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Projekt "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator 

urządzeń dźwigowych” 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego. 

 

Projekt jest realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w partnerstwie z 

Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów. 

W projekcie biorą udział trzy warszawskie szkoły: 

� Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1  

� Technikum Elektroniczne nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych 

� Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku w Zespole Szkół nr 28 

W ramach projektu współpracują firmy: 

� OTIS Sp. z o.o 

� Schindler Polska Sp. z o.o 

� KONE Sp. z o.o 

� ThyssenKrupp Elevator Sp. z o.o 

� Sursum Sp. z o.o 

� Sterdźwig Sp. z o.o 

� Gold-Bud Sp. z o.o 

� Polift Sp. z o.o 

� Winda Warszawa 

 

Cel projektu 

… to modernizacja oferty kształcenia zawodowego mająca na celu dostosowanie jej do rynku 

pracy i wymagań pracodawców poprzez utworzenie nowej specjalizacji – konserwator 

urządzeń dźwigowych. Specjalizacja prowadzona jest w nowatorski sposób przy 

wykorzystaniu metodologii MES (Modułów Umiejętności Zawodowych) w ramach 

istniejących kierunków nauczania: mechatronik, elektryk, elektronik.  

Projekt obejmuje działania: 

� opracowanie nowego programu specjalizacji „konserwator urządzeń dźwigowych” 

� przygotowanie nauczycieli i dyrektorów do wprowadzenia specjalizacji do programu 

nauczania 

� wdrożenie specjalizacji do szkół 

� przeprowadzenie szkoleń dla uczniów (210 godzin) 

� modernizacja bazy techno-dydaktycznej szkół 

 

Dzięki realizacji projektu wzrośnie atrakcyjność kształcenia zawodowego, a młodzież będzie 

miała ułatwiony start na rynku pracy. 
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Efekty projektu: 

� nowatorski program specjalizacji „konserwator urzadzeń dźwigowych” 

� nawiązanie trwałej współpracy szkół z przedsiębiorcami umożliwiającej dostosowanie 

kształcenia do wymogów rynku pracy,  

� objęcie wsparciem 45 uczniów i zwiększenie ich szans na odnalezienie się na rynku 

pracy,  

� uzyskanie przez uczniów certyfikatów ukończenia specjalizacji,  

� zdobycie dodatkowych uprawnień III stopnia w konserwacji wydanych przez Urząd 

Dozoru Technicznego,  

� wyposażenie szkół w materiały metodyczne, w tym program specjalizacji wraz z 

poradnikiem dla uczniów,  

� wyposażenie w pomoce techno dydaktyczne niezbędne do kształcenia w tej 

specjalizacji, 

� przygotowanie nauczycieli do prowadzenia specjalizacji z zastosowaniem 

nowatorskiej metody MES.  

 

Pozostałe informacje o projekcie: 

� obszar realizacji: miasto stołeczne Warszawa. 

� okres realizacji projektu: 1 grudzień 2010 r. – 30 wrzesień 2012 r. 

� budżet projektu: 862 150,00 PLN 

� wkład własny: 109 924,13 PLN 

� kwota dofinansowania: 752 225,87 PLN 

 

Kontakt: 

Koordynator projektu: Marzena Rutkowska-Filipczak 

tel. 22 44 31 225 

e-mail: mfilipczak@um.warszawa.pl 

Asystent koordynatora projektu: Grzegorz Godek, tel. 22 / 44 33 574 

e-mail: GGodek@um.warszawa.pl 

 


