
DRUK Nr 807 

Projekt 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia …………… 2022 r.  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji  przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1, Typ 

akcji:KA121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób 

uczących się i kadry w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego, 

wniosek nr:2022-1-PL01-KA121-VET-000063264 pod nazwą 

„Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art.3 pkt. 3 i art.9 pkt 3 ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji przedsięwzięcie finansowane z programu Erasmus+, 

Akcja 1, Typ akcji: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób 

uczących się i kadry w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego, wniosek 

nr:2022-1-PL01-KA121-VET-000063264. 

2. Czas realizacji przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. 

3. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 55 973,00 EUR, tj. 262 339,85PLN* 

co stanowi 100% dofinansowania. 

(*Aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską wynosi: 1 EUR 

= 4.6869  PLN) 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

Opiniował radca prawny: 

M. Adamiak-Lewandowska  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……………… 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji  przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1, Typ 

akcji:KA121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób 

uczących się i kadry w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego, 

wniosek nr:2022-1-PL01-KA121-VET-000063264 pod nazwą 

„Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” 

 

 Narodowa Agencja podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla wniosku nr 2022-1-

PL01-KA121-VET-000063264 Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w 

sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047479, 

który będzie realizowany z funduszy europejskich z programu Erasmus+. 

 Działania przedsięwzięcia obejmują okres od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r.,  

a jego budżet wynosi 55 973,00 EUR tj. 262 339,85 PLN co stanowi 100% 

dofinansowania. 

Dotacja wypłacona zostanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dwóch 

transzach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80,00% kwoty dofinansowania i płatność 

końcowa – w wysokości pozostałej części kosztów kwalifikowalnych – po zakończeniu  

i rozliczeniu projektu. W związku z tym konieczne będzie tymczasowe zabezpieczenie w 

planie budżetu na 2023 r. środków własnych Miasta Konina w wysokości 20% kwoty 

dofinansowania. 

 Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Koninie to szkoła z prawie 60 letnią tradycją, której celem jest 

przygotowanie młodzieży do rynku pracy. Podstawowym celem funkcjonowania 

placówki jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych swoich wychowanków. 

Szkoła odpowiedzialna jest za stworzenie swoim uczniom warunków do zdobywania 

pierwszych doświadczeń zawodowych, w tym doświadczeń polegających na mobilności 

ponadnarodowej. Od 2012 r. jako pierwsza szkoła w Koninie organizuje kształcenie 



zawodowe wzbogacone o wiedzę i umiejętności uczniów wyniesione  

z zagranicznych praktyk zawodowych. 

 Przesłanką do realizacji projektu jest umożliwienie trzytygodniowej mobilności 

edukacyjnej i zawodowej wielu przyszłych pracowników branży budowlanej, 

architektury krajobrazu, informatycznej, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-

gastronomicznej. 

Realizację celów  projektu zapewni współpraca z wiarygodnymi partnerami z krajów 

Unii Europejskiej, z którymi szkoła wcześniej realizowała projekty mobilności. 

Główne cele projektu: 

 podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie 

nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń poprzez mobilno.sc uczniów 

w ramach udziału w zagranicznych praktykach zawodowych, 

 podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie słownictwa 

specjalistycznego, zawodowego, wyrównanie szans edukacyjnych, 

 umiejętność poruszania się uczniów po zagranicznym rynku pracy, kształcenie 

umiejętności wymaganych przez pracodawców, 

 zdobycie oraz poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie znajomości nowych kultur, 

kształcenie przynależności do współpracy europejskiej, 

 kształcenie uczniów umiejętności pracy w zespole, nawiązywanie relacji 

międzynarodowych, 

 podniesienie wymiaru europejskiego szkoły, rozwijanie współpracy 

międzynarodowej. 

Realizacja powyższych celów ułatwi rozwój zawodowy, wejście uczniom na rynek pracy 

oraz poprawę jakości funkcjonowania całej placówki. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 
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