
   

 

 

 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Poznaniu 
 

Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie 
 

 

 

 

 

 

realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Poznaniu 

   wartość projektu 1 903 795,20 zł  

dofinansowanie projektu 1 713 415,68 zł 

 Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

8: Edukacja, Działanie 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL PROJEKTU 

zwiększenie kompetencji 450 osób (45K i 405M) oraz kwalifikacji min. 

410 osób (41K,369M), a także rozwój kompetencji kadr (24 nauczycieli) 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprzez 

przeprowadzenie szkoleń i egzaminów dla ww. grupy docelowej



Obszar – gminy: Poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, 

Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, 

Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, 

Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo 

Podgórne, Oborniki, Skoki, Szamotuły, Śrem. 

Grupa docelowa - 450 osób (405 mężczyzn i 45 kobiet) 

zamieszkujących lub pracujących lub uczących się na jednym 

w ww. obszarów i nie uczestniczących wcześniej w programie 

kształcenia ustawicznego „Uczenie się przez całe życie” 

 

Poszukujemy 120 osób bezrobotnych (108 M oraz 12 K), z tego 20 osób 

długotrwale bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo (27 M i 3 K) 

oraz 300 osób zatrudnionych (270 M i 30 K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV (20os.; 80h)  

2. Ślusarz spawacz (50os.; 200h)  

3. Programowanie sterowników PLC S7-1200 wraz z elementami SEP kat. 

E 1kV (80os.; 80h) 

4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych wraz z elementami SEP 

kat. E i D (20os.; 120h) 

5. Projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV (10os.;100h) 

6. Montaż urządzeń chłodniczych wraz z elementami SEP kat. E 1kV (30os.; 

140h) 

7. Lutowanie miękkie i twarde (30os.; 200h) 

8. Montaż i obsługa pomp ciepła wraz z elementami SEP kat. E 1kV (20 os.; 

170h) 

 



 

 

9. Montaż i obsługa pieców na biomasę z elementami SEP 

kat. E 1kV (10os.; 170h) 

10. Montaż i obsługa systemów energetyki skojarzonej 

(fotowoltaika + wiatraki + pompy ciepła) wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV (20 os.; 200h) 

11.  Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV" (30 os.; 100h) 

12. Montaż i obsługa paneli fotowoltaicznych wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV (20 os.; 170h) 

13. Kurs chłodniczy wraz z elementami SEP kat. E 1kV 

(30 os.; 155h)    

14. Montaż i obsługa kolektorów słonecznych wraz z 

elementami SEP kat. E 1kV (20 os.; 170h)    

15. Obróbka i pomiary w branży lotniczej z elementami 

symulatora lotu (10 os.; 180h) 

16. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (50 

os.; 185h)                             

 

 

 

                     

 

Wszystkie realizowane w ramach Projektu 

kursy zawodowe kończą się egzaminem                 

i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu 

potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub 

doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 

niezbędnych na rynku pracy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

   

Aby wziąć udział w projekcje należy złożyć dokumenty 

rekrutacyjne: 

 

➢ osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań  

w godzinach 7.30 – 15.30 

lub 

➢ w formie elektronicznej - wypełnić załączone formularze                   

i przesyłać na adres projektdorosli@ckziupoznan.pl, a oryginały 

dokumentów złożyć osobiście w Biurze Projektu (pok. 104) 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu ul. 

Jawornicka 1, 60-161 Poznań, najpóźniej w pierwszego dnia 

rozpoczęcia szkolenia/kursu; 

lub 

➢ za pośrednictwem poczty tradycyjnej - wypełnić załączone 

formularze i przesyłać do Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Poznaniu ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań  

(na kopercie dodać dopisek: „Biuro Projektu Inteligentne 

kwalifikacje zawodowe, pok.104") 

 

Jakie dokumenty należy złożyć: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Deklarację uczestnictwa 

3. Oświadczenie dot. powierzenia przetwarzania 

danych osobowych 

4. Zaświadczenie od pracodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu  

ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań 

tel. kom. 451 010 662 - rekrutacja do projektu  

tel. kom. 666 523 526 - przyjmowanie dokumentacji  

i organizacja kursów  

tel. 61 66 06 619 - Biuro Projektu - siedziba i obsługa biura 

stacjonarna 



 


