
 
 

 

Informacja na temat projektu „Budowa, rozbudowa i doposażenie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  na lata 2007-2013 
Priorytet V Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego , Działanie 5.2, schemat II - 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego.  
 
31 grudnia 2009r.  Zarząd Województwa ogłosił konkurs nr 06/V/2009 w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczony dla projektów 
z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego. Wśród typów projektów 
jakie mogły być zgłoszone znalazły się – budowa i przebudowa obiektów 
dydaktycznych dla potrzeb Kształcenia Ustawicznego oraz zakup i montaż 
wyposażenia. Minimalna wartość projektów inwestycyjnych – 250 tys. zł, minimalna 
wartość projektu wyposażeniowego – 50 tys. Wartość dofinansowania w przypadku 
JST – 75 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Do konkursu tego Powiat Krotoszyński zgłosić mógł zgłosić jedynie inwestycje na 
rzecz działającego przy ZSP nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego.  
Zarząd powiatu krotoszyńskiego wyraził zgodę na przystąpienie do konkursu. 
Przedmiotem konkursu stała się Przebudowa, Rozbudowa i Doposażenie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie.  Projekt zarejestrowany pod numerem 
WND -RPWP.05.02.02-30-001/10  przeszedł pozytywnie ocenę i został 
zakwalifikowany do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie podpisano 14 
czerwca 2010r.  
Wartość całkowita inwestycji wynosi 591 702,59 zł, (w tym wydatki kwalifikowane 
 565,533,59 zł). Dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 
wyniesie 424 150,19 zł.  
Przedmiot projektu 
CKU korzysta obecnie z pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 
Istnieje możliwość wykorzystania do jego potrzeb parteru budynku przy ul. 
Mickiewicza 11, po dawnym internacie. 
W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa parteru budynku, w którym 
dawniej mieścił się internat. Z czterech sporadycznie używanych dawnych sal 
sypialnych powstaną dwie pracownie – laboratoria dla potrzeb samorządowego CKU 
istniejącego przy szkole. Jedno z nich będzie zaadoptowane do potrzeb 
przeprowadzania konferencji czy większych szkoleń. Obok pracowni zostanie 
wybudowana toaleta dla niepełnosprawnych oraz zaplecze dla nauczycieli. 
Przebudowane zostanie wejście tak, by udostępnić je dla osób niepełnosprawnych 
(instalacja tzw. windy schodowej). Inwestycja wymaga położenia nowych instalacji 
(elektrycznej, sieci Internet, wod.–kan., co) wyburzenia i przebudowy ścian, 
wyrównania sufitów, przebudowy podłóg. Prace zostaną wykonane na powierzchni  
259,00 m2. Sale zostaną wyposażone w meble, urządzenia multimedialne, programy 
edukacyjne i inne pomoce naukowe (łącznie 257 szt.) dla potrzeb organizacji zajęć 
m.in. w zawodach takich jak technik logistyk czy technik BHP.  
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 15 lutego 2010, przewidywany  termin 
zakończenia – 30 września 2011r.  
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Rozpoczynają się prace remontowo – budowlane 
 
4 listopada 2010 ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy prac 
remontowo-budowlanych w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa i 
doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie” 
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013,  a dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Na przetarg wpłynęło 8 ofert, wymagane warunki spełniło 5 wykonawców. Wybrano 
ofertę PBH „MAL-POL” Józef Kryś na kwotę 351 891,41 zł (brutto). Umowę z 
wykonawcą podpisano w grudniu. Planowany termin odbioru robót – maj 2011r. 
Nadzór budowlany nad zadaniem pełni inspektor wyłoniony w wyniku wyboru ofert -
pani  Mirosława Witczak. 
 
Odbiór robót budowlanych 
 
Zgodnie z założonym harmonogramem 30 maja 2011 r. odbyło się zakończenie prac 
remontowo – budowlanych w budynku ZSP 1 przy ul. Mickiewicza 11, gdzie 



 
 

 

realizowany jest projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie” dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
W odbiorze uczestniczyli: Mirosłwa Cichowlas – dyrektor ZSP1, Mirosława Witczak – 
inspektor Nadzoru Budowalnego, Andrzej Wagner – kierownik gospodarczy ZSP1, 
Marzena Wiśniewska – naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego oraz Józef Kryś – przedstawiciel wykonawcy. 
W trakcie odbioru sprawdzono dokumentację oraz zakres i stan wykonania prac 
zgodny z harmonogramem i zakresem ww. projektu. 
 Na tym etapie realizacji projektu gotowe są już dwa pomieszczenia dydaktyczne 
oraz zaplecze socjalne, a także toalety i wejście do obiektu. Łączna powierzchnia, 
która uległa przebudowie to 259 m2. Nowa siedziba centrum jest dostępna dla 
niepełnosprawnych – poszerzono klatkę schodową i zamontowaną specjalną windę, 
w udogodnienia dla niepełnosprawnych wyposażone są również toalety. 
Dziękując wykonawcy oraz osobom zaangażowanym w projekt pani dyr. M. 
Cichowlas podkreśliła, że realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami i 
przypomniała, że jeszcze w tym roku nowe pomieszczenia – po wyposażeniu ich w 
meble oraz sprzęt komputerowy i multimedia – służyć będzie mieszkańcom powiatu 
krotoszyńskiego, którzy zechcą uzupełnić wykształcenie lub podnieść kwalifikacje w 
szkołach i na kursach organizowanych przez CKU.  
Tym samym uzyskano już rezultaty projektu w postaci: 1 przebudowanego obiektu 
infrastruktury szkół oraz zlikwidowanych 2 barier architektonicznych.  
 

 
 

 



 
 

 

Zarząd powiatu wizytował obiekty CKU 
 
7 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego z panem starostą Leszkiem 
Kulką odbył posiedzenie na terenie ZSP1. Zarząd wizytował miejsce realizacji 
projektu pn. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie CKU w Krotoszynie 
dofinansowanego w ramach WRPO z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Członkowie zarządu interesowali się postępem prac oraz planami 
rozwoju kształcenia dla dorosłych. Wyjaśnień udzielała pani dyr. M.Cichowlas, która 
podkreśliła zgodną z harmonogramem realizację projektu. Po zakupie mebli i 
wyposażenia projekt zostanie zakończony 30 września 2011. Uroczysta inauguracja 
pracy CKU w nowych pomieszczeniach nastąpi prawdopodobnie w Dniu Edukacji 
Narodowej. 
 
Dostawa mebli do CKU 
 
25 lipca 2011 dokonano odbioru mebli szkolnych i krzeseł zakupionych w ramach 
kolejnego etapu realizacji projektu „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie CKU w 
Krotoszynie”. Do przetargu ogłoszonego 6 czerwca 2011 r. złożono 8 ofert, 
wymagane warunki spełniło 5 dostawców. Wybrano ofertę PPH AKMA Zbigniew 
Podstawski z Niewiadowic na kwotę 27 532, 32 zł. Nowe meble ustawiono już w 
wyremontowanych pomieszczeniach CKU. Inwestycja realizowana jest w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 
Ostatni etap – sprzęt komputerowy i multimedia zakupione! 
 
W sierpniu nastąpiła kolejna dostawa wyposażenia nowych obiektów CKU. Tym 
razem są to – sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz oprogramowanie. Niestety, 
pierwsze dwa przetargi na wybór dostawcy (w dniach 06.06 oraz 28.06) zostały 
unieważnione ze względu na to, że dostawcy nie spełnili warunków zawartych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednakże do przetargu w dniu 22 
lipca przystąpiło 5 oferentów, z których 2 spełniało określone warunki. Wybrano 
ofertę Login Komputer – Bogna Han Leszno na kwotę 48, 005, 84 zł. 
Sprzęt został już dostarczony i odebrany. Obecnie trwa porządkowanie obiektu oraz 
znakowanie wyposażenia plakietkami informacyjnych – zgodnie z wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO.  
 
 
  



 
 

 

Informacja o realizacji i zakończeniu projektu: 
 

Budowa, rozbudowa i doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Krotoszynie 

 
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013  

Priorytet V Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego , 
Działanie 5.2, schemat II - Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego. 
 
Beneficjent:  Powiat Krotoszyński, 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 
www.powiat-krotoszyn.pl;  
 
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, 63-700 
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11, www.zsp1krot.civ.pl 
 
Przewidywana wartość końcowa inwestycji: 459.780,97 
z czego dofinansowanie projektu z EFRR to  328.768,98 
,co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych.  
Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego. 
 
Cel projektu: podniesienie poziomu i warunków nauczania oraz zwiększenie 
dostępu do kształcenia ustawicznego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych 
mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego. 
 
Przedmiot projektu: 
W ramach projektu została wykonana przebudowa parteru budynku, w którym 
dawniej mieścił się internat. Powstały dwie pracownie – laboratoria dla potrzeb 
samorządowego CKU. Obok pracowni znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych 
oraz zaplecze dla nauczycieli. Przebudowane wejście czyni obiekt dostępnym dla 
niepełnosprawnych dzięki instalacji windy schodowej. Sale wyposażono w nowe 
meble, urządzenia multimedialne, programy edukacyjne i inne pomoce naukowe. 
Obiekt służyć będzie mieszkańcom Powiatu Krotoszyńskiego pragnącym uzupełnić 
bądź poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.  
 
Wykonawcy: 
Prace budowlane: PBH „MAL-POL” Józef Kryś Krotoszyn 
Wyposażenie:  
-meble: PPH AKMA Zbigniew Podstawski Niewiadowice 
- Login Komputer – Bogna Han Leszno 
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 15 lutego 2010, umowę o dofinansowanie 
podpisano 14 czerwca 2010r, zakończenie – 30 września 2011r. 
 

http://www.powiat-krotoszyn.pl/
http://www.zsp1krot.civ.pl/


 
 

 

Oficjalne otwarcie nowego obiektu CKU nastąpiło 19 października 2011r., z okazji 
Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.  
Otwarcia obiektu dokonali  m.in. starosta Leszek Kulka, przewodniczący Rady 
Powiatu Stanisław Szczotka oraz dyrektor ZSP 1 Mirosława Cichowlas. Obiekt 
poświęcił ks. Dariusz Kowalek.   

 
 

 
 

 


