
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

INWESTYCJA MEIN – UTWORZENIE I WSPARCIE 
FUNKCJONOWANIA 120 BRANŻOWYCH CENTRÓW 
UMIEJĘTNOŚCI (BCU), REALIZUJĄCYCH KONCEPCJĘ 
CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI ZAWODOWEJ



Instytucja odpowiedzialna za Inwestycję: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Jednostka Wspierająca:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Nazwa Konkursu: 

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych 
Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję 
Centrów Doskonałości Zawodowej



Cel inwestycji 
BCU

Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby 
nowoczesnej gospodarki w poszczególnych 
dziedzinach,  poprzez: 

▪zapewnienie przestrzeni dla trwałej współpracy 
biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach 
kształcenia zawodowego 

▪wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej 
w polskim systemie kształcenia zawodowego



Planowane 
środki 

i harmonogram
BCU

Wartość wsparcia: 
320 mln euro, tj. 1,4 mld zł

Realizacja w latach 2022-2026

Harmonogram tworzenia 120 centrów: 

▪20 centrów do III kw. 2023 r.

▪100 centrów do III kw. 2024 r.

▪120 centrów do I kw. 2025 r.

Liczba przeszkolonych osób – 24 000



Koncepcja 
BCU

▪ Budowa/ rozbudowa/ przebudowa lub adaptacja oraz 
wyposażenie 120 nowoczesnych branżowych centrów 
kształcenia, szkolenia i egzaminowania, 
co do zasady przy szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe lub centrach kształcenia zawodowego 

▪ Integracja działań edukacyjno- szkoleniowych na 
potrzeby rozwoju umiejętności uczniów, studentów i 
innych osób uczących się

▪ Przedsięwzięcia w partnerstwie branżowych organizacji 
pracodawców oraz szkół/ placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, we współpracy z uczelniami 
oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi



PARTNERSTWO

▪ Przedsięwzięcie musi być realizowane w 
obowiązkowym partnerstwie 
dwupodmiotowym

▪ W przypadku przystąpienia do 
przedsięwzięcia spółki skarbu państwa 
lub przedsiębiorstwa państwowego 
partnerstwo jest trójpodmiotowe:

▪ Podmiot branżowy
▪ Organ prowadzący szkołę lub CKZ
▪ Spółka skarbu 

państwa/przedsiębiorstwo 
państwowe



PARTNERSTWO

LIDER

•Podmiot 
branżowy o 
ogólnopolskim 
zasięgu 
działania

PARTNER

•Organ 
prowadzący 
szkołę 
prowadzącą 
kształcenie 
zawodowe lub 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego



DZIAŁALNOŚĆ
BCU

• działalność edukacyjno-szkoleniowa

Obszar I

• działalność integrująco-wspierająca

Obszar II

• działalność innowacyjno-rozwojowa

Obszar III

• działalność doradczo-promocyjna

Obszar IV



Przykładowe 
zadania BCU

▪ udostępnianie bazy dydaktyczno-lokalowej 
szkołom, uczelniom i pracodawcom na cele 
edukacyjno-szkoleniowe,

▪ pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy 
biznesu i edukacji,

▪ upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań 
stosowanych w danej branży oraz wspieranie 
innowacji w kształceniu zawodowym,

▪ analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności 
w danej branży,

▪ prowadzenie kształcenia praktycznego 
dla młodzieży (uczniów i studentów), 
w tym osób z niepełnosprawnościami,



Przykładowe 
zadania BCU

▪ podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osób 
dorosłych, w tym szkolenia dla pracowników branży 
(również w formule zdalnej),

▪ szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego, wykładowców uczelni oraz szkolenia 
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 
prowadzących zajęcia z uczniami u pracodawców,

▪ egzaminowanie, w tym walidacja umiejętności 
nabytych pozaformalnie i nieformalnie oraz egzaminy 
na uprawnienia branżowe,

▪ przygotowanie osób z niepełnosprawnościami 
do wejścia na rynek pracy w danej branży,

▪ wsparcie doradztwa zawodowego oraz promocja  
kształcenia w zawodach danej branży.



I. TERMIN

Rozpoczęcie  (01.01.2023 r.)

Działania inwestycyjne 
tworzące BCU

Wpisanie BCU do systemu 
oświaty (od 30.09.2023 r. do 

31.12.2023 r.)

Funkcjonowanie BCU w IV 
określonych obszarach 

Przeszkolenie min. 200 osób

Zakończenie                 
(30.09.2025 r.) 

II. TERMIN

Rozpoczęcie  (01.01.2023 r.)

Działania inwestycyjne 
tworzące BCU

Wpisanie BCU do systemu 
oświaty (do 31.12.2024 r.) 

Funkcjonowanie BCU w IV 
określonych obszarach

Przeszkolenie min. 200 osób

Zakończenie                          
(do 30.06.2026 r.)

Etapy realizacji 
przedsięwzięcia 



▪ Budżet przewidziany na jedno przedsięwzięcie: od 9
do 16 mln zł w zależności od dziedziny

▪ Dofinansowanie może objąć do 100% wartości
przedsięwzięcia

▪ Wszystkie koszty są kosztami rzeczywistymi

▪Przewidziane kategorie kosztów to: Zarządzanie
przedsięwzięciem, Utworzenie BCU, Funkcjonowanie
BCU

FINANSOWANIE 
BCU



Dziękuję za uwagę


