 Zestaw nagłaśniający 
przenośny,

 Meble i krzesła do pracowni,

 Flipchart,

 Artykuły biurowe





Pozostałe projekty zrealizowane 
w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Chrzanowie

 Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej 
w Chrzanowie, ul. Focha 3

 Budowa dźwigu osobowego



Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej w Chrzanowie, ul. Focha 3

Dofinansowanie ze środków Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 
w ramach Premii Termomodernizacyjnej

Okres realizacji projektu: 03.03.2009r.-04.08.2009r.



Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej w Chrzanowie, ul. Focha 3

Całkowity koszt realizacji 
przedsięwzięcia:

422 129,00 zł

Wysokość 

Premii Termomodernizacyjnej:

60 000,00 zł



Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej w Chrzanowie, ul. Focha 3

Zakres wykonanych robót:

 Ocieplenie ścian zewn. 
styropianem wraz 
z wykonaniem wyprawy 
tynkarskiej

 Ocieplenie ścian wewn. 
styropianem

 Ocieplenie stropów 
styropianem,

 Wymiana stolarki okiennej 
i ślusarki drzwiowej,

 Modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania



Budowa dźwigu osobowego

Dofinansowanie ze środków PFRON 

w ramach „Programu wyrównywania różnic

między regionami”. 

Okres realizacji projektu: 

13.08.2008r. -19.11.2008r.



Budowa dźwigu osobowego

Całkowita wartość 
projektu:

242 170,00 zł

Wartość dofinansowania:

117 420,00 zł

Wkład własny: 

124 750,00 zł



PCKU W CHRZANOWIE
PRZED I PO REMONCIE



PCKU W CHRZANOWIE
PRZED I PO REMONCIE



PCKU W CHRZANOWIE
PRZED I PO REMONCIE



Podsumowanie

Łączna wartość
Projektów
zrealizowanych 
w PCKU w  Chrzanowie:

2 031 152,24 zł

Łączna wartość
dofinansowania:

621 211,58 zł

Łączna wartość wkładu
własnego:

1 409 940,66 zł

443 791,58 zł
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Planowane zadania

Zagospodarowanie terenu wokół Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

Wizualizacja PROGRESBUD s. c.

Wizualizacja PROGRESBUD s. c.



Zagospodarowanie terenu wokół 
PCKU w Chrzanowie

W ramach zagospodarowania terenu planuje się:

 Parking dla samochodów osobowych.

 Urządzenie terenu parkowo-rekreacyjnego:

- alejki i ścieżki parkowe,

- amfiteatr,

- ławki i siedziska.

 Oświetlenie terenu i zasilanie nagłośnienia.

 Ogrodzenie.



Zagospodarowanie terenu wokół 
PCKU w Chrzanowie

Wizualizacja PROGRESBUD s. c.



Dziękuję za uwagę

Adam Potocki

Starosta Chrzanowski


