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1
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

 

Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne 

1) c)
 wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; 

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z modyfikacją definicji 

specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.
przedszkola Uwaga uwzględniona

2
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

 

Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne 

17) 

IZ RPO zapewnia, że realizacja projektu w zakresie 

doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli OWP zostanie każdorazowo 

poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. 

grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi oraz analizą 

zapotrzebowania OWP na określone kompetencje lub 

kwalifikacje

jw. przedszkola Uwaga uwzględniona

3
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

 

Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne 

4) e)

doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi 

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz w zakresie współpracy nauczycieli z 

rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych

j.w przedszkola Uwaga uwzględniona

4
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych j

1)

Celem interwencji EFS jest rozwijanie u dzieci w wieku 

przedszkolnym, uczniów i słuchaczy kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postawy/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią 

fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i 

umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie. 

Korekta omyłki pisarskiej
kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

5
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.5 – 

Indywidualizacja 

pracy z uczniem 

8) b)

opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z 

przepisami odpowiednio rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 414) lub rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w specjalnych 

przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 392);     Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. 2015 poz. 1113) 

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 

2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym  (Dz. U. 2015 poz. 1113) było poprzedzone 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 

listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w 

ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392) oraz rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 414), które straciły moc z dniem 1 września 2015 r. w 

związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 357).  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 

1 września 2015 r., z wyjątkiem § 7 ust. 2–6, które weszły w 

życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

indywidualizacja Uwaga uwzględniona



6
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych ) 

3)

e) zlokalizowanych na terenie wyodrębnionego obszaru 

rewitalizowanego planowanego do objęcia wsparciem 

przy pomocy instrumentu terytorialnego Rewitalizacja

Propozycja dodania nowego podpunktu wprowadzającego 

wyłączenia w zakresie profilowania wsparcia o obszary 

wynikające z programów rewitalizacji.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

W opinii MR nie jest zasadne wprowadzanie oddzielnej kategorii obszaru, odpowiadającej 

tylko jednemu RPO. Zgodnie z zapisem Wytycznych IZ RPO ma możliwość określenia 

własnego obszaru referencyjnego, o czym mowa w pkt. 3 lit. d (Podrozdział 3.2)

7
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych  

4) a)

4) Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma 

zastosowania, jeżeli: a) wsparcie zostanie skierowane 

do wszystkich szkół lub placówek systemu oświaty 

zlokalizowanych na obszarach wymienionych w pkt 3 lit. 

a , b, c, d albo e; 

j.w
kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

jw.

8
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.3 – 

Tworzenie 

warunków dla 

nauczania 

opartego na 

metodzie 

3) 

e) zlokalizowanych na terenie wyodrębnionego obszaru 

rewitalizowanego planowanego do objęcia wsparciem 

przy pomocy instrumentu terytorialnego Rewitalizacja

Propozycja dodania nowego podpunktu wprowadzającego 

wyłączenia w zakresie profilowania wsparcia o obszary 

wynikające z programów rewitalizacji.

eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

jw.

9
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.3 – 

Tworzenie 

warunków dla 

nauczania 

opartego na 

metodzie 

eksperymentu 

4) a)

4) Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma 

zastosowania, jeżeli: a) wsparcie zostanie skierowane 

do wszystkich szkół lub placówek systemu oświaty 

zlokalizowanych na obszarach wymienionych w pkt 3 lit. 

a , b, c, d albo e; 

j.w eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

jw.

10
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.4 – 

Korzystanie z 

technologii 

informacyjno–ko

munikacyjnych 

2) 

e) zlokalizowanych na terenie wyodrębnionego obszaru 

rewitalizowanego planowanego do objęcia wsparciem 

przy pomocy instrumentu terytorialnego Rewitalizacja

Propozycja dodania nowego podpunktu wprowadzającego 

wyłączenia w zakresie profilowania wsparcia o obszary 

wynikające z programów rewitalizacji.

TIK
Uwaga nieuwzględniona

jw.

11
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.4 – 

Korzystanie z 

technologii 

informacyjno–ko

munikacyjnych 

3) a)

4) Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma 

zastosowania, jeżeli: a) wsparcie zostanie skierowane 

do wszystkich szkół lub placówek systemu oświaty 

zlokalizowanych na obszarach wymienionych w pkt 3 lit. 

a , b, c, d albo e; 

j.w TIK
Uwaga nieuwzględniona

jw.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.5 – 

Indywidualizacja 

pracy z uczniem 

ze 

7) c)

 IZ RPO zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz 

doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli preferowane będą działania 

służące poprawie kompetencji lub kwalifikacji w 

zakresie pedagogiki specjalnej

Doprecyzowanie zapisów indywidualizacja Uwaga uwzględniona

13
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

9) a) -k)

Propozycja dopisania uszczegółowienia odnoszącego się 

do możliwości zakupu niezbędnych pomocy 

dydaktycznych. 

W punkcie 9 wskazano jedynie obszary realizacji form wsparcia 

w zakresie kompetencji kluczowych. Doprecyzować należy, iż na 

rzecz tych zajęć możliwy jest zakup pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do przeprowadzenia ww zajęć.                                                                                                                                               

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona 

Możliwość dokonywania zakupu nie jest celem tej interwencji, jak w przypadku interwencji 

opisanej w pkt. 3.3 i 3.4. Odbywa się ona na zasadach ogólnych, określonych w Wytycznych 

dot. kwalifikowalności. IK UP stoi na stanowisku, iż dokument nie powinien powtarzać 

zapisów wytycznych, które mają charakter horyzontalny.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

5

Proponujemy aby dopisać do sformułowania "IZ RPO 

zapewni, że działania wymienione w pkt 4 lit. c - e będą 

realizowane jako

uzupełnienie działań wymienionych w pkt 4 lit. a lub b. 

za wyjątkiem projektów realizowanych na terenie 

wyodrębnionego obszaru rewitalizowanego 

planowanego do objęcia wsparciem przy pomocy 

instrumentu terytorialnego Rewitalizacja 

Dopisanie takiego wyłączenia pozwoli osiągnąć założone cele 

społeczne dla obszaru rewitalizacji, gdzie nie zawsze istnieje 

potrzeba tworzenia nowych miejsc przedszkolnych a przede 

wszystkim chodzi o podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.  

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

MR nie widzi uzasadnienia dla preferencyjnego traktowania instrumentów terytorialnych. 

16 Gmina Miejska Kraków

3.2 "Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

ryunku pracy (…)"

5 Proponuje się wykreślenie punktu.

Kryterium nieadekwatne: preferowanie OWP z obszarów o 

najniższych poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

ma uzasadnienie dla tworzenia nowych miejsc w edukacji 

przedszkolnej, a nie dla kształotwania postaw i umiejjętności, co 

jest celem tego priorytetu.

przedszkola

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Warunek nie może być usunięty, gdyż konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów 

Umowy Partnerstwa. Niemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na konieczność 

kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują 

szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.

17 Gmina Miejska Kraków

6.1 

"Podniesienbie 

jakości 

kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego"

8 d

Proponuje się uzupełnienie punktu o informacje dot. 

szczegółow organizacyjnych oraz finansowych 

prowadzenia stażu dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego.

W przypadku staży uczniowskich MR szczegółowo określa 

kwestie organizacyjne (zawarcie umowy z pracodawcą) oraz 

finansowe takiego przedsięwzięcia (np. dofinansowanie 

utworzenia stanowiska pracy, stypendium dla ucznia, refundacja 

kosztów pracy opiekuna stażu w zakładzie pracy), podczas gdy 

dla staży nauczycielskich brak jest jakicholwiek dodatkowych 

wytycznych (tj. np. okresu w którym staż może być realizowany, 

kwestii zastępstw w macierzystej szkole i ich finansowania, 

pokrycia ewentualnych kosztów pracodawcy itd.)

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

IZ RPO ma możliwość opracowania zasad realizacji staży w ramach własnych dokumentów 

programowych. 

18 Gmina Miejska Kraków
3.1 "Wychowanie 

przedszkolne"
12 f

Proponuje się doprecyzowanie punktu o informację czy 

zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w OWP, w 

których nie powstawały nowe miejsca.

W opisie punktu MR posługuje się kategorią OWP, rozumianą 

jako pojedyncze przedszkole. Nie jest do końca jasne czy 

wnioskodawca może ze środków projektu organizować zajęcia 

dodatkowe w innych prowadzonych przez siebie przedszkolach, 

nie tylko w tych w których powstały nowe miejsca.

przedszkola

Wyjaśnienie

Dodtakowe zajęcia nie mogą być realziowane jako samodzielne działanie, bez utworzenia 

miejsca przedszkolnego. Zapisy Wytycznych zostały doprecyzowane w tym zakresie. 

14
Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Wiele z zawodów szczególnie związanych z branżą elektroniczną 

wskazuje na "przestarzałość" parametrów wskazanych w 

katalogach oraz powoduje zakup sprzętu, który już na wstępie 

jest nieadekwatny do sprzętów na jakich pracują uczniowie u 

pracodawców. Opisy rekomendowanego wyposażenia pracowni 

i warsztatów szkolnych zostały opracowane w roku 2013. 

Niejednokrotnie są więc nieaktualne i niezgodne ze 

znowelizowanymi podstawami programowymi kształcenia w 

zawodach opublikowanych na mocy aktu prawnego przez MEN. 

Ponadto na stronie samego KOWEZiU, będącego współautorem 

powyższego dokumentu znajduje się komentarz, że co prawda 

opis został stworzony również na potrzeby projektów 

regionalnych, niemniej jednak "każdorazowo przed 

uruchomieniem projektów na doposażenie należy zdiagnozować 

indywidualne zapotrzebowanie szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Diagnoza ta 

powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia 

społeczno - gospodarczego szkół lub placówek celem 

zapewnienia zgodności planowanego doposażenia z 

najnowszymi technikami i technologiami." Ponadto należy 

doprecyzować, że w sytuacji kiedy danego zawodu nie ma w 

katalogach należy stosować katalogi dla zawodów pokrewnych 

np dla aquatronika - katalogi mechatronika i w tym przypadku 

należy rozszerzyć ten katalog o elementy specyficzne dla 

zawodu aquatronik. 

zawodowe

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Zamieszczone na stronach KOWEZiU katalogi wyposażenia zostały stworzone w ramach 

projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia 

zawodowego jako rekomendacje dla wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W 

związku z ich włączeniem do zapisów Wytycznych uzyskały one rangę obowiązujących 

warunków realizacji wsparcia EFS. Z względu na konieczność zapewnienia przejrzystości 

wydatkowania środków EFS nie jest wskazana rezygnacja z katalogów prezentujących 

możliwe do poniesienia w ramach projektów kategorie wydatków, które zostały 

opracowane przez wyspecjalizowane podmioty, na podstawie wytycznych określonych we 

właściwych podstawach programowych. Nie jest również możliwe dokonywanie 

indywidualnych zmian bądź wyłączeń z konieczności stosowania katalogów wyposażenia. 

Zgodnie ze wcześniejszym stanowiskiem propozycje zmian powinny być sygnalizowane na 

etapie wdrażania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach RPO przez Instytucje 

Zarządzające Ministerstwu Edukacji Narodowej, które po ich przeanalizowaniu może podjąć 

decyzję w zakresie uzupełnienia bądź modyfikacji katalogu. 

Zasadnym jest natomiast sygnalizowane przez IZ RPO umożliwienie aktualizacji parametrów 

tego wyposażania. Zgodnie z powyższym Wytyczne zostały uzupełnione o zapis odnoszący 

się do możliwości zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 

celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. Dodatkowo, ze 

względu na to, że wyposażenie dla kształcenia zawodowego zostało określone dla 190 

zawodów z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (opisy te powstały dla takiej liczby 

zawodów, jaka w tamtym czasie występowała w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego), IZ RPO powinna dopuścić możliwość zakupu wyposażenia dla 

nowoutworzonych zawodów. Podstawą do dokonania zakupu w przypadku zawodów 

nowoutworzonych mogą być warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Podrozdział 6.1 

Podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego

16) a)

IZ RPO zapewnia zgodność interwencji

przewidzianej w ramach RPO z przedmiotowym 

katalogiem - propozycja aby w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach możliwy był zakup innych 

pozycji niż wymienione w katalogach. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

Rozdział 

3/Podrozdział 3.1.
4 b

Zamiast zapisu:"Działania te nie muszą wiązać się z 

koniecznością tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego" proponuje się zapis: "Działania te 

mogą być realizowane samodzielnie".

W punkcie 4 lit. b dodano zapis:"Działania te nie muszą wiązać 

się z koniecznością tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego". Jednakże powoduje on niespojność z treścią 

tego samego punktu lit. a, tj. " Zakres wsparcia udzielanego w 

ramach RPO na rzecz wychowania przedszkolnego

obejmuje następujące działania:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w 

istniejących lub nowo utworzonych OWP". Z powyższego 

wynika, iż dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami jest traktowane jak utworzenie miejsc 

wychowania przedszkolnego. Natomiast zaproponowany do 

dodania zapis w lit. b powoduje, rozbieżność w tym zakresie, 

gdyż wynika z niego, iż dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami nie jest równoznaczne z tworzeniem 

miejsc. 

przedszkola Uwaga uwzględniona

20
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 
podrozdział 3.5 9

W ramach pkt 9 należy zostawić zapis dotyczący: zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych

dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu głębokim;

W ramach podrozdziału 3.5 Indywidualizacja nauczania 

przewiduje się wsparcie dla nauczycieli z zakresiu "opracowania 

i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych 

programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 

2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 

529)" - pkt 8c. W związku z tym nie jest zasadne wyłączanie 

wsparcia w postaci zajęć rewalidacyjnowychowawczych, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych

dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

głębokim

indywidualizacja

Wyjaśnienie

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zostały usunięte z zapisów Wytycznych, gdyż są one w 

pełni finansowane ze środków krajowych.
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4.1 Infrastruktura 

szkolnictwa 

wyższego

2, 4 nd Proponuje się usunięcie obydwu punktów.

Konieczność uzyskania opinii MNiSW w zakresie interwencji w 

ramach PI 10a nie wynika wprost z zapisów UP ani KT. 

Rozwiązania takiego nie przewiduje także wynegocjowany z KE 

RPO WP 2014-2020. Kwestia opinii MNiSW nie została również 

uwzględniona w kryteriach oceny projektów przyjętych przez 

KM RPO WP 2014-2020, którego przedstawiciele MR są 

Członkami. W ocenie IZ RPO WP 2014-2020 zapisy Wytycznych 

są nieuzasadnionym rozszerzeniem uzgodnień poczynionych dla 

PI 1a i powinny zostać usunięte.

Kwestia zgody MNiSW na realizację przedsięwzięć uczelni 

powinna rozstrzygać się w gronie zainteresowanych podmiotów 

w momencie uruchamiania przez MNiSW środków z budżetu 

państwa na wkład własny do projektów uczelni – tym samym IZ 

RPO nie powinny być zaangażowane w tę procedurę.

Ponadto, wątpliwości formalno-prawne budzi fakt, iż kwestie 

związane z EFRR rozstrzygane są w Wytycznych dla EFS.

wyższe

Uwaga nieuwzględniona

odstąpienie od niniejszego wymogu nie jest zasadne z uwagi na konieczność zastosowania 

analogicznych rozwiązań dot. inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego, jakie 

zostały wprowadzone w ramach działań podejmowanych w CT1. Konieczność opiniowania 

przez MNiSW zasadności planowanych do realizacji inwestycji jest uzasadniona 

przesłankami zachowania racjonalności kosztowej planowanych działań, w szczególności w 

kontekście doświadczeń z tego typu interwencji, realizowanych w poprzedniej 

perspektywie finansowej 2007-2013 oraz zmniejszającą się liczbą studentów w 

nadchodzących latach.
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5.1 10 nd

W treści znajduje się błędne odniesienie do pkt 8 - 

warunek dot. standardu wymagań został określonych w 

pkt 9

Odniesienie do niewłaściwego punktu. osoby dorosłe Uwaga uwzględniona
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2.3 15

Proponuje się wskazanie, kto jest organem 

prowadzącym w przypadku publicznych placówek 

edukacyjnych (organ wykonawczy gminy - wójt, 

burmistrz, prezydent czy też organ stanowiący - rada). 

Ponieważ w świetle Wytycznych do zadań organu 

prowadzącego nalezą kwestie techniczne (m.in.. Zatwierdzanie 

diagnoz), pozostawianie rozstrzygnięcia kwestii, kim jest organ 

prowadzący w gestii wnioskodawców i dopuszczanie możliwości 

wskazania, iż jest to rada gminy prowadzi do niepotrzebnego 

skomplikowania procesu wnioskowania. Rada gminy musi na 

posiedzeniu (a te nie odbywają się często) zatwierdzać uchwałą 

diagnozy, tymczasem jest to czynność techniczna, która 

przynależy organowi wykonawczemu (tak jak np. według 

ustawy o systemie oświaty do organu wykonawczego należy 

zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli). 

Wnioskodawcy zgłaszają potrzebę uelastycznienia procesu 

zatwierdzania, m.in. poprzez umożliwienie sprawnego 

prowadzenia diagnozy, co pozwoli na jej aktualizację względem 

zmieniającej się dynamicznie sytuacji edukacyjnej.  

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Nie jest wskazane doprecyzowanie informacje nt. właściwości konkretnego podmiotu do 

realizacji działań wynikających z Wytycznych.

 Zatwierdzenia diagnozy powinien dokonać podmiot posiadający kompetencję do tego. 

Decyzje w tym zakresie mogą również wynikać z wewnętrznej organizacji w danej jednostce 

samorządu terytorialnego, w zależności od tego który z podmiotów zostanie upoważniony 

do realizacji tego typu działań.
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2.3 30
Propozycja uwzględnienia w definicji ucznia młodszego 

również uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

W przypadku kształcenia ogólnego warto rozważyć również 

uczniów tego etapu, a nie kończyć wyłącznie na gimnazjach.
ogólne

Uwaga nieuwzględniona 

Zgodnie ze stanowiskiem MEN wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie identyfikuje 

się problemów związanych z funkcjonowaniem ucznia młodszego. Uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych mają możliwość skorzystania z działań z zakresu indywidualizacji.

25

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.1 3 a

Uwaga do zapisu: "wsparcie winno być kierowane do 

dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o 

systemie oświaty"

Po nowelizacji przepisów w zakresie oświaty, podnoszących 

wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej do lat 7, ustawa mówi 

ponownie o dzieci w wieku przedszkolnym w przedziale 

wiekowym 3-6 lat. Tymczasem Regionalne Programy 

Operacyjne negocjowane były w starym systemie prawnym, w 

którym dzieci 6-letnie miały być objęte edukacją szkolną, zaś 

dzieci 5-letnie rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym. Tym samym zapisy RPO WZ dot. edukacji 

przedszkolnej ograniczone zostały do dzieci w wieku 3-4 lata. 

Wskazanie w Wytycznych, iż IZ RPO zapewnia, że wsparcie 

kierowane jest do dzieci w wieku określonym w uso tym samym 

jest niemożliwe obecnie do pełnej realizacji. 

przedszkola

Wyjaśnienie

Jednym z priorytetów interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020 wskazanym w 

Umowie Partnerstwa jest zwiększenie odsetka dzieci (3-4 lat) korzystających z edukacji 

przedszkolnej. Wytyczne precyzują ww. kierunek wskazując, że wsparcie udzielane w 

ramach interwencji EFS na rzecz wychowania przedszkolnego powinno przyczyniać się do 

zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu 

upowszechnienia przedszkolnego, upowszechnienia tego typu działań, w tym zwłaszcza 

wśród dzieci 3 i 4 letnich. Ponadto, w zapisach ww. dokumentu grupa docelowa została 

zdefiniowana szeroko, jako dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie 

oświaty. Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby przedsięwzięcia realizowane w ramach 

interwencji EFS w obszarze edukacji przedszkolnej adresowane były do dzieci w wieku 

przedszkolnym, bez konieczności stalowania ograniczeń związanych z wiekiem uczestników 

projektu. Kluczowym jednak pozostają zapisy Regionalnych Programów Operacyjnych, a 

także przyjęta na poziomie regionalnym strategia wsparcia edukacji przedszkolnej. IZ RPO 

powinna dążyć do wypełnienia zobowiązań wskazanych w Umowie Partnerstwa. Powyższe 

oznacza, że działania realizowane w ramach EFS, jak i EFRR powinny w ostateczności 

przyczyniać się do poprawy stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród 

osób z ww. grupy docelowej. 
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3.1 7 a propozycja wykreślenia warunku

W praktyce może powstać sytuacja, że organ prowadzący 

będzie chciał rozbudować przedszkole (lub przebudować jego 

część - np.. przerobić kotłownię na pomieszczenia potrzebne do 

zwiększenia liczby dzieci - takie propozycje zgłaszali nam 

wnioskodawcy). Jednocześnie w gminie dostępny jest budynek, 

który możnaby na przedszkole przeznaczyć. W świetle 

zaproponowanego warunku organ byłby zmuszony do 

otwierania dodatkowego oddziału w innym budynku, tworząc 

prawdopodobnie dodatkowe przedszkole, zatrudniając 

dodatkową kadrę (np. administracyjną liub obsługową), której 

nie musiałby zatrudniać, gdyby wybrał wariant rozbudowy 

istniejącego przedszkola. Wpisanie takiego warunku - 

aczkolwiek zrozumiałe co do intencji - w praktycznym 

zastosowaniu może przynieść efekt w postaci nieracjonalnego 

wydatkowania unijnych środków. Proponuję wskazać warunek 

w zastępstwie zapisu z litery a) mówiący o przedstawieniu 

analizy i uzasadnienia kosztowego dla planowanej inwestycji 

infrastrutkuralnej w świetle posiadanych zasobów 

infrastrukturalnych. 

przedszkola

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Warunek nie został usunięty natomiast doprecyzowano, że kolejnym elementem jest ocena 

racjonalności ponoszenia wydatków na tego typu działania. 



27

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.1 10 c perspektywa winna być 4-letnia

Po zmianie ustawy o systemie oświaty cykl przedszkolny 

ponownie obejmuje 4 lata. Dlatego racjonalniej jest mówić o 

zapotrzebowaniu na usługi przedszkolne w perspektywie 4 - 

letniej (od 3-latków do 6-latków).

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

W opinii MR perspektywa 3-letnia jest wystarczająca.
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3.1 10 e
propozycja doprecyzowania terminu "modernizacja" i 

"adaptacja"

Termin "modernizacja" nie funkcjonuje w polskim systemie 

prawnym (Ustawa Prawo budowlane). Tym samym beneficjenci 

mają problem z określeniem zakresu możliwych prac, które 

byłyby kwalifikowalne. Proponuje się zastosowanie interpretacji 

GUNB: http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-

modernizacja.pdf 

Podobne trudności może nastręczać termin "adaptacja", który 

również nie funkcjonuje w Ustawie Prawo budowlane. 

Wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości, co można realizować w 

ramach tak niejednoznaczych definicji. Ma to znaczenie ze 

względu na kwalifikowalność kosztów. Proponuje się 

doprecyzowanie obu terminów. 

przedszkola

Uwaga niewuzględniona

Ze względu na konieczność zachowania jednolitości postanowień Wytycznych 

horyzontalnych pojęcie adaptacja powinno być definiowanie zgodnie z Wytycznymi o 

kwalifikowalności.
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3.2 1 -

Proponuje się odstępstwo od ograniczenia wsparcia 

wyłącznie do kompetencji kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy w ramach wspierania kształcenia ogólnego. 

Zakres wsparcia winien wynikać z diagnozy.

Ograniczenie wyłącznie do 3 kategorii przemdiotów 

(matematyczno - przyrodnicznych, ICT, Językowych) stoi w 

sprzeczności z ideą zapewniania wsparcia w oparciu o wyniki 

egzaminów lub diagnozy przedmiotów. Trudno jest również 

mówić o kompetencjach niezbędnych na rynku pracy i ich 

wskaźnikowej weryfikacji w przypadku uczniów placówek 

kształcenia ogólnego, szczególnie w przypadku OWP, szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zakres interwencji wynika z zapisów Umowy Partnerstwa i nie podlega negocjacjom
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3.2 2 c Proponuje się wykreślenie lit. b 

W świetle powyższego wniosku o przeniesienie wsparcia do PI 

10.iv należałoby dostosować inne zapisy, m.in.. poprzez 

wykreślenie lit. b z punktu c. Litera b odnosi się bowiem do szkół 

zawodowych. 

kompetencje 

kluczowe
j.w.
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Uwaga nieuwzględniona

Zapis zgodny jest z przyjętą linią demarkacyjną, w myśl której interwencja w PI 10(i) i 10(iv) 

opiera się na podejściu tematycznym. Tym samym, z uwagi na fakt, iż interwencja w 

priorytecie inwestycyjnym 10(i) ma na celu promowanie dostępu do dobrej jakości 

kształcenia ogólnego, podejmowane przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno szkół 

kształcenia ogólnego, specjalnego, jak i zawodowego. W przypadku tych ostatnich 

możliwość ubiegania się o środki EFS w tym obszarze uzasadniona jest realizacją przez 

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe nauki w oparciu o dwie podstawy programowe: 

kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. Jednocześnie w przypadku PI 10(iv) 

wskazane zostało wyłącznie wsparcie dla szkół kształcenia zawodowego, poprzez poprawę 

warunków dydaktycznych w zakresie stricte zawodowym. Powyższe rozwiązanie ma na celu 

silniejszą koncentrację na potrzebach szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w których 

wielokrotnie obszar kształcenia ogólnego jest marginalizowany w konsekwencji  

konieczności zaspokojenia potrzeb związanych z aktualizacją i podniesieniem jakości 

prowadzonej w tych szkołach edukacji zawodowej. Przyjęcie rozwiązania umożliwiającego 

wsparcie edukacji ogólnej prowadzonej w szkołach zawodowych w ramach samodzielnej 

interwencji powinno przyczynić się do podwyższenia rangi tego typu edukacji, a tym samym 

powinno umożliwić zaspokojenia wszystkich zdiagnozowanych potrzeb bez konieczności 

ograniczenia ich skali, ze względu na obowiązek koncentracji na kształceniu stricte 

zawodowym. Jeżeli zapisy RPO przewidują inną konstrucję wsparcia szkół zawodowych to 

nadrzędne są postanowienia RPO.

3.2 2 b

Proponuje się przeniesienie wsparcia w kształceniu 

kompetencji kluczowych w zakresie szkół zawodowych i 

placówek kształcenia zawodowego do PI 10.iv. 

Rodział 3.2 odnosi się do PI 10.i, który dotyczy kształcenia 

ogólnego. Co do zasady, kształcenie zawodowe wspierane jest 

w PI 10.iv. Również co do zasady wsparcie kierowane do danej 

szkoły i jej uczniów winno wynikać z kompleksowej diagnozy 

potrzeb danej placówki. Jeśli w diagnozie pojawi się potrzeba 

realizacji wsparcia zarówno w zakresie kształcenia 

zawodowego, jak i wsparcia o charakterze ogólnym dla tych 

samych uczniów, w świetle przyjętego podziału wnioskodawca 

musi składać dwa odrębne projekty do dwóch różnych PI. 

Przeniesienie wsparcia w zakresie kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy jest szczególnie ważne w szkołach 

zawodowych, ale nie powinno pozostawać w oderwaniu od 

kształcenia zawodowego. 

kompetencje 

kluczowe
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3.2 5 Proponuje się usunięcie warunku.

Praktyka wdrażania funduszy pokazuje, że wskaźnik 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie jest jednoznacznie 

najlepszą podstawą udzielania wsparcia. Z obserwacji 

zaintereoswania wnioskodawców wynika, że w niektórych 

przypadkach duże miasta, które mają wysoki wskaźnik 

uprzedszkolnienia, nadal cierpią na deficyt miejsc, z uwagi na 

duże zainteresowanie rodziców i kumulację dzieci, z kolei małe 

miejscowości, szczególnie na obszarach popegeerowskich, gdzie 

funkcjonują rodziny wielopokoleniowe, zapewniające opiekę 

dzieciom do lat 7, często nie są w ogóle zainteresowane 

tworzeniem miejsc przedszkolnych z uwagi na brak 

zainteresowanych rodziców. W miejscowościach tych widoczne 

są również problemy z migracją zarobkową (do większych 

ośrodków miejskich) i tym samym jest większe ryzyko nie 

utrzymania placówki w długiej perspektywie czasowej. 

Zgłaszane obecnie projekty dotyczą małych placówek, na 1-2 

grupy przedszkolne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest również 

fakt ponownego przesunięcia wieku rozpoczęcia edukacji 

szkolnej - obowiązek przedszkolny mają teraz wyłącznie 6-latki. 

Pozostałe dzieci mają prawo do edukacji przedszkolnej. O ile 

rodzice z większych ośrodków są zainteresowani taką formą 

edukajci i opieki, o tyle w mniejszych miejscowościach i na 

obszarach wiejskich skala zainteresowania jest dużo mniejsza. 

Roczne przygotowanie przedszkolne zaś realizowane jest w 

szkołach (tzw. zerówki). 

Wsparcie w zakresie tworzenia miejsc edukacji przedszkolnych i 

interwencji EFS w tym zakresie winno wynikać z diagnozy 

potrzeb danej JST oraz prognozy demograficznej, a nie 

wskaźnika uprzedszkolnienia. Wskaźnik ten winien być tylko 

jedną z przesłanek branych pod uwagę (np. w ramach 

preferencji).  

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Warunek nie może być usunięty, gdyż konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów 

Umowy Partnerstwa. Niemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na konieczność 

kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują 

szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu

Zaproponowane przez MR zmiany w pkt. 3, aczkolwiek idące w 

dobrą stronę, powodować mogą jeszcze większy chaos w 

opracowywaniu wsparcia, niż obecnie. Obecnie zapisy mówią, 

że interwencja może być kierowana wyłącznie do tych placówek 

i szkół, które osiągają najniższe wyniki w regionie. Jednocześnie, 

interwencja ogranicza się wyłącznie do 3 obszarów, co przeczy 

idei zgodności z wynikami (te bowiem mogą dotyczyć zupełnie 

innych przedmiotów). Z drugiej strony, interwencja może 

dotyczyć postaw/umiejętności, które nie są obrazowane 

wynikami egzaminów. Powstaje również pytanie o zasadność 

opierania decyzji o wsparciu na wynikach uczniów, którzy do 

danej placówki już nie uczęszczają - hipotetycznie szkoła 

osiągnęła w danym roku słaby wynik z matematyki. Nie oznacza 

to jednak, że uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w tej szkole i 

dla których realizowany będzie projekt, będą równie słabi z 

matematyki, jak ich starsi koledzy, którzy źle napisali egzamin. 

Dla nich może być potrzebne większe wsparcie w zakresie 

języka polskiego lub fizyki. Tym samym, istnieje ryzyko 

marnowania środków publicznych na realizację wsparcia, które 

nie ma swojego realnego uzasadnienia. 

 Mając na względzie powyższe, najrozsądniejszym rozwiązaniem 

byłoby - oprócz rozszerzenia katalogu możliwych do realizacji 

zajęć i przedmiotów - bazowanie na diagnozie szkoły, a nie na 

wynikach egzaminów zewnętrznych. Egzaminy mogą być 

czynnikiem pomocniczym w konstruowaniu diagnozy, 

szczególnie jeśli pokazują jakąś tendencję. Nie powinny jednak 

stanowić o "być albo nie być" projektu.

Wątpliwości budzo również pojęcie subregionu (czy IZ RPO 

może sama określić subregion, czy jest to subregion w 

rozumieniu GUS BDL) oraz zaproponowana zmiana wskazana w 

pkt. 4 a - w jej świetle wystarczy podzielić nabory względem 

obszaru przyjemnniej 3 powiatów i już nie trzeba będzie 

stosować warunku najsłabszych wyników edukacyjnych. 

Dlatego, aby nie tworzyć fikcji, proponuje się odejście całkowite 

od zapisów punktu 3 i (nowego) 4, w zamian zaś podkreślić 

znaczenie diagnozy jako podstawy udzielania wsparcia. 

3

Proponuje się odejście do warunku wyników i 

pozostanie wyłącznie przy warunku ukierunkowania 

wsparcia na podstawie diagnozy potrzeb.

kompetencje 

kluczowe

kompetencje 

kluczowe
3.2
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3.2 6 Niespójność zapisów z punktem 1 i 3

Diagnoza potrzeb nauczycieli oraz dzieci przedszkolnych i 

uczniów może nie być spójna z opisem kompetencji kluczowych 

oraz z wynikami egzaminów. Proponuje się zmianę zapisów i 

bazowanie na diagnozie szkoły. 

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie 

Zakres kompetencji ogranicza/zawęża/dookreśla zakres prowadzonej diagnozy. Dlatego 

diagnozie nie są podawane problemy szkół/nauczycieli/uczniów jako takie, a wyłącznie w 

zakresie tego wąskiego obszaru, który będzie wsparcie obejmowany. 
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3.2 8 b Niespójność zapisów z punktem 1 i 3

Program wspomagania według pkt. 8 b ma wynikać z diagnozy 

sytuacji placówki, tymczasem wsparcie EFS ma być 

ukierunkowane na kompetencje kluczowe (ściśle określony 

zakres) oraz wynikać z wyników egzaminów. Proponuje się 

uspójnienie zapisów poprzez każdorazowe odnoszenie się do 

diagnozy.

kompetencje 

kluczowe
jw.
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3.2 5 Proponuje się usunięcie warunku.

Praktyka wdrażania funduszy pokazuje, że wskaźnik 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie jest jednoznacznie 

najlepszą podstawą udzielania wsparcia. Z obserwacji 

zaintereoswania wnioskodawców wynika, że w niektórych 

przypadkach duże miasta, które mają wysoki wskaźnik 

uprzedszkolnienia, nadal cierpią na deficyt miejsc, z uwagi na 

duże zainteresowanie rodziców i kumulację dzieci, z kolei małe 

miejscowości, szczególnie na obszarach popegeerowskich, gdzie 

funkcjonują rodziny wielopokoleniowe, zapewniające opiekę 

dzieciom do lat 7, często nie są w ogóle zainteresowane 

tworzeniem miejsc przedszkolnych z uwagi na brak 

zainteresowanych rodziców. W miejscowościach tych widoczne 

są również problemy z migracją zarobkową (do większych 

ośrodków miejskich) i tym samym jest większe ryzyko nie 

utrzymania placówki w długiej perspektywie czasowej. 

Zgłaszane obecnie projekty dotyczą małych placówek, na 1-2 

grupy przedszkolne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest również 

fakt ponownego przesunięcia wieku rozpoczęcia edukacji 

szkolnej - obowiązek przedszkolny mają teraz wyłącznie 6-latki. 

Pozostałe dzieci mają prawo do edukacji przedszkolnej. O ile 

rodzice z większych ośrodków są zainteresowani taką formą 

edukajci i opieki, o tyle w mniejszych miejscowościach i na 

obszarach wiejskich skala zainteresowania jest dużo mniejsza. 

Roczne przygotowanie przedszkolne zaś realizowane jest w 

szkołach (tzw. zerówki). 

Wsparcie w zakresie tworzenia miejsc edukacji przedszkolnych i 

interwencji EFS w tym zakresie winno wynikać z diagnozy 

potrzeb danej JST oraz prognozy demograficznej, a nie 

wskaźnika uprzedszkolnienia. Wskaźnik ten winien być tylko 

jedną z przesłanek branych pod uwagę (np. w ramach 

preferencji).  

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Warunek nie może być usunięty, gdyż konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów 

Umowy Partnerstwa. Niemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na konieczność 

kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują 

szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.

kompetencje 

kluczowe

kompetencje 

kluczowe
9 a-k Niespójność zapisów z punktem 1 i 3

W zapisach mowa jest o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z kształcenia ogólnego lub przedszkolnego, o 

organizacji zajęć dodatkowych dl aprzedszkolaków lub uczniów 

szkół ogólnych, o zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych itp. 

Jednocześnie pkt. 1 i 3 ograniczają to wsparcie do kompetencji 

kluczowych i wyników egzaminów. Jak realizować takie 

wsparcie dla przedszkoli i szkół podstawowych, z których w 

2017 roku zniknie egzamin 6-klasisty? Czy dla dzieci 

przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego (klasy I-III 

SP) należy również stosować wskaźnik dot. uczniów, którzy 

nabyli kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy? 

Proponuje się odejście od warunków z punktu 1 i 3 oraz 

bazowanie na diagnozie potrzeb.
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Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów umowy partnerstwa, stąd nie jest 

możliwa rezygnacja z tego warunku.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej podstawą dystrybucji środków EFS mogą być 

wyniki nadzoru pedagogicznego. Szkoły i placówki są zobowiązane do realizacji wymagań 

określonych 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek. Wymagania wobec szkół i placówek, określone w 

rozporządzeniu, dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania szkołą i placówką.

Spełnianie tych wymagań przez szkoły/placówki jest badane w procesie ewaluacji przez 

organy nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja dostarcza informacji o jakości pracy 

szkoły/placówki w ww. zakresie. Zatem wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego (pomimo 

likwidacji egzaminu 6-klasistów) będą stanowiły podstawę do ubiegania się o wsparcie szkół 

i placówek,  które w ocenie organu nadzoru pedagogicznego nie spełniają wymagań 

dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i 

zadań statutowych, oraz osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.

Wyniki sprawdzianu przeprowadzanego dotychczas w klasie VI szkoły podstawowej nie 

mogą być jedynym wyznacznikiem jakości pracy szkoły (wszystkich pracujących w niej 

nauczycieli) - należy zauważyć, że wyniki sprawdzianu dotyczą języka polskiego, matematyki 

i języka obcego nowożytnego. Dyrektor szkoły realizując nadzór pedagogiczny posiada 

narzędzia umożliwiające określenie jakości pracy szkoły, którą kieruje. Jednocześnie 

dyrektor szkoły będzie również mógł korzystać z materiałów diagnostycznych 

zamieszczonych na stronach CKE, OKE.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie 

udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła, na 

zasadzie dobrowolności, skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i 

umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum). Testy 

diagnostyczne będą przygotowywane w zakresie analogicznym do obecnie 

przeprowadzanego sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej. We wrześniu każdego 

roku Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni gimnazjom w postaci elektronicznej test 

diagnostyczny wraz z zasadami oceniania, a zainteresowane przeprowadzaniem takiego 

badania szkoły będą mogły skorzystać z tych testów (nie będzie to obowiązek), a następnie 

same sprawdzą prace uczniów. Możliwość przygotowywania przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną testów diagnostycznych przewiduje zmieniany art. 9a ust. 2 pkt 8, 

określający zakres zadań komisji (art. 1 pkt 8 lit. f projektu ustawy). Pozwoli to również 

szkołom, które zdecydują się przeprowadzić diagnozę z wykorzystaniem narzędzi 

przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na dokonywanie pomiaru 

efektywności nauczania poprzez analizy Edukacyjnej Wartości Dodanej. 
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3.2 14 c

Proponuje się usunięcie warunku dot. OWP oraz 

realizacji wsparcia poza bezpłatnym czasem ich 

funkcjonowania

W 2011 roku nowelizacją ustawy o systemie oświaty MEN 

wprowadził jednoznaczne przepisy dot. czasu realizowania 

bezpłatnej podstawy programowej w przedszkolach (5 godzin 

dziennie). Za pozostały czas rodzice płacą. W efekcie tego, 

wszelkie zajęcia dodatkowe zostały usunięte z przedszkoli z 

czasu "płatnego" - można je realizować wyłącznie w czasie ww. 

5 godzin podstawy (przynajmniej w świetle prawa). Jeśli w 

Wytycznych wskażemy możliwość realizacji projektu 

edukacyjnego poza bezplatnym czasem funkcjonowania 

przedszkola, zmuszać będziemy rodziców do płacenia za 

dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu (zajęcia 

dodatkowe dla dzieci z OWP nigdy nie trwają całej godziny - w 

zależności od wieku trwają od 15 min. do 45 minut dziennie). 

Tym samym rodzice i tak będą musieli płacić za godzinę opieki 

(tak wskazuje obecna praktyka w OWP). Rozsądniejszym 

rozwiązaniem byłoby zatem powiązanie zajęć z czasem 

bezpłatnej opieki i edukacji w przedszkolu.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga uwzględniona

Zaproponowano nowy zapis w Wytycznych. 

36
kompetencje 

kluczowe
9 a-k Niespójność zapisów z punktem 1 i 3

W zapisach mowa jest o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z kształcenia ogólnego lub przedszkolnego, o 

organizacji zajęć dodatkowych dl aprzedszkolaków lub uczniów 

szkół ogólnych, o zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych itp. 

Jednocześnie pkt. 1 i 3 ograniczają to wsparcie do kompetencji 

kluczowych i wyników egzaminów. Jak realizować takie 

wsparcie dla przedszkoli i szkół podstawowych, z których w 

2017 roku zniknie egzamin 6-klasisty? Czy dla dzieci 

przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego (klasy I-III 

SP) należy również stosować wskaźnik dot. uczniów, którzy 

nabyli kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy? 

Proponuje się odejście od warunków z punktu 1 i 3 oraz 

bazowanie na diagnozie potrzeb.
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Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów umowy partnerstwa, stąd nie jest 

możliwa rezygnacja z tego warunku.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej podstawą dystrybucji środków EFS mogą być 

wyniki nadzoru pedagogicznego. Szkoły i placówki są zobowiązane do realizacji wymagań 

określonych 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek. Wymagania wobec szkół i placówek, określone w 

rozporządzeniu, dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania szkołą i placówką.

Spełnianie tych wymagań przez szkoły/placówki jest badane w procesie ewaluacji przez 

organy nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja dostarcza informacji o jakości pracy 

szkoły/placówki w ww. zakresie. Zatem wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego (pomimo 

likwidacji egzaminu 6-klasistów) będą stanowiły podstawę do ubiegania się o wsparcie szkół 

i placówek,  które w ocenie organu nadzoru pedagogicznego nie spełniają wymagań 

dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i 

zadań statutowych, oraz osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.

Wyniki sprawdzianu przeprowadzanego dotychczas w klasie VI szkoły podstawowej nie 

mogą być jedynym wyznacznikiem jakości pracy szkoły (wszystkich pracujących w niej 

nauczycieli) - należy zauważyć, że wyniki sprawdzianu dotyczą języka polskiego, matematyki 

i języka obcego nowożytnego. Dyrektor szkoły realizując nadzór pedagogiczny posiada 

narzędzia umożliwiające określenie jakości pracy szkoły, którą kieruje. Jednocześnie 

dyrektor szkoły będzie również mógł korzystać z materiałów diagnostycznych 

zamieszczonych na stronach CKE, OKE.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie 

udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła, na 

zasadzie dobrowolności, skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i 

umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum). Testy 

diagnostyczne będą przygotowywane w zakresie analogicznym do obecnie 

przeprowadzanego sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej. We wrześniu każdego 

roku Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni gimnazjom w postaci elektronicznej test 

diagnostyczny wraz z zasadami oceniania, a zainteresowane przeprowadzaniem takiego 

badania szkoły będą mogły skorzystać z tych testów (nie będzie to obowiązek), a następnie 

same sprawdzą prace uczniów. Możliwość przygotowywania przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną testów diagnostycznych przewiduje zmieniany art. 9a ust. 2 pkt 8, 

określający zakres zadań komisji (art. 1 pkt 8 lit. f projektu ustawy). Pozwoli to również 

szkołom, które zdecydują się przeprowadzić diagnozę z wykorzystaniem narzędzi 

przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na dokonywanie pomiaru 

efektywności nauczania poprzez analizy Edukacyjnej Wartości Dodanej. 
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3.3 2 b

Proponuje się przeniesienie wsparcia w kształceniu 

metodą eksperymentu w zakresie szkół zawodowych i 

placówek kształcenia zawodowego do PI 10.iv. 

Rodział 3.3 odnosi się do PI 10.i, który dotyczy kształcenia 

ogólnego. Co do zasady, kształcenie zawodowe wspierane jest 

w PI 10.iv. Również co do zasady wsparcie kierowane do danej 

szkoły i jej uczniów winno wynikać z kompleksowej diagnozy 

potrzeb danej placówki. Jeśli w diagnozie pojawi się potrzeba 

realizacji wsparcia zarówno w zakresie kształcenia 

zawodowego, jak i wsparcia o charakterze ogólnym dla tych 

samych uczniów, w świetle przyjętego podziału wnioskodawca 

musi składać dwa odrębne projekty do dwóch różnych PI. 

Przeniesienie wsparcia w zakresie kształcenia metodą 

eksperymentu jest ważne w szkołach zawodowych, ale nie 

powinno pozostawać w oderwaniu od kształcenia zawodowego. 

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

Zapis zgodny jest z przyjętą linią demarkacyjną, w myśl której interwencja w PI 10(i) i 10(iv) 

opiera się na podejściu tematycznym. Tym samym, z uwagi na fakt, iż interwencja w 

priorytecie inwestycyjnym 10(i) ma na celu promowanie dostępu do dobrej jakości 

kształcenia ogólnego, podejmowane przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno szkół 

kształcenia ogólnego, specjalnego, jak i zawodowego. W przypadku tych ostatnich 

możliwość ubiegania się o środki EFS w tym obszarze uzasadniona jest realizacją przez 

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe nauki w oparciu o dwie podstawy programowe: 

kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. Jednocześnie w przypadku PI 10(iv) 

wskazane zostało wyłącznie wsparcie dla szkół kształcenia zawodowego, poprzez poprawę 

warunków dydaktycznych w zakresie stricte zawodowym. Powyższe rozwiązanie ma na celu 

silniejszą koncentrację na potrzebach szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w których 

wielokrotnie obszar kształcenia ogólnego jest marginalizowany w konsekwencji  

konieczności zaspokojenia potrzeb związanych z aktualizacją i podniesieniem jakości 

prowadzonej w tych szkołach edukacji zawodowej. Przyjęcie rozwiązania umożliwiającego 

wsparcie edukacji ogólnej prowadzonej w szkołach zawodowych w ramach samodzielnej 

interwencji powinno przyczynić się do podwyższenia rangi tego typu edukacji, a tym samym 

powinno umożliwić zaspokojenia wszystkich zdiagnozowanych potrzeb bez konieczności 

ograniczenia ich skali, ze względu na obowiązek koncentracji na kształceniu stricte 

zawodowym. Jeżeli zapisy RPO przewidują inną konstrucję wsparcia szkół zawodowych to 

nadrzędne są postanowienia RPO.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.3 3 i 4 Jak w uwadze nr 10 Jak w uwadze nr 10 eksperyment kometarz do uwagi nr 10 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.3 8 c propozycja doprecyzowania terminu "adaptacja"

Trudności może nastręczać termin "adaptacja", który Ustawie 

Prawo budowlane. Wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości, co 

można realizować w ramach tak niejednoznaczych definicji. Ma 

to znaczenie ze względu na kwalifikowalność kosztów. 

Proponuje się doprecyzowanie terminu. 

eksperyment

Uwaga niewuzględniona

Ze względu na konieczność zachowania jednolitości postanowień Wytycznych 

horyzontalnych pojęcie adaptacja powinno być definiowanie zgodnie z Wytycznymi o 

kwalifikowalności.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.4 1 b

Proponuje się przeniesienie wsparcia w kształceniu w 

zakresie TIK w zakresie szkół zawodowych i placówek 

kształcenia zawodowego do PI 10.iv. 

Rodział 3.3 odnosi się do PI 10.i, który dotyczy kształcenia 

ogólnego. Co do zasady, kształcenie zawodowe wspierane jest 

w PI 10.iv. Również co do zasady wsparcie kierowane do danej 

szkoły i jej uczniów winno wynikać z kompleksowej diagnozy 

potrzeb danej placówki. Jeśli w diagnozie pojawi się potrzeba 

realizacji wsparcia zarówno w zakresie kształcenia 

zawodowego, jak i wsparcia o charakterze ogólnym dla tych 

samych uczniów, w świetle przyjętego podziału wnioskodawca 

musi składać dwa odrębne projekty do dwóch różnych PI. 

Przeniesienie wsparcia w zakresie TIK jest ważne w szkołach 

zawodowych, ale nie powinno pozostawać w oderwaniu od 

kształcenia zawodowego. 

TIK
Uwaga nieuwzględniona

patrz komentarz do uwagi nr 38
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.4 2 i 3 Jak w uwadze nr 10 Jak w uwadze nr 10. TIK kometarz do uwagi nr 10 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.4 8 propozycja doprecyzowania terminu "adaptacja"

Trudności może nastręczać termin "adaptacja", który Ustawie 

Prawo budowlane. Wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości, co 

można realizować w ramach tak niejednoznaczych definicji. Ma 

to znaczenie ze względu na kwalifikowalność kosztów. 

Proponuje się doprecyzowanie terminu. 

TIK

Uwaga niewuzględniona

Ze względu na konieczność zachowania jednolitości postanowień Wytycznych 

horyzontalnych pojęcie adaptacja powinno być definiowanie zgodnie z Wytycznymi o 

kwalifikowalności.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.4 16 i
Proponuje się uzupełnić warunek o zapis "lub nie jest 

racjonalne kosztowo"

W niektórych przypadkach będzie istniała możliwość 

wykorzystania instniejącej infrastruktury, jednak jej 

dostosowanie będzie droższe od utworzenia/budowy nowej 

infrastruktury. 

TIK Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.5 3

Proponuje się uwzględnienie indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

również i I etapie szkoły podstawowej (klasy I - III)

Nie widzimy uzasadnienia dla wyłączania uczniów nauczania 

zintegrowanego z realizacji wsparcia w zakresie indywizualizacji. 

ORE w swoich raportach jasno wskazuje, że indywizualizacja 

nauczania jest ściśle związana ze specyfiką metodyki w edukacji 

wczesnoszkolnej. Od dobrego programu wsparcia ucznia na 

pierwszym etapie edukacji szkolnej zależy często jego dalszy los 

i możliwości edukacyjne. 

Warto również zwrócić uwage na niekonsekwnetne zapisy, 

mówiące o tym, że wsparcia ucznia młodszego może być 

realizowane na każdym etapie edukacji. Oznacza to, że można 

realizować program indywidualnej pracy z uczniem klasy I SP 

(niezależnie od wieku rozpoczęcia edukacji), a także uczniem 

klasy II i III (7-mio i 8-latek), o ile rozpoczął on naukę jako 6-

latek. Jednocześnie z 8-latkiem w II klasie (uczeń, który 

rozpoczął naukę w wieku 7 lat) już wsparcia nie można 

zrealizować. Dla uporządkowania sytuacji proponujemy 

włączenie wszystkich klas SP i GM do możliwości realizacji 

indywidualizacji pracy. 

indywidualizacja

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Zapisy Podrozdziału 3.5 Wytycznych z jednej strony mają na celu wsparcie systemowe szkół 

w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji. Wyłączenie szkół na I etapie 

edukacyjnym z możliwości skorzystania z programów indywidualizacji wynika z konieczności 

zapewnienia kontynuacji działań, które były realizowane w ramach PO KL. Niemniej jednak, 

z uwagi potrzebę prowadzenia indywidualizacji skierowanej do uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i rozwojowych do Wytycznych wprowadzono zapis wskazujący, że 

bezpośrednie wsparcie uczniów w zakresie indywidualizacji może być realizowane 

niezależnie od etapu edukacyjnego. Tym samym kompleksowe programy indywidualizacji 

powinny zostać ograniczone wyłącznie do wskazanych w Wytycznych etapów 

edukacyjnych, natomiast wsparcie uczniów możliwe jest do realizacji niezależnie od etapu 

edukacyjnego.  
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

4.1 3 Propozycja modyfikacji zapisów

Wsparcie powinno wynikać z Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji lub ewentualnie Strategii Rozwoju Województwa, 

nie istnieje bowiem taki dokument jak „Strategia Rozwoju 

Regionalnego”

wyższe

Uwaga uwzględniona. 

Zmodyfikowano zapis na następujący: "3) IZ RPO zapewnia, że wsparcie dotyczące 

inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego wynika z inteligentnych specjalizacji lub 

strategii rozwoju danego województwa oraz odpowiada na zidentyfikowane deficyty, 

poparte weryfikowalnymi danymi"
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

6.1 2

Proponuje się ujednolicenie wsparcia dla szkół 

zawodowych poprzez wskazanie możliwości 

zastosowania elementów kształcenia ogólnego w 

ramach PI 10.iv (usunięcie zapisów dot. PI 10.i).

W chwili obecnej szkoły zawodowe muszą składać osobne 

wnioski do rożnych działań w zależności od wsparcia. 

Demarkacja powinna przebiegać nie na linii rodzaju wsparcia, a 

typu szkoły. Wsparcie dla uczniów bowiem winno wynikać z 

komleksowej diagnozy i być spójne, aby mogło zostać uznane za 

efektywne. Sztuczny podział zajęć pomiędzy wsparcie w 

zakresie kształcenia w zawodach i wsparcia towarzyszącego 

(kompetencje i kwalifikacje) powoduje nieefektywność 

wsparcia. Możliwość realizacji projektów zintegrowanych jest o 

tyle utrudniona, że należałoby wyodrębniać osobną pulę 

środków na taki specyficzny konkurs.

zawodowe
Uwaga nieuwzględniona

patrz komentarz do uwagi nr 38
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

6.1 16 a
Propozycja zmiany zapisu z obligo stosowania katalogu 

ze strony KOWEZiU na preferencję.

Katalog opracowany przez KOWEZiU zawiera informacje dot. 

szczegółowych danych technicznych i technologicznych 

opracowane w 2013 r. W zakresie sprzętu specjalistycznego 

postęp techniki jest szybki i znaczny. Wnioskodawcy zgłaszają, 

że chcieliby zakupić nowszy dostępny sprzęt lub że sprzęt z 

parametrami opisanymi w katalogu nie jest już dostępny na 

rynku. Nie każdy element przedstawiony w katalogu zawiera 

informacje o wymogach minimalnych (co pozwalałoby na zakup 

sprzętu o wyższych parametrach) - niektóre podane przykłady 

mówią o wymogach zero-jedynkowych. Co więcej, katalog sam 

w sobie mówi o REKOMENDOWANYM wyposażeniu, a nie 

obligatoryjnym. Stoi to w sprzeczności z zapisem o zapewnieniu 

zgodności interwencji z katalogiem. 

zawodowe
Uwaga nieuwzględniona

patrz komentarz do uwagi nr 14
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Załącznik nr 1 3

IZ RPO WZ stoi na stanowisku, że stawki dot. języka 

angileskiego, niemieckiego i francuskiego dla 

województwa zachodniopomorskiego są zaniżone. 

Prosimy o możliwość przedstawienia własnej propozycji 

stawek w oparciu o własne badanie rynku. 

Stawki przedstawione dla województwa zachodniopomorskiego 

bazują na badaniu, które przeprowadzone było w pilotażu kilka 

lat temu. Wysokość stawek jest nieadekwatna do realnych 

stawek rynkowych. Ponadto, niepokojący jest fakt dużej 

rozbieżności w cenach sąsiadujących regionów (np. w 

zachodniopomorskim stawka dla języka francuskiego wynosi 

372,40 zł, a dla lubuskiego - 1025,68 zł). Rodzi to obawy o równe 

traktowanie wnioskodawców. 

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Badanie - ekspertyza zewnetrzna na podstawie której wyliczono stawki - było 

przeprowadzone w 2011 r. W trakcie realizacji badania Wykonawca podjął próbę uzyskania 

ofert na szkolenia językowe od 4240 szkół językowych. Łącznie uzyskano oferty od 1090 

podmiotów, przy czym zidentyfikowano w tamtym okresie 6513 podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie szkoleń językowych. Tak wysoka próba nie pozwala 

kwestionować wiarygodności wyników badania - wysokości stawek. Dodatkowo, stawki 

podlegają corocznej indeksacji i nie ma konieczności ponownego ich wyliczania z uwagi na 

upływ czasu. 



50
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Szczecinie 

Rozdział 3

Podrozdział 3.1 
13

Nie doprecyzowano kwestii dotyczącej okresu 

finansowania zajęć dodatkowych w sytuacji  gdy nie 

zostały utworzone nowe miejsca ani dostosowane dla 

dzieci z niepełnosprawnościami

przedszkola

Wyjaśnienie

Dodtakowe zajęcia nie mogą być realziowane jako samodzielne działanie, bez utworzenia 

miejsca przedszkolnego. Zapisy Wytycznych zostały doprecyzowane w tym zakresie. 

51
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Szczecinie 

Rozdział 3

Podrozdział 3.1 
13

Nie doprecyzowano kwestii od jakiego momentu należy 

liczyć 12 miesięczne finansowanie działalności bieżącej 

nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, 

finansowanie zajęć dodatkowych grupowych oraz  zajęć 

indywidualnych.

przedszkola
Wyjaśnienie

Kwestia pozstaje do decyzji IZ RPO. 

52
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Szczecinie 

Rozdział 3

Podrozdział 3.1 
10 f

WUP w Szczecinie w odpowiedzi na pojawiające się 

pytania od Wnioskodawców przyjął interpretację 

wskazaną w uzasadnieniu dot. kwestii finansowania 

OWP ze środków EFS i z budżetu gminy. Proszę o 

wydanie opini czy przedmiotowe podejście jest słuszne i 

czy nie zawiera  sprzeczności ze stanowiskiem  MR.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 wkład własny może pochodzić od od osób 

trzecich, zatem dotacja może stanowić źródło wkładu własnego. 

WUP w szczecinie wydając interpretację zapytania odnośnie 

finansowania OWP ze środków EFS i z budżetu gminy wskazał 

następujący zapis: 

odp.: zgodnie z zapisami w pkt. 13 Podrozdziału 3.1 Wytycznych 

w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 

lata 2014-2020 IZ RPO zapewnia, że korzystanie z finansowania 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia 

zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego 

finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby 

dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego miejsc wychowania 

przedszkolnego nie będą uwzględniane w przekazywanych 

comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.

Zgodnie z pismem Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 

października 2015 r. nie ma jednoznacznego przepisu 

wskazującego, że dotacja celowa/subwencja oświatowa nie 

mogłaby stanowić wkładu własnego w projektach, więc należy 

założyć, że co do zasady możliwe jest wniesienie środków 

pochodzących z tych źródeł w ramach projektu, przy czym 

należy pamiętać o konieczności spełnienia kilku warunków:

przedszkola Nie jest to uwaga do treści Wytycznych. 

54 UMWW Rozdział 1 3 n/d
Należy zmienić zapis na: "(Dz. U. z 2015 r. poz 2156, z 

późn. zm.)"
Odniesienie do aktualnej ustawy. ogólne Uwaga uwzględniona

55 UMWW
Rozdział 

2/Podrozdział 2.3
33 n/d

Według Wytycznych walidacja sprawdza kompetencje 

wymagane dla danej kwalifikacji, natomiast zgodnie z 

materiałem Podstawowe informacje(…) walidacja 

sprawdza efekty uczenia się wymagane dla danej 

kwalifikacji.

Sugeruje się uspójnienie definicji z zapisami zawartami w 

materiale z 26 kwietnia, przygotowanym przez MR i IBE,  

Podstawowe informacje dotyczace uzyskiwania kwalifikacji w 

ramach projektów współfinansowanych z EFS

ogólne Uwaga uwzględniona

56 UMWW
Rozdział 

2/Podrozdział 2.3
brak brak Wprowadzenie definicji kwalifikacji/komptenecji

Sugeruje się wprowadzenie defiinicji zgodnie z zapisami 

zawartami w materiale z 26 kwietnia, przygotowanym przez MR 

i IBE,  Podstawowe informacje dotyczace uzyskiwania 

kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

ogólne Uwaga uwzględniona

57 UMWW
Rozdział 

2/Podrozdział 2.3
brak brak

Wprowadzenie definicji "działalnośc bieżąca" w 

odniesieniu do OWP

W systemie oświaty nie funkcjonuje takie pojęcie. Sugeruje się 

zatem, aby dla przejrzystości zapisów zostało ono wyjaśnione.
ogólne Uwaga uwzględniona



58 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
1 b

Należy rozważyc zasadność wspierania określonych 

grup wiekowych

Ze względu na zmiany w systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 35) 

i fakt, że od 2017 r. zadaniem własnym gminy będzie 

zapewnienie miejsca przedszkolakom w wieku 3 - 5 lat;

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Jednym z priorytetów interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020 wskazanym w 

Umowie Partnerstwa jest zwiększenie odsetka dzieci (3-4 lat) korzystających z edukacji 

przedszkolnej. Wytyczne precyzują ww. kierunek wskazując, że wsparcie udzielane w 

ramach interwencji EFS na rzecz wychowania przedszkolnego powinno przyczyniać się do 

zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu 

upowszechnienia przedszkolnego, upowszechnienia tego typu działań, w tym zwłaszcza 

wśród dzieci 3 i 4 letnich. Ponadto, w zapisach ww. dokumentu grupa docelowa została 

zdefiniowana szeroko, jako dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie 

oświaty. Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby przedsięwzięcia realizowane w ramach 

interwencji EFS w obszarze edukacji przedszkolnej adresowane były do dzieci w wieku 

przedszkolnym, bez konieczności stalowania ograniczeń związanych z wiekiem uczestników 

projektu. Kluczowym jednak pozostają zapisy Regionalnych Programów Operacyjnych, a 

także przyjęta na poziomie regionalnym strategia wsparcia edukacji przedszkolnej. IZ RPO 

powinna dążyć do wypełnienia zobowiązań wskazanych w Umowie Partnerstwa. Powyższe 

oznacza, że działania realizowane w ramach EFS, jak i EFRR powinny w ostateczności 

przyczyniać się do poprawy stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród 

osób z ww. grupy docelowej. 

59 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
10 c

Sugeruje się zmianę zapisu, by nie blokować możliwości 

aplikacji o środki gminom złożonym z wielu oddalonych 

od siebie miejscowości. A także gminom, które realizują 

edukację przedszkolną zgodnie z siecią przedszkolną.  

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, odległość od miejsca 

zamieszkania dziecka do przedszkola nie powinna wynosić 

więcej niż 3 km. I należy uznać, iż jest to generalna zasada, do 

której należy dążyć tworząc sieć przedszkoli. Obecne zapisy nie 

uwzględniają tego warunku. Oznacza to, iż dofinansowania nie 

mogą otrzymać gminy, które mają miejsca w przedszkolach, ale 

w miejscowościach odległych od siebie czasem o kilkanaście km.  

Dodatkowo, gmina organizując dowóz zazwyczaj może go 

oferować o określonej porze, która nie zawsze jest dopasowana 

do potrzeb pracujących rodziców. Mało tego, trudno skłonić 

rodziców, by dowozili dzieci do innej miejscowości, niż w której 

pracują lub mieszkają osoby odbierające dzieci z przedszkola 

(np. dziadkowie). Również integracja dzieci jest utrudniona, tym 

bardziej, iż na etapie szkoły podstawowej powrócą do 

miejscowości, w której zamieszkują.  IZ sugeruje zatem 

umożliwienie aplikowania o środki gminom, które mają 

wystarczającą liczbę miejsc wychowania przedszkolnego, jednak 

przedszkola, które mają dostępne miejsca są oddalone od 

przedszkoli wskazujących na deficyty o ponad 3 km. Dodatkowo 

można dodać zapis, który zakładałby preferencje dla projektów, 

które spełniają ten podstawowy warunek związany z brakiem 

miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy. 

przedszkola Uwaga uwzględniona

60 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
10 c

Należy doprecyzować, co należy rozumieć pod 

pojęciami "faktyczne i prognozowane (…) 

zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej"

Doprecyzowania wymaga przyjęcie odpowiedniej metodologii 

przygotowywania diagnozy. Czy dane odwołujące się do 

"faktycznego prognozowania" powinny wynikać ze statystyk 

urodzonych dzieci w danym okresie? Czy dane odwołujące się 

do "prognozowanego zapotrzebownaia" również powinny swoje 

potwierdzenie znaleźć w metrykach urodzeń, czy w tym 

przypadku dopuszczalne byłoby przygotowanie 

zapotrzebowania w oparciu o np. plany rozwojowe gmin/miast 

(powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych, planowany duży 

inwestor zatrudniający znaczną liczbę pracowników)?

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Uszczegółowienie i opracowanie metodologii leży w kompetencji  IZ RPO. Istotne jest, aby 

projekty były konstruowane z uwzględnieniem nie tyle sytuacji zastanej, ale również tej, 

które może się pojawić w najbliższej perspektywie.

61 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
10 d

Brak możliwości tworzenia nowych miejsc 

przedszkolnych w innych, przystosowanych na te 

potrzeby lokalach. Sugeruje się dopełnienie zapisów. 

Zapisy Wytycznych nie dopusczają możliwości otwarcia OWP w 

prywatnych lokalach (mieszkaniach, domach), natomiast ze 

względu na ograniczone możliowści lokalowe np.małych gmin 

coraz częściej prywatne domy stają się obiektami OWP.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zapisy Wytycznych nie wykluczaja tego typu wsparcia. 



62 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
10 g

Proponuje się dodanie przypisu w odniesieniu do 

"organu dotującego"

Termin ten zostal wyjaśniony w Słowniku, jednakże wskazanie w 

tym miejscu artykułów USO, których te zapisy dotyczą 

przyczyniłyby się do jednoznacznej konotacji faktów.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

63 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
12 e

Sugeruje się, aby doprecyzować określenie "w takim 

samym zakresie": "oznacza zajecia realizowane w 

analogicznym zakresie obszarowym (np. logopeda, 

gimnastyka korekcyjna), co do treści i odbiorców"

Zgodnie z zestawieniem odpowiedzi MiR ze spotkania nt. 

Wytycznyc h, które miało miejsce 17 lipca 2015 r. sugeruje się 

przeniesienie wyjasnień do treści aktualizowanych Wytycznych. 

przedszkola Uwaga uwzględniona

64 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
15

Proponuje się zapis, iż IZ zaleca oferowanie wsparcia (…) 

w zakresie pedagogiki specjalnej.

Preferowanie tego typu wsparcia, a co za tym idzie przyznanie 

punktów premiujących, wydaje się być niezasadne ze względu 

na istniejącą formę wsparcia, mówiącą o doskonaleniu 

nauczycieli "w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi".  

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

65 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
17

Należy rozważyć informację/warunek, że wsparcie dla 

nauczycieli skierowane może być  wyłącznie dla nowej 

kadry pedagogicznej zatrudnionej w związku z 

tworzeniem miejsc wychowania przedszkolnego.

Propozycja zapisu wynika z zestawienia odpowiedzi MiR ze 

spotkania nt. Wytycznyc h, które miało miejsce 17 lipca 2015 r.  

Jednocześnie IZ pragnie zwrócić uwagę, iż w przypadku 

kierownia wsparcia do nowej kadry opracowanie diagnozy 

stopnia przygotowania grupy do pracy z dziećmi i jednocześnie 

zaplanowania rodzaju wsparcia jest nierzetelne, ze względu na 

brak informacji o kwalifikacjach i kompetencjach planowanych 

do zatrudnienia nauczycieli. IZ prosi więc o zajęcie stanowiska w 

interpertacji zapisów. 

przedszkola

Uwaga niewuzględniona

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wytycznych wprowadzono zapis  

umożliwiający kierowania wsparcia do nauczycieli zatrudnionych w OWP przed 

rozpoczęciem realizacji projektu. 

66 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.2
3 n/d

Proponuje się dodanie podpunktu do punktu 3) -  "w 

skali kraju".

Zmiana podyktowana jest dużym zróżnicowaniem wyników 

uczniów z egzaminów zewnętrznych pomiędzy poszczególnymi 

województwami. Co oznacza że w województwach osiągających 

wyniki poniżej średniej dla kraju sytuacja większości szkół może 

być niezadowalająca po zakończeniu interwencji a różnice 

między województwami będą się nadal pogłębiać. Odniesienie 

do wyników regionalnych powoduje, iż szkoły osiągające te 

same wyniki  - w jednym województwie będą mogły otrzymać 

wsparcie (w województwie z lepszymi wnikami w skali kraju) a 

w innych, tj. w tych regionach o gorszych wynikach - wsparcia 

nie otrzymają. Takie założenie jest dyskryminujące i pogłębia 

dysproporcję między szkołami. Warto rozważyć wprowadzenie 

rozwiązania, które umożliwiałoby uzyskanie wsparcia dla szkół o 

niższych wynikach w skali kraju przy wprowadzeniu stosownych 

prefernecji dla wyników regionalnych lub krajowych (w 

zależności od sytuacji w regionie).

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Ze względu na regionalny chrakter interwencji nie ejst wskazane odnoszenie wyników 

edukacyjnych do sklai krajowej.  

67 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.2
10

Proponuje się dopisanie: "Wyjątek stanowią działania 

finansowane ze środków PO KL lub innych programów, 

np. rządowych (Radosna szkoła, Wyprawka szkolna". 

Jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzjących złożenie 

wniosku o dofinansowanie tego typu intrwencja 

zostanie zakończona, to skala działań (nakłady)mogą 

być mierzone w wyłączenim tych przedsięwzięć"

Zgodnie z zestawieniem odpowiedzi MiR ze spotkania nt. 

Wytycznych, które miało miejsce 17 lipca 2015 r. sugeruje się 

przeniesienie wyjasnień do treści aktualizowanych Wytycznych. 

Zapis należy powielić w dalszej części Wytycznych.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona



68 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
8 b

Proponuje się dopuszczenie "do decyzji IZ" odstąpienie 

od zgodności wyposażenia pracowni w przypadku 

zaproponowania innego,wynikającego z diagnozy 

sprzętu/matreiałów dydaktycznych.

Propozycja zmiany wynika z rozwoju szkół i postępu 

technologicznego, "nowinek" dydaktycznych, innowatorskich 

rozwiązań. W takich sytuacjach IZ mogłaby indywidualnie 

podejmowac decyzje co do przyjęcia do dofinansowania 

projektów poszerzających swym zakresem katalog określony 

przez MEN.

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

 Z względu na konieczność zapewnienia przejrzystości wydatkowania środków EFS nie jest 

wskazana rezygnacja z katalogów prezentujących możliwe do poniesienia w ramach 

projektów kategorie wydatków, które zostały opracowane przez wyspecjalizowane 

podmioty, na podstawie wytycznych określonych we właściwych podstawach 

programowych. Nie jest również możliwe dokonywanie indywidualnych zmian bądź 

wyłączeń z konieczności stosowania katalogów wyposażenia. Zgodnie ze wcześniejszym 

stanowiskiem propozycje zmian powinny być sygnalizowane na etapie wdrażania 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach RPO przez Instytucje Zarządzające 

Ministerstwu Edukacji Narodowej, które po ich przeanalizowaniu może podjąć decyzję w 

zakresie uzupełnienia bądź modyfikacji katalogu. 

Zasadnym jest natomiast sygnalizowane przez IZ RPO umożliwienie aktualizacji parametrów 

tego wyposażania.

69 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
11 Sugeruje się odniesienie do pkt 5 lit b i c Analogicznie do wsparcia opisanego w Podrozdziale 3.2 eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

Szkoła nie organizuje kształcenia nauczycieli

70 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
13 n/d

Sugeruje się zmianę zapisu na: "IZ rozważy zapewnienie 

preferencji... "

Sugeruje się pozostawienie możliwości zastosowania preferencji 

do decyzji IZ po analizie czy kryterium nie będzie premiowało 

wsparcia dla szkół w dużych ośrodkach miejskich. W przypadku 

województw, w których występuje znaczne rozproszenie szkół i 

ich oddalenie w obrębie jednej gminy istnieje duże 

prawdopodobieństwo iż na obszarze gminy funkcjonuje jedynie 

jedna szkoła danego poziomu, a zatem nie ma możliwości 

bezpośredniej współpracy – dzielenia jednej pracowni pomiędzy 

szkołami. Na terenach większości gmin wiejskich  funkcjonują 

jedynie szkoły podstawowe i gimnazja, których zakres nauczania 

(podstawa programowa) znacząco się różni. Ponadto szkoły tego 

samego poziomu nauczania są od siebie oddalone czasem o 

kilkanaście kilometrów. Takie kryterium faworyzowałoby 

zespoły szkół oraz szkoły w większych miastach, ze względu na 

większą liczbę szkół tego samego typu na stosunkowo 

niewielkim obszarze oraz lepsze skomunikowanie tych szkół. A 

nie to powinno być celem interwencji.

eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

71 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.4
4 brak 

Należy przywrócić ppkt. d oraz pkt 23 w brzmieniu z 

obecnych Wytycznych

IZ nie zgadza się na usunięcie przedmiotowych zapisów z 

Wytycznych. Projekty związane z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych mają przyczyniajać się do 

rozwijania komptenecji cyfrowych ("tworzenie cyfrowej 

edukacji - w tym również umiejętność programowania" - 

Słownik pojęć). Ponadto, technologie informatyczne 

wykorzystują język oprogramowania/kodowania. Całkowita 

rezygnacja z tego typu wsparcia rzutowac będzie na 

kompleksowość wsparcia oraz utrudniać realizację tego typu 

projektów. 

TIK

Uwaga nieuwzględniona

Nauka programowania były jedną z możliwych form rozwijania kompetencji cyfrowych 

uczniów, możliwych do realizacji w ramach interwencji EFS. Została ona wprowadzona do 

Wytycznych ze względu na zapotrzebowanie zdiagnozowane przez specjalistyczne 

środowiska, a także z uwagi na skuteczność działań prowadzonych w tym zakresie. 

Rezygnacja z możliwości realizacji tego typu działań w ramach RPO wynika z ogłoszonych 

przez Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Minister Cyfryzacji planów 

wprowadzenia rządowego programu internatyzacji szkół, który będzie finansowany w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jednym z kluczowych elementów tego 

programu jest wprowadzenie powszechnej nauki programowania w szkołach. Działania 

zmierzające do osiągnięcia tak określonego celu będą prowadzone w ramach PO PC, dzięki 

czemu będą mogły być koordynowane ze szczebla krajowego. Z uwagi na konieczność 

zachowania linii demarkacyjnej pomiędzy różnymi programami finansowanymi ze środków 

europejskich działania z zakresu programowania zostały wyłączone z zakresu interwencji 

EFS. Jednocześnie, zgodnie z zleceniami przekazanymi podczas spotkania, IZ RPO powinny 

zagwarantować wyłączenie ww. działań z zakresu przyszłych konkursów. 

72 UMWW
Rozdział 

3/Podrozdział 3.5
9 b

Proponuje się doprecyzowanie, że tego typu wsparcie 

powinno być realizowane w oparciu o zapisy 

Podrozdziału 3.2 

W celu zachowania przejrzystości zapisów. indywidualizacja Uwaga uwzględniona

73 UMWW
Rozdział 

5/Podrozdział 5.1
5 b

Sugeruje się zmianę zapisu na: "(…) o

których mowa w Wytycznych  w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-

2020".

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-

2020 ulegną w najbliższym czasie aktualizacji, sugeruję się 

zatem nie stosowanie nazwy Ministerstwa.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Nazwy własne, póki nie zostana zaktualizowane te dokumentu funkcjonują w takim 

fotrmacie. 



74 UMWW
Rozdział 

5/Podrozdział 5.1
7 b

Sugeruje się zmianę zapisu na: "przeprowadzeniem 

egzaminu i/lub wydaniem certyfikatu, o którym mowa 

w pkt 6"

Potwierdzenie zdobycia kompetencji nie musi odbywać się w 

drodze egzaminu. Czy oznacza to, iż inne formy porównania 

efektów uczenia się do wzorca nie będą kwalifikowalne?

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

75 UMWW
Rozdział 

5/Podrozdział 5.1
7 c

Sugeruje się dodanie do kategorii wydatków 

kwalifikowalnych kosztu zapewnienia opieki nad 

dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną, jeśli 

przeprowadzona diagnoza sytuacji uczestnika wskazuje 

na taką potrzebę. 

Zmiana podyktowana jest strukturą potencjalnych uczestników 

wsparcia. Są to bardzo często kobiety oraz osoby powyżej 50 

r..ż., dla których barierą udziału w szkoleniu jest bardzo często 

brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 7 czy 

osobą zależną w czasie szkolenia. W celu likwidacji tej bariery 

sugeruje się umożliwienie kwalifikowalności tego typu wydatku.

osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

tego typu kategorie wydatków nie mogą być finansowane w ramach środków projektowych

76 UMWW
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
8 g

Zapis dotyczący "tworzenia nowych zawodów" sugeruje 

jakoby mogły być one tworzone w ramach projektów. 

Należy poprawić zgodnie z intencją autora.

Zastosowanie odpowiedniej formy gramatyczno-stylistycznej 

sprawi, że zapis będzie czytelniejszy
zawodowe Uwaga uwzględniona

77 UMWW
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
9 j

Sugeruje się rozwinięcie możliwych form wsparcia i 

określenia zasad ich realizacji 

Zapisy Wytycznych nie odnoszą się np. do finansowania KKZ, 

które stanowią jedną z form kształcenia pozaszkolnego. IZ 

sugeruje, aby do Wytycznych wprowadzono informację z pisma 

DZF.I.8510.25.2015 z dnia 29.03.2015 r. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zastosowany zapis wskazuje na katalog otwarty

78 UMWW
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
9 m

Sugeruje się wskazanie jakie formy wsparcia mogą być 

oferowane młodocianym pracownikom

Sugeruje się wprowadzenie wyjasnień z pisma 

DZF.I.850.13.2016.BP.1  z dnia 4 lutego 2016 r. oraz z 

zestawienia odpowiedzi MiR ze spotkania nt. Wytycznych, które 

miało miejsce 17 lipca 2015. 

zawodowe
Uwaga uwzględniona

zapisy zostały doprecyzowane

79 UMWW
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
12

Proponuje się rozszerzenie zapisu: "stworzonymi i 

istniejącymi…"

Nowy zapis nie będize ograniczał wspołpracy z 

pozostałymi/istaniejącymi CKZiU
zawodowe Uwaga uwzględniona

80
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
13

Proponuje się rozszerzenie informacji w zakresie 

realizacji staży i praktyk 

Zgodnie z zestawieniem odpowiedzi MiR ze spotkania nt. 

Wytycznych, które miało miejsce 17 lipca 2015 r. sugeruje się 

przeniesienie wyjasnień do treści aktualizowanych Wytycznych. 

zawodowe Uwaga niejasna

81 UMWW
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
14 n/d

Sugeruje się usunięcie zapisu: "finansowo" lub  

wprowadzenie możliwości partycypacji pozafinansowej.

Aktualny zapis preferuje możliwość realizacji staży w dużych 

przedsiębiorstwach. Sektor MMŚP, w tym PES oraz NGO nie 

posiada odpowiedniego potencjału finansowego do finansowej 

prartycypacji. Jednocześnie może wnieść wkład o charaktterze 

niefinansowym. Na dyskryminujący charakter kryterium zwrócili 

uwagę partnerzy społeczni podczas KM dla WRPO 2014+ dnia 

9.05.br.

zawodowe Uwaga uwzględniona



83 UMWW
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
21

Przywrócenie możliwości realziacji działań we 

współpracy z SSE

W związku z ogłoszonym konkursem i wybraniem wniosków do 

dofinansowania w zakresie wspołpracy z SSE, IZ oczekuje, iż MR 

weźmie odpowiedzialność, w sytuacji audytu ze strony Komisji 

Europejskiej, za konkursy ogłoszone w oparciu o obecnie 

obowiązujące Wytyczne.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Obowiązek włączania przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach SSE w realizację 

założeń RPO w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i przeznaczenia na ten cel 

dodatkowych środków finansowych w ramach alokacji EFS stanowił odpowiedź na 

opracowaną przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki propozycję stworzenia mechanizmu 

aktywnego zaangażowania pracodawców w edukację młodych ludzi, w celu zwiększenia 

poziomu umiejętności praktycznych oraz kompetencji miękkich. Rezygnacja z zapisów 

Wytycznych wskazujących na konieczność realizacji wsparcia przywidzianego dla PI 10iv w 

SSE wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej oraz jest konsekwencją rezygnacji z realizacji 

interwencji w ramach PO WER. 

84 UMWW

Załącznik nr 1. 

Stawki 

jednostkowe…

Należy rozważyć przywrócenie stawek jednostkowych z 

uwzględnienim osób niepełnosprawnych

IZ kwestionuje postępowanie dotyczące usunięcia w stawce 

jednostkowej  kosztów związanych z osobami 

niepełnosprawnymi. W  WRPO 2014+ IZ nie uwzględniła 

wydatków związanych z cross-financingiem w ramach działania 

związanego z tego typu wsparciem,a mechanizm racjonalnych 

usprawnień dopuszcza wydatki objęte cross-financingiem. 

Decyzja MR rzutuje na prawidłową realizację wsparcia i 

uniemożliwia Beneficjentom dostosowania oferty dla osób 

niepelnosprawnych (w zakresie wydatków objętych cross-

financingiem)

ogólne

Uwaga nieuwzględniona.

Proponowane zapisu urealniają możliwość dostosowania wsparcia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w szczególności tych z nietypowymi niepełnosprawnościami, których 

koszt wsparcia może być wysoki nie został uwzględniony w stawce jednostkowej. 

Proponowane zapisy zapewniają elastyczność. Różne typy niepełnosprawności mogą wiązać 

się z różnymi wydatkami. IZ PO może mienić dokumenty programowe umożliwiając 

beneficjentom ponoszenie wydatków w ramach cross-financingu i środków trwałych. Nie 

wszystkie wydatki związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych stanowią cross-

financing, np. pokrycie kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej, koszt asystenta.

85 UMWW Podrodział 2.2 11 nd

w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto: 

przyjęte decyzją Komisji Europejskiej", natomiast w 

wersji word widnieje powyższy zapis

wyjaśnić ogólne Uwaga techniczna

82 UMWW a

Proponuje się dopuszczenie "do decyzji IZ" odstąpienie 

od zgodności wyposażenia pracowni w przypadku 

zaproponowania innego,wynikającego z diagnozy 

sprzętu/matreiałów dydaktycznych.

Propozycja zmiany wynika z rozowju szkół i postępu 

technologicznego, "nowinek" dydaktycznych o innowatorskich 

rozwiązań. W takich sytuacjach IZ mogłaby indywidualnie 

podejmowac decyzje co do przyjęcia do dofinansowania 

projektów poszerzeających swym zakresem katalog określony 

przez MEN.

Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
16

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Zamieszczone na stronach KOWEZiU katalogi wyposażenia zostały stworzone w ramach 

projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia 

zawodowego jako rekomendacje dla wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W 

związku z ich włączeniem do zapisów Wytycznych uzyskały one rangę obowiązujących 

warunków realizacji wsparcia EFS. Z względu na konieczność zapewnienia przejrzystości 

wydatkowania środków EFS nie jest wskazana rezygnacja z katalogów prezentujących 

możliwe do poniesienia w ramach projektów kategorie wydatków, które zostały 

opracowane przez wyspecjalizowane podmioty, na podstawie wytycznych określonych we 

właściwych podstawach programowych. Nie jest również możliwe dokonywanie 

indywidualnych zmian bądź wyłączeń z konieczności stosowania katalogów wyposażenia. 

Zgodnie ze wcześniejszym stanowiskiem propozycje zmian powinny być sygnalizowane na 

etapie wdrażania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach RPO przez Instytucje 

Zarządzające Ministerstwu Edukacji Narodowej, które po ich przeanalizowaniu może podjąć 

decyzję w zakresie uzupełnienia bądź modyfikacji katalogu. 

Zasadnym jest natomiast sygnalizowane przez IZ RPO umożliwienie aktualizacji parametrów 

tego wyposażania. Zgodnie z powyższym Wytyczne zostały uzupełnione o zapis odnoszący 

się do możliwości zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 

celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. Dodatkowo, ze 

względu na to, że wyposażenie dla kształcenia zawodowego zostało określone dla 190 

zawodów z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (opisy te powstały dla takiej liczby 

zawodów, jaka w tamtym czasie występowała w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego), IZ RPO powinna dopuścić możliwość zakupu wyposażenia dla 

nowoutworzonych zawodów. Podstawą do dokonania zakupu w przypadku zawodów 

nowoutworzonych mogą być warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach.

zawodowe



86 UMWW Podrodział 3.1 1 b
w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto 

4", natomiast w wersji word wpisane są 4 letnie dzieci
wyjaśnić przedszkola Uwaga techniczna

87 UMWW Podrodział 3.1 4 e

w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto: 

umiejętności i kompetancji" oraz ,,usunęto : i", 

natomiast w wersji word widnieje zapis ,,umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji"

wyjaśnić przedszkola Uwaga techniczna

88 UMWW Podrodział 3.1 9 nd

w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto: 

IZ RPO uwzględniając ww. warunek może profilować 

interwencje poprzez dowolne łaczeni wymienionych 

zadań"

zapis z pkt 9 jest zgodny z aktualnie obowiazującymi wytycznymi 

edukacji podrozdział 3.1 pkt 14 str. 18
przedszkola Uwaga techniczna

89 UMWW Podrodział 3.1 10 nd

w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto: 

warunki dla interwencji w zakresie tworzenia nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego"

zapis z pkt 10 jest zgodny z aktualnie obowiazującymi 

wytycznymi edukacji podrozdział 3.1 pkt 6 str. 14
przedszkola Uwaga techniczna

90 UMWW Podrodział 3.1 10 d iv)

w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto  

7" i ,,usunięto i 8:, natomiast w wersji word wpisany jest 

pkt 7 i 8 

pkt 7 i 8 dotyczy aktualnie obowiązujacych wytycznych ( 

podrozdział 3.1 pkt 6 d iv) str. 14) natomiast w związku  ze 

zmianą numeracji należy rozważyć czy nie powinien to być pkt 6 

i 7

przedszkola Uwaga techniczna

91 UMWW Podrodział 3.2 3 nd
w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto: 

w przypadku interwencji...  " 

zapis z pkt 9 jest zgodny z aktualnie obowiazującymi wytycznymi 

edukacji podrozdział 3.1 pkt 14 str. 18

kompetencje 

kluczowe
Uwaga techniczna

92 UMWW Podrodział 3.2 12 nd

,,działania wymienione w pkt 6 lit b" (czyli kształtowanie 

i rozijanie u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub 

słuchaczy…)

w aktualnie obowiązujących wytycznych jest to pkt 10 który 

odnosi się do pkt 4 lit a str. 23 czyli doskonalenie umiejętności i  

kompetencji zawodowych nauczycjieli

kompetencje 

kluczowe
Uwaga techniczna



93 UMWW Podrodział 3.4 4 c)?

w punkcie 4 brak oznaczenia lit. c przy ,,kształtowanie i 

rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i słuchaczy 

…"

dopisać c) TIK Uwaga uwzględniona

94 UMWW Podrodział 3.4 9 a i)

w wytycznych w pdf znajduje się komentarz:,,usunięto: 

np. kompensacyjnych logopedycznych itd... ", natomiast 

w wersji word te zającia widnieją 

w aktualnie obowiązujących wytycznych widnieją zajęcia np.. 

Kompensacyjnych, logopedycznych itd.
TIK Uwaga techniczna

95 UMWW Podrodział 3.4 9 c) wymienionych w lit a czyli środki EFS i - iv

w aktualnie obowiązujących wytycznych jest to b) i odwołuje się 

do pkt 8 lit a czyli ,,organizowanie i udzielanie przez 

szkoły…pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

TIK Uwaga techniczna

96 UMWW Podrodział 3.4 9 d) o których mowa w lit a czyli środki EFS i - iv

w aktualnie obowiązujących wytycznych jest to c) i odwołuje się 

do pkt 8 lit a czyli ,,organizowanie i udzielanie przez 

szkoły…pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

TIK Uwaga techniczna

97 UMWW Podrodział 3.4 9 e) wymienionych w lit a czyli środki EFS i - iv

w aktualnie obowiązujących wytycznych jest to d) i odwołuje się 

do pkt 8 lit a czyli ,,organizowanie i udzielanie przez 

szkoły…pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

TIK Uwaga techniczna

98 UMWW Podrodział 6.1 7 e)

,,realizację programów wspomagania o których mowa  

w podrozdziale 3.2. pkt 6"  natomiast w wersji word 

programy wspomagania opisane zostały w podrozdziale 

3.2. pkt 8

w aktualnie obowiązujących wytycznych podrozdzial 3.2. pkt 6 

dotyczy progamów wspomagania str 21 
zawodowe Uwaga uwzględniona

99 UMWW Podrodział 6.1 8 h)

,,programów wspomagania …..wskazanych w 

podrozdziale 3.2. pkt 6" natomiast w wersji word 

programy wspomagania opisane zostały w podrozdziale 

3.2. pkt 8

w aktualnie obowiązujących wytycznych podrozdzial 3.2. pkt 6 

dotyczy progamów wspomagania str 21 
zawodowe Uwaga uwzględniona

100 UMWW Spis treści nd nd załącznik 1  str 61
w wersji pdf i word wytycznych załacznik 1 znajduje się na 

stronie 62
ogólne Uwaga techniczna

101
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego
2/2.3 6 b)

dotyczy zapisu "podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne"

Prośba o zamieszczenie w słowniku definicji kompetencji 

naukowo-technicznych. Zwłaszcza, że w dalszej części 

wytycznych mowa jest o kompetencjach matematyczno-

przyrodniczych, które nie są wymienione jako kompetencje 

kluczowe w słowniku.  W słowniku zawarte są definicje 

kompetencji cyfrowych, kompetencji społeczno-emocjonalnych 

potrzebna jest też definicja kompetencji naukowo-technicznych, 

gdyż różna jest interpretacja tego pojęcia wśród oceniających i 

wnioskodawców.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Definicje poszczególnych kompetencji kluczowych znajdują się zaleceniu PE i Rady w 

sprawie kompetencji kluczowych (…)

102
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.1 11 c)

zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 

2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (…)

 § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia dotyczy pomocy udzielanej w 

szkołach. Natomiast § 7ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia dotyczy 

przedszkoli i placówek. Podrozdział 3.1 dotyczy Wychowania 

przedszkolnego.

przedszkola Uwaga uwzględniona

103
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.1 10 g)

IZ zapewni,  że  informacje dotyczące  liczby  dzieci  

korzystających  z  nowo  utworzonych  w ramach  

projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie 

będą uwzględniane przez organ  prowadzący  w  

przekazywanych  comiesięcznie  organowi  dotującemu 

sprawozdaniach  w  okresie  12  miesięcy  finansowania  

działalności  bieżącej  nowo tworzonych miejsc w 

ramach projektu EFS.

 Wsparcie polegające na finansowaniu działalności bieżącej 

nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolengo nie 

zawsze będzie realizowane w okresie 12 mies. (może być 

krótsze)  

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zapis ma na celu podkreślenie, że 12 miesięcy jest  maksymalnym okresem finansowania 

działalnosci bieżącej.  

104
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.2 10

Skala działań prowadzonych w trakcie realizacji 

projektu przez  OWP, szkoły lub placówki systemu 

oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może 

ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań 

(nakładów)  prowadzonych przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

(średniomiesięcznie). 

Taki zapis będzie zapewniał, że skala nakładów na zajęcia nie 

ulegnie zmniejszeniu ze względu na przejęcie ich finansowania 

przez środki projektowe. Zapis, który jest obecnie zapewni, że 

skala ta nie zmniejszy się jedynie między złożeniem wniosku a 

rozpoczęciem realizacji projektu, a wiec w większości 

przypadków w czasie procedury oceny projektu.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapis ma wykluczyć sytuacje, w których dotychczasowe finansowanie jest przejmowane 

przez EFS. Jednoczesnie momentem odniesienia jest okres 12 miesięczny mierzony od 

momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że nawet po późniejszym 

rozpoczęciu realziacji projektu nadal obowiązuje moment sprzed złożenia wniosku.  



105
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 

3/3.2

3/3.3

3/3.4

13

14

24

Proponujemy albo usunięcie punktu albo 

przeformułowanie w taki sposób aby wykorzystanie e-

podręczników w projekcie nie stanowiło kryterium 

preferencji.

Uważamy że preferencja w tym zakresie będzie w pewnym 

sensie sztucznym zapisem i w rzeczywistości każdy z 

projektodawców aby uzyskać dodakowe punkty premii 

zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie wykorzystanie e-

podręczników gdyż nie rodzi to żadnego problemu/trudności w 

faktycznym spełnieniu tego kryteriów dla każdego 

wnioskodawcy.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Wprowadzone na poziomie Wytycznych preferencje dla wykorzystania produktów 

wytworzonych w ramach interwencji EFS jest uszczegółowieniem zasady wykorzystania 

rezultatów projektów realizowanych ze środków EFS. E-podręczniki oraz e-zasoby/ e-

materiały dydaktyczne tworzone były w ramach PO KL, uzupełnienie bazy tych materiałów 

zaplanowane zostało w ramach PO WER. Mając na uwadze zaplanowaną szeroką 

informatyzację nauczania w szkołach wykorzystanie e-podręczników w szkołach będzie 

stanowiło ciekawe uzupełnienie oferty szkoły, zgodne z kierunkowymi zaleceniami Ministra 

Edukacji Narodowej. 

106
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.2 15 d)

wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak 

kwota stypendium  nie może przekroczyć1000 zł 

miesięcznie brutto na jednego ucznia lub słuchacza

Sformułowanie "wyliczona na bazie miesięcznej" budziło 

wątpliowści beneficjentów.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga uwzględniona

107
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.3 8 a) ii)

dotyczy zapisu "w tym narzędzia TIK wraz z 

odpowiednimi aplikacjiami tematycznymi"

Zapis jest mylący i niespójny z pkt. 8 lit. b). W katalogach 

opracowanych przez MEN brak jest w zasadzie narzędzi TIK poza 

katalogiem dla szkół podstawowych, gdzie są one wskazane w 

bardzo ograniczonym zakresie, natomiast w żadnym katalogu 

nie ma aplikacji tematycznych. Czy oznacza to, że można 

kwalifikować narzędzia TIK i aplikacje tematyczne w projektach 

realizujących wsparcie opisane w tym podrozdziale mimo, iż nie 

ma ich w katalogach MEN?

eksperyment

Wyjaśnienie

Zapisy Wytycznych oraz dokumentów do których się one odwołują należy czytać łącznie. W 

ramach projektów powinno być dopuszczone dokonywanie zakupów aplikacji tematycznych 

pomimo, iż nie są one wymienione w katalogach. Po zatwierdzeniu zmian w Wytycznych 

MR zwróci się do MEN z prośbą o dokonanie stosownych uzupełnień. 

108
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.3 8 b)

Prośba o doprezycowanie, że w przypadku realizacji w 

ramach projektu zajęć dodatkowych dla uczniów, o 

których mowa w pkt. 5 lit c) podrozdziału 3.3 możliwy 

jest zakup innych pomocy dydaktycznych niż wskazane 

w katalogach MEN.

Zares pomocy dydaktycznych ujętych w katalogach MEN jest 

często nie wystarczający alby realizować ciekawe, inne niż są 

realizowane standardowo w szkołach zajęcia dodatkowe 

wyraczające poza podstawę programową.

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

Ze względu na konieczność zapewnienia przejrzystości wydatkowania środków EFS nie jest 

wskazana rezygnacja z katalogów prezentujących możliwe do poniesienia w ramach 

projektów kategorie wydatków, które zostały opracowane przez wyspecjalizowane 

podmioty, na podstawie wytycznych określonych we właściwych podstawach 

programowych. Nie jest również możliwe dokonywanie indywidualnych zmian bądź 

wyłączeń z konieczności stosowania katalogów wyposażenia. Zgodnie ze wcześniejszym 

stanowiskiem propozycje zmian powinny być sygnalizowane na etapie wdrażania 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach RPO przez Instytucje Zarządzające 

Ministerstwu Edukacji Narodowej, które po ich przeanalizowaniu może podjąć decyzję w 

zakresie uzupełnienia bądź modyfikacji katalogu. 

Zasadnym jest natomiast sygnalizowane przez IZ RPO umożliwienie aktualizacji parametrów 

tego wyposażania. Zgodnie z powyższym Wytyczne zostały uzupełnione o zapis odnoszący 

się do możliwości zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 

celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. 

109
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.3 11

Skala działań prowadzonych w trakcie realizacji 

projektu przez  szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)  

prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). 

Taki zapis będzie zapewniał, że skala nakładów na zajęcia nie 

ulegnie zmniejszeniu ze względu na przejęcie ich finansowania 

przez środki projektowe. Zapis, który jest obecnie zapewni, że 

skala ta nie zmniejszy się jedynie między złożeniem wniosku a 

rozpoczęciem realizacji projektu, a wiec w większości 

przypadków w czasie procedury oceny projektu.

eksperyment Uwaga uwzględniona

110
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.4 8 a) 

Prośba o doprezycowanie, że w przypadku realizacji w 

ramach projektu zajęć dodatkowych dla uczniów, o 

których mowa w pkt. 4 lit c) podrozdziału 3.4 możliwy 

jest zakup innych pomocy dydaktycznych niż wskazane 

w katalogach MEN.

Zares pomocy dydaktycznych ujętych w katalogach MEN jest 

często nie wystarczający alby realizować ciekawe, inne niż są 

realizowane standardowo w szkołach zajęcia dodatkowe 

wyraczające poza podstawę programową.

TIK
Uwaga nieuwzględniona

patrz komentarz do uwagi 114

111
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.4 4 c) brakuje punktora c) TIK Uwaga uwzględniona

112
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.4 22

Skala działań prowadzonych w trakcie realizacji 

projektu przez  szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)  

prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). 

Taki zapis będzie zapewniał, że skala nakładów na zajęcia nie 

ulegnie zmniejszeniu ze względu na przejęcie ich finansowania 

przez środki projektowe. Zapis, który jest obecnie zapewni, że 

skala ta nie zmniejszy się jedynie między złożeniem wniosku a 

rozpoczęciem realizacji projektu a wiec w większości 

przypadków w czasie procedury oceny projektu. 

TIK Uwaga uwzględniona



113
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.5 4

Czy sformułowanie "kompleksowe programy" oznacza, 

że w każdym projekcie muszą być realizowane 

wszystkie 3 elementy wymienione w pkt. 4 czy też 

możliwe jest dowolne planowanie interewencji przez 

beneficjentów w zależności od zdiagnozowanych 

potrzeb lub konieczne jest w przypadku rezygnacji z 

któregoś elementu zapewniene jego realizacji poza 

projektem.

Prośba o doprecyzowanie indywidualizacja

Wyjaśnienie

Zapisy Podrozdziału 3.5 Wytycznych z jednej strony mają na celu wsparcie systemowe szkół 

w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji, stąd tez przewidują realizację 

kompleksowych programów obejmujących wszystkie działania wskazane w Wytycznych. 

Niemniej jednak, z uwagi potrzebę prowadzenia indywidualizacji skierowanej do uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych do Wytycznych wprowadzono zapis 

wskazujący, że bezpośrednie wsparcie uczniów w zakresie indywidualizacji może być 

realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego. tym samym poza kompleksowymi 

programami można realizować wyłącznie działania na rzecz uczniów.

114
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.5 8

Czy wymagania określone w pkt. 8 dotyczą działań 

szkoły prowadzonych w ramach projektu czy poza 

projektem? 

Prośba o doprecyzowanie. indywidualizacja
Wyjaśnienie

działania wskzazane w pkt. 8 powinny być realizowane poza projektem

115
Urząd Marszałkowksi 

Województwa Podlaskiego 
3/3.5 9 e)

Skala działań prowadzonych w trakcie realizacji 

projektu przez  szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)  

prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). 

Taki zapis będzie zapewniał, że skala nakładów na zajęcia nie 

ulegnie zmniejszeniu ze względu na przejęcie ich finansowania 

przez środki projektowe. Zapis, który jest obecnie zapewni, że 

skala ta nie zmniejszy się jedynie między złożeniem wniosku a 

rozpoczęciem realizacji projektu, a wiec w większości 

przypadków w czasie procedury oceny projektu.

indywidualizacja Uwaga uwzględniona
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6/6.1 10

Skala działań prowadzonych w trakcie realizacji 

projektu przez  szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)  

prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). 

Taki zapis będzie zapewniał, że skala nakładów na zajęcia nie 

ulegnie zmniejszeniu ze względu na przejęcie ich finansowania 

przez środki projektowe. Zapis, który jest obecnie zapewni, że 

skala ta nie zmniejszy się jedynie między złożeniem wniosku a 

rozpoczęciem realizacji projektu, a wiec w większości 

przypadków w czasie procedury oceny projektu.

zawodowe Uwaga uwzględniona
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6/6.1 11 g)

W ramach wydatków przewidzianych w związku z 

realizacją staży i praktyk dla uczniów mogą być 

uwzględnione koszty związane z odbywaniem praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego w tym m.in. 

wyposażenie stanowiska pracy. Natomiast w lit. f)  i) 

wskazano, że podmiot przyjmujący na praktykę lub staż 

zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta 

lub stażysty wyposażone w niezbędne sprzęty, 

narzędzia i zaplecze itp. W związaku z tym o jakim 

wyposżeniu stanowiska pracy jest mowa w kosztach 

związanych z odbywaniem stażu lub praktyki. Czy zapisy 

te oznaczają, że w ramach projektu można jakoby 

stworzyć stanowisko pracy u pracodawcy poprzez zakup 

maszyn, urządzeń, narzędzi (w ramach llimitu 5000 zł na 

ucznia), czy możliwy jest zakup jedynie materiałów 

zużywalnych i eksploatacyjnych w ramach istniejącego u 

pracodawcy stanowiska pracy?

Prośba o doprecyzowanie. zawodowe

Wyjaśnienie

Wskazane jest, aby pozostawić tego rodzaju koszty, ze względu na potrzeby, które mogą się 

pojawić w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo IZ RPO powinna informować 

beneficjentów, iż koszty związane z organizacją staży i praktyk nie powinny być 

przeznaczane w pierwszej kolejności na sfinansowanie tego typu kategorii wydatków.
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IZ RPO Województwa 

Mazowieckiego

Rozdział 

2/Podrozdział 2.3 
X X

Propozycja uzupełnienia Słownika pojęć o definicje 

ucznia oraz słuchacza np.                                                               

uczeń – uczeń szkoły dla dzieci lub młodzieży                                              

słuchacz – słuchacz w szkołach dla dorosłych 

Obecnie występuje niespójność w zakresie definicji 

ucznia/słuchacza w prawie oświatowym utrudniająca wskazanie 

uczestników projektów.

ogólne
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.
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Mazowieckiego

Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
4 b

dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami i/ lub realizacja dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 

dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności.

Zmiana zapisu z "lub" na "i/ lub".

Obecny zapis, czytany literalnie, wyklucza realizowanie w 

ramach jednego projektu dostosowania istniejących miejsc 

wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami oraz realizacji dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z 

niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 

poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z 

niepełnosprawności. Zmiana zapisu ułatwi realizację 

kompleksowych projektów skierowanych dla dzieci z 

niepełnosprawnościami. 

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z zasadami logiki ,,lub" stanowi alternatywę łączną dzięki czemu jednocześnie 

dopuszcza możliwość łączenia poprzednika i następnika, jak i traktowania ich rozłącznie. 

Oznacza to, że beneficjent może dostosowywać miejsca wychowania edukacji 

przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i realizować dodatkowe zajęcia 

albo realizować te działania samodzielnie.    
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Rozdział 

3/Podrozdział 3.2 

/

3,                              

4

                                     

a

kompetencje 

kluczowe
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Mazowieckiego

Rozdział 

3/Podrozdział 3.3 

/

3,                              

4

                                     

a
eksperyment
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Rozdział 

3/Podrozdział 3.4 
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IZ RPO Województwa 

Mazowieckiego

Rozdział 

5/Podrozdział 5.1
9

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które 

powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony 

w załączniku nr 2 do Wytycznych. IZ RPO zapewnia 

zamieszczenie tego standardu w regulaminie konkursu. 

Każdy projekt powinien obejmować co najmniej 

wskazany w ramach Standardu obszar Informacja, 

Komunikacja i Tworzenie treści. Powyższy warunek nie 

ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych.

Wskazany zapis jest niejasny i budzi  wątpliwości:

1) Czy ten zapis oznacza, że w przypadku projektu obejmującego 

nabycie kwalifikacji cyfrowych, działania mogą obejmować tylko 

1 obszar, w tym inny niż wskazany w tym zdaniu?

2) Czy w projekcie należy wspierać wszystkie kompetencje z 

danego obszaru? Czy mogą to być wybrane kompetencje, na 

deficyty których wskazuje analiza potrzeb uczestników?

3)Czy wszystkie obszary i/lub kompetencje w ramach danego 

obszaru powinny być wspierane na tym samym poziomie? Czy 

różne kompetencje w ramach jednego obszaru mogą być 

realizowane (walidowane, certyfikowane) na różnych 

poziomoch zaawansowania? 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu. 

osoby dorosłe

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisem Wytycznych standard ma zastosowanie wyłącznie do kompetencji. 

Ponadto, w wiązku z licznymi uwagami WYtcyzne zostały uzupełnione o dodtkowe zapisy. 

Przede wszystkim wskazano, że w ramach projektu powinny zostać zaplanowane działania 

ukierunkowane na realizację kompetencji w co najmniej trzech obszarach wskazanych w 

Standardzie wymagań (Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści). Ponadto 

doprecyzowano, iż zapis Wytycznych odnosi się do obowiązku realizacji przez beneficjenta 

w ramach projektu oferty szkoleniowej, obejmującej wszystkie kompetencje zawarte w 

ww. obszarach z ramy DIGCOMP, a nie do liczby kompetencji, które powinni uzyskać 

uczestnicy projektów. Każdy z uczestników powinien mieć możliwość dokonania wyboru 

zakresu kursu/szkolenia spośród oferty świadczonej przez beneficjenta, dostosowanej do 

jego indywidualnego zapotrzebowania.     
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w Warszawie,

Rozdział 3                                   

Podrozdział 3.2                     

Punkt 

9)
i)

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

Prośba o uszczegółowienie: czy zastosowanie zapisów 

pkt 4 w odniesieniu do pkt 3 wiąże się z następującą 

sytuacją.

Wnioskodawcami nie są poszczególne szkoły lub o ich 

zindywidualizowane wsparcie nie ubiegają się organy 

prowadzące, a zatem wszystkie szkoły z danego obszaru 

mają potencjalnie szanse na otrzymanie 

dofinansowania. 

Nadajemy zatem konkursowi charakter „systemowy” tj. 

Wnioskodawca przeprowadza przed złożeniem Wniosku 

o dofinansowanie diagnozę potrzeb wszystkich szkół na 

danym obszarze w zakresie planowanej interwencji, a 

budżet projektu jest zaplanowany z założeniem, że 

wszystkie szkoły otrzymają wynikające z oceny ich 

potrzeb dofinansowanie.

Zapis w Wytycznych nie precyzuje, czy:                                                                                                                                                                                                                        

1) odstąpienie od wspierania w ramach Osi Priorytetowej 10i 

wyłącznie szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne 

wiąże się z wyborem projektów wspierających wszystkie szkoły  

(w tym niepubliczne) w trybie pozakonkursowym;                                                                                                                     

2) określenie "wszystkie szkoły" oznacza dosłownie wszystkie 

szkoły bez względu na ich typ i związaną z tym specyfikę 

potrzeb. 

Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

języków obcych nowożytnych

Dokładne sprecyzować grupy języków. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 

2012 r., poz. 204 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 959), posługują się pojęciem języki obce 

nowożytne.

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu.
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Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie,

Rozdział 3                                   

Podrozdział 3.2                     

Punkt 

15)
c)

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona
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w Warszawie,

Rozdział 3                                   

Podrozdział 3.2                     

Punkt 

15)
f)

wsparcie i aktywna współpraca z uczniem lub 

słuchaczem
Zwiększenie zaangażowania nauczyciela

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona
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w Warszawie,

Rzdział 3                                          

Podrozdział 3.2 
15 g)

Propozycja dodania litery g, w brzemieniu: "Nauczyciel - 

opiekun stypendysty za związane z realizacją funkcji 

nauczyciela - opiekuna stypendysty obowiązki, może 

otrzymywać wynagrodzenie".

Stypendysta w okresie pobierania stypendium realizuje 

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia a w jego 

ramach projekt edukacyjny pod kierunkiem nauczyciela - 

opiekuna. Projekt edukacyjny jest metodą nauczania, której 

istotą jest samodzielna praca ucznia, służąca rozwiązaniu nowo 

postawionego problemu. Projekt edukacyjny rozwija 

zainteresowania, uzdolnienia i twórcze myślenie ucznia oraz 

kształtuje wiedzę z różnych przedmiotów. Doświadczenia 

samorządu województwa wynikające z realizacji projektów 

stypendialnych w ramach PO KL w latach 2007-2013 oraz w 

ramach RPO WM 2014-2020, wskazują, że jedynie ścisła i 

systematyczna współpraca stypendysty z nauczycielem – 

opiekunem, pełniącym rolę mentora i przewodnika pozwala na 

pełną realizację celu projektu edukacyjnego. Rola nauczyciela – 

opiekuna stypendysty to również odkrycie i rozbudzenie talentu 

ucznia. Nauczyciel pełniący rolę opiekuna stypendysty jest 

zobowiązany do świadczenia uczniowi usług wykraczających 

poza zakres usług edukacyjnych przewidzianych programem 

szkolnym i przypisanych mu zakresem obligatoryjnych 

obowiązków zawodowych. Z doświadczeń wynika, że łatwiej 

jest pozyskać zaangażowanego nauczyciela - opiekuna, kiedy 

przewidziane jest finansowe wynagrodzenie jego pracy.

kompetencje 

kluczowe

uwaga nieuwzględniona

Zapisy Wytycznych w zakresie programów stypendialnych, o których mowa w podrozdziale 

3.2 i 6.1, nie wskazują możliwości sfinansowania wynagrodzenia opiekuna stypendysty, ale 

też jej bezpośrednio nie zakazują. Rezygnacja z ujmowania w Wytycznych regulacji 

dotyczących tego typu wsparcia wynika z doświadczeń we wdrażaniu programów 

stypendialnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Do IZ PO KL docierały 

sygnały o niskiej efektywności działań prowadzonych przez opiekunów stypendystów czy 

też braku faktycznego zaangażowania kadry pedagogicznej w opiekę mentorską nad 

uczniem korzystającym z pomocy stypendialnej. W związku z powyższym w ostatecznej 

wersji Wytycznych zrezygnowano z możliwości finansowania w ramach projektów 

wynagrodzenia opiekuna stypendysty. Nie przewiduje się również ponownego 

wprowadzenia takiej kategorii wydatków w ramach programów stypendialnych. Niemniej 

jednak, IZ RPO może wprowadzić dodatkowe warunki, na podstawie których realizowane 

będą regionalne programy stypendialne, o ile wszystkie wymogi określone dla tego rodzaju 

wsparcia w Wytycznych zostaną spełnione, a ewentualne dodatkowe regulacje nie będą 

stały z nimi w sprzeczności. W związku z tym, jeżeli IZ RPO dostrzega potrzebę 

wprowadzenia do budżetów projektów dodatkowej kategorii wydatków dotyczącej 

wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcje opiekunów stypendystów może to zrobić na 

własną odpowiedzialność. 
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4.1 2

Proponujemy dodać treść oznaczoną kursywą.

IZ RPO zapewnia, że inwestycje w infrastrukturę 

szkolnictwa wyższego mogą być

realizowanie wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego 

uzyskania przez Wnioskodawcę  pozytywnej opinii 

MNiSW dotyczącej planowanej inwestycji.

Przedmiotowa uwaga zgłaszana jest w powiązaniu z 

procedurą przekazaną przez MNiSW.

Należy wskazać, że nabory dla szkół wyższych prowadzone sa 

w trybie konkursowym. W takim wypadku, z uwagi na równe 

traktowanie Wnioskodawców, mając na względzie 

transparentność prowadzonego naboru, nie ma możliwości, 

aby samorząd województwa, pełniący rolę Instytucji 

Zarządzającej RPO, uzyskiwał opinie w zakresie projektów 

przedkładanych przez uczelnie, a w szczególności był stroną w 

kontaktach z MNiSW i odpowiadał na ewentualne uwagi 

resortu dotyczące zakresu zgłaszanych projektów!!! 

Należy mieć również na uwadze, iż wiele Regionów ma już 

przyjęte kryteria wyboru projektów, które nie zakładają 

proponowanych przez MNiSW rozwiązań.

Zasadne jest, i w tym kierunku wydają się zmierzać również 

zmiany w Wytycznych dot. edukacji, aby to wnioskodawca, 

przed ubieganiem się o wsparcie w ramach RPO, uzyskał opinię 

MNiSW, a następnie wraz z wnioskiem aplikacyjnym przedłożył 

do IZ RPO przedmiotową opinią (w postaci załącznika do 

wniosku), gdzie dodonana zostałaby pełna ocena wniosku, na 

równych zasadach wyznaczonych dla wszystkich 

wnioskodawców (w tym również w zakresie zgodności z 

inteligentnymi specjalizacjami). 

Zaproponowana procedura przez MNiSW, z jednej strony budzi 

wątpliwości w kontekście przejrzystkości procedur 

konkursowcyh, z drugiej znacząco wydłuża proces oceny 

projektów i wymusza na samorządzie konieczność dokonywania 

podwójnej oceny tj. raz wniosku przedstawianego do MNiSW, a 

później ponownie weryfikacji zgodności zakresu rzeczowego. 

W związku z powyższym wnosimy o dopisanie wskazanego w 

uwadze fragmentu.

wyższe

Wyjaśnienie

Zapisy Wytycznych nie przesądzają podmiotowej odpowiedzialności obowiązku uzyskiwania 

opinii MNiSW. Uwagi w tym zakresie powinny być bezpośrednio kierowane do MNiSW 

odpowiedzialnego za opracowanie procedury opiniowania przedsięwzięć 

infrastrukturalnych 

języków obcych nowożytnych

Dokładne sprecyzować grupy języków. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 

2012 r., poz. 204 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 959), posługują się pojęciem języki obce 

nowożytne.
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4.1 3 Propozycja modyfikacji zapisów.

Wsparcie powinno wynikać z Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji. Zgodność zaplanowanych we wniosku o 

dofinansowanie działań z Regionalnymi Inteligentnymi 

Specjalizacjami, oznacza bowiem zgodność założeń projektu z 

potrzebami gospodarki. Należy również pamiętać, iż nie istnieje 

taki dokument jak „Strategia Rozwoju Regionalnego”.

wyższe

Uwaga uwzględniona. 

Zmodyfikowano zapis na następujący: "3) IZ RPO zapewnia, że wsparcie dotyczące 

inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego wynika z inteligentnych specjalizacji lub 

strategii rozwoju danego województwa oraz odpowiada na zidentyfikowane deficyty, 

poparte weryfikowalnymi danymi"
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Zachodniopomorskiego

4.1 4

Propozycja usunięcia zapisu lub jego modyfikacji.

IZ RPO nie ma możliwości zapewnienia zgodności projektu 

przedłożonego przez Uczelnię z opinią wydaną przez MNiSW. 

Zapewnienie zgodności leży po stronie Wnioskodawcy, a IZ 

może taką zgodność jedynie zweryfikować.

Należy jednak pamiętać, że opinia wydana przez MNiSW musi 

zawierać niezbędne elementy, aby taką zgodność w zakresie 

rzeczowym projektu mogła IZ zweryfikować, tj. opinie musi 

zawierać informacje o zakresie rzeczowym, lub załączoną fiszkę 

projektu (należy zwrócić uwagę na fakt, iż MNiSW może zwrócić 

się o dodatkowe informacje, służące do wydania opinii, w 

związku z czym należy równiez je wziąć pod uwagę).

wyższe

Wyjaśnienie

Zapisy Wytycznych nie przesądzają podmiotowej odpowiedzialności obowiązku uzyskiwania 

opinii MNiSW. Uwagi w tym zakresie powinny być bezpośrednio kierowane do MNiSW 

odpowiedzialnego za opracowanie procedury opiniowania przedsięwzięć 

infrastrukturalnych 

kompetencje 

kluczowe

Celem interwencji EFS, której zasady zostały opisane w 

podrozdziale 3.2 jest rozwój kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej). O ile w przypadku szkół wprowadzenie wymogu by 

działania skierowane były do placówek osiągających najniższe 

wyniki edukacyjne, jest uzasadnione koniecznością 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do 

różnych placówek, to w przypadku przedszkoli stopień 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie jest powiązany z 

jakością oferowanych usług i w efekcie z wynikami 

edukacyjnymi poszczególnych placówek. Na pewnych obszarach 

występuje bowiem sytuacja niskiego stopnia upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej pomimo oferowania przez przedszkola 

szerokiej oferty zajęć dodatkowych, rozwijających kompetencje 

kluczowe oraz osiągania dobrych wyników edukacyjnych. Niski 

stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie jest więc 

powiązany z jakością edukacji, tylko np. z brakiem 

zapotrzebowania rodziców na usługi edukacji przedszkolnej albo 

z korzystaniem z przedszkoli w sąsiednich gminach, gdzie jest 

bliżej lub rodzice dojeżdżają do pracy. Efektem wprowadzenia 

kwestionowanego zapisu może więc być to, że wsparcie trafi do 

przedszkoli doskonale radzących sobie z kształtowaniem 

kompetencji kluczowych dzieci, tylko dlatego, że akurat znajdują 

się one na obszarze np. w gminie, gdzie rodzice nie chcą posyłać 

dzieci do przedszkola lub robią to ale korzystając z usług 

placówek zlokalizowanych w sąsiednich gminach. Dlatego też 

nieuzasadnione jest wiązanie możliwości organizacji zajęć 

rozwijających kompetencje kluczowe dzieci ze stopniem 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Co więcej w 

obowiązujących obecnie dokumentach takich jak PO, SzOOP czy 

Strategia ZIT określone zostały wskaźniki dotyczące np. liczby 

dzieci objętych dodatkowymi zajęciami, a ich wartość była 

szacowana przy założeniu, że cały obszar np. ZIT będzie mógł 

być objęty interwencją EFS. W przypadku gdy wyłączymy z 

możliwości objęcia wsparciem centrum danego obszaru 

funkcjonalnego, które jako duże miasto z zasady ma najwyższy 

stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej, nie będzie 

mozliwości realizacji zaplanowanych wartości wskaźników, 

ponieważ pozostałe gminy obszaru funkcjonalnego mogą nawet 

wszystkie razem nie mieć wystarczającej liczby dzieci 

uczęszczających do położonych na swoim terenie przedszkolach.

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnychNiemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na 

konieczność kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których 

funkcjonują szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.
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Zapisy preferencji nie są jasne – należy wskazać, 

wykorzystanie których podręczników ma być 

preferowane (czy wyłącznie wskazane w zasobach 

dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl , czy także 

zakwalifikowane do zasobów dodatkowych wskazanych 

na ww. stronie, czy dowolne materiały finansowane ze 

środków europejskich). Należy więc wskazać na wiążącą 

definicję „e-podręcznika”.  

Niejasność, co rozumiane jest pod pojęciem "e-podręcznik". 
kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

Wprowadzone na poziomie Wytycznych preferencje dla wykorzystania produktów 

wytworzonych w ramach interwencji EFS jest uszczegółowieniem zasady wykorzystania 

rezultatów projektów realizowanych ze środków EFS. E-podręczniki oraz e-zasoby/ e-

materiały dydaktyczne tworzone były w ramach PO KL, uzupełnienie bazy tych materiałów 

zaplanowane zostało w ramach PO WER. Mając na uwadze zaplanowaną szeroką 

informatyzację nauczania w szkołach wykorzystanie e-podręczników w szkołach będzie 

stanowiło ciekawe uzupełnienie oferty szkoły, zgodne z kierunkowymi zaleceniami Ministra 

Edukacji Narodowej. Jednocześnie, zgodnie z uwagami, które pojawiły się w konsultacjach 

doprecyzowano, iż preferencje powinny dotyczyć wyłącznie e-podręczników, e–materiałów 

bądź e-zasobów edukacyjnych dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN. 
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 Proponujemy zmianę zapisu na : Zakres wsparcia 

udzielanego w ramach RPO obejmuje szkolenia lub inne 

formy podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji 

kluczowych, w tym cyfrowych i językowych, skierowane 

do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji w powyższym zakresie

W nazwie podrozdziału i w punkcie 1 uwzględniono, zapis  "w 

tym" co oznacza, że w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10(iii) 

możliwa jest realizacja działań zmierzających do zwiększenia 

uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie nie 

tylko poprzez poprawę kwalifikacji lub kompetencji kluczowych 

w zakresie TIK i języków obcych lecz róniez poprzez inne 

działania. W RPO WM  2014-2020 założono w ramach 10.3 

relaizację działań zmierzajacych do rozwijania kompetencji i 

umiejętności osób dorosłych w zakresie innych kompetencji dla 

których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji 

ogólnie uznanym certyfikatem. Aktualny zapis z punkcie 4 

wyklucza mozliwośc realizacji w ramach RPO WM szkoleń 

innych niż TIK i językowe

osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

ograniczony zakres kompetencji wynika z negocjacji i ustaleń z KE
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w związku z powyższą uwagą proponujemy usunięcie w 

niniejszym punkcie  zapisu: cyfrowych i językowych
jw. osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

jw.

kompetencje 

kluczowe

Celem interwencji EFS, której zasady zostały opisane w 

podrozdziale 3.2 jest rozwój kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej). O ile w przypadku szkół wprowadzenie wymogu by 

działania skierowane były do placówek osiągających najniższe 

wyniki edukacyjne, jest uzasadnione koniecznością 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do 

różnych placówek, to w przypadku przedszkoli stopień 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie jest powiązany z 

jakością oferowanych usług i w efekcie z wynikami 

edukacyjnymi poszczególnych placówek. Na pewnych obszarach 

występuje bowiem sytuacja niskiego stopnia upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej pomimo oferowania przez przedszkola 

szerokiej oferty zajęć dodatkowych, rozwijających kompetencje 

kluczowe oraz osiągania dobrych wyników edukacyjnych. Niski 

stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie jest więc 

powiązany z jakością edukacji, tylko np. z brakiem 

zapotrzebowania rodziców na usługi edukacji przedszkolnej albo 

z korzystaniem z przedszkoli w sąsiednich gminach, gdzie jest 

bliżej lub rodzice dojeżdżają do pracy. Efektem wprowadzenia 

kwestionowanego zapisu może więc być to, że wsparcie trafi do 

przedszkoli doskonale radzących sobie z kształtowaniem 

kompetencji kluczowych dzieci, tylko dlatego, że akurat znajdują 

się one na obszarze np. w gminie, gdzie rodzice nie chcą posyłać 

dzieci do przedszkola lub robią to ale korzystając z usług 

placówek zlokalizowanych w sąsiednich gminach. Dlatego też 

nieuzasadnione jest wiązanie możliwości organizacji zajęć 

rozwijających kompetencje kluczowe dzieci ze stopniem 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Co więcej w 

obowiązujących obecnie dokumentach takich jak PO, SzOOP czy 

Strategia ZIT określone zostały wskaźniki dotyczące np. liczby 

dzieci objętych dodatkowymi zajęciami, a ich wartość była 

szacowana przy założeniu, że cały obszar np. ZIT będzie mógł 

być objęty interwencją EFS. W przypadku gdy wyłączymy z 

możliwości objęcia wsparciem centrum danego obszaru 

funkcjonalnego, które jako duże miasto z zasady ma najwyższy 

stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej, nie będzie 

mozliwości realizacji zaplanowanych wartości wskaźników, 

ponieważ pozostałe gminy obszaru funkcjonalnego mogą nawet 

wszystkie razem nie mieć wystarczającej liczby dzieci 

uczęszczających do położonych na swoim terenie przedszkolach.

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnychNiemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na 

konieczność kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których 

funkcjonują szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.
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Zgodnie z zapisem IZ RPO ma zapewnić, iż szkolenia 

dotyczące kompetencji językowych i cyfrowych 

zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz 

certyfikacji albo certyfikatem. Dosłowne zastosowanie 

tego zapisu oznaczałoby, że każdy uczestnik takiego 

szkolenia musi nie tylko  podejść do egzaminu (jest to 

warunek możliwy do zrealizowania), ale musi zdać ten 

egzamin na poziomie umożliwiającym wydanie 

odpowiedniego certyfikatu, co oczywiście nie jest 

możliwe (ani beneficjent, ani tym bardziej IZ RPO nie 

jest w stanie zagwarantować spełnienia takiego 

warunku). Należałoby przeformułować zapis. 

IZ RPO może zagwarantować, iż realizowane dzięki wsparciu EFS 

szkolenia i inne formy wsparcia będą kończyć się formalnym 

wynikiem oceny i walidacji i będą dawać możiwość uzyskania 

certyfikatu. Natomiast IZ RPO nie jest w stanie zagwarantować, 

iż każdy uczestnik wsparcia zda egzamin końcowy i uzyska 

certyfikat.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona
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proponujemy dodać literę c) projektów realizowanych z 

wykorzystaniem mechanizmów podmiotowych

W ramach RPO WM 2014-2020 przewidziano realizację 

wsparcia dla osób indywidualnych z wykorzystaniem 

mechanizmu podmiotowego w systemie bonowym. 

Mechanizm podmiotowy zakłada, że uczestnik projektu 

otrzymuje dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych, 

samodzielnie wybiera usługę z bazy ofert w ramach projektu, w 

której udostępnione są te same szkolenia co na rynku 

komercyjnym, pod warunkiem spełniania wymagań  

jakościowych określonych dla systemu bonowego.   Dla 

ułatwienia systemu wprowadzony jeden rodzaj bonów 

niezależnie od usługi,  uczestnik w zalezności od rodzaju usługi  

(szkolenie językowe, TIK lub  inne) płaci 1, 2 lub 3 bonami - w 

zależności od przyjętego limitu dla danej kategorii szkoleń, 

wynikającego z opracowanej metodologii.

Konieczność stosowania stawek  jednostkowych wyklucza 

możliwość realizacji systemów podmiotowych zgodnie z ich 

założeniami z uwagi na fakt, iż:

a) stosowanie stawek jednostkowych  przy równoczesnym 

uwzględnieniu wymogów jakościowych postawionych w 

systemie bonowym  wymusi konieczność zamawiania 

odrębnych szkoleń dla uczestników projektu i powstanie  rynku 

usług finansowanych ze EFS - natomiast mechanizm 

podmiotowy zakłada udział osób w szkoleniach językowych z 

rynku komercyjnego, a nie specjalnie przygotowanych dla 

projektu;

b) określony dla stawek jednostkowych  czas trwania kursu na 

poziomie 60 h, nie pozwala na wybór usługi zgodnej z 

potrzebami uczestnika  - mechanizm podmiotowy zakłada 

wybór dowolnego szkolenia, zgodnie z potrzebami,  

prowadzącego do uzyskania kompetencji potwierdzonych 

certyfikatem niezależnie od czasu jego trwania;  

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona
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Propozycja zmiany zapisu na:

b) projektów dedykowanych osobom z 

niepełnosprawnościami tj. projektów w których we 

wniosku o dofinansowanie wskazano w grupie 

docelowej konkretną liczbę osób z 

niepelnosprawnościami.

Aktualny zapis nie precyzuje czym jest projekt dedykowany 

osobom z niepełnporawnościami, a potoczne rozumienie 

mogłoby sugerować, iż chodzi o projekt w 100 % skierowny do 

osób z niepełnosprawnościami (w świetle Wytycznych do 

równosci szans wydaje się, że jednak nie taka jest intencja tego 

zapisu). Jednocześnie należy doprecyzować czy w przypadku 

takich projektów stawki jednostkowe nie są stosowne zarówno 

do osób z niepełnosprawnościami, jak i do osób 

pełnosprawnych (w przypadku projektów w których obie grupy 

odbiorców wspracia są zidentyfikowane) - aktualny zapis 

sugeruje, że cały projekt jest wyłączony z konieczności 

stosowania stawek jednostkowych w odniesieniu zarówno do 

uczestników pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie należy wyjaśnić jak mają być rozliczane koszty 

szkoleń osób z niepelnosprawnościami w projektach, które nie 

są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, ale które 

zakładają otwartość na takie osoby i w trakcie trwania projektu 

faktycznie takie osoby pojawią się w projekcie. Jest to 

szczególnie istotne biorąc pod uwagę, iż zgodnie z 

Wytycznyczmi do kwalifikowania Podrozdz. 6.6 pkt 6) Od  

momentu  zawarcia  umowy  o  dofinansowanie  nie  ma  

możliwości  zmiany  sposobu rozliczania  wydatków  

uproszczoną metodą na  rozliczenie  na podstawie  faktycznie 

poniesionych wydatków i odwrotnie. Ponadto nie jest możliwa 

zmiana metody rozliczania z jednej uproszczonej metody na 

inną.

osoby dorosłe

Wyjaśnienie

Projekty dedykowane to projekty skierowane do 100% osób niepełnosprawnych. Jeśli w 

projekcie nie dedykowanym osobom niepełnosprawnym takie osoby się pojawią istnieje 

możliwość pokrycia dodatkowych kosztów na podstawie faktycznie ponoszonych 

wydatków, zgodnie z pkt. 7 (pokrycie wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w 

projekcie osób z niepełnosprawnościami).
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5/5.1 10

Należy umożliwić zobowiązanie beneficjenta do złożenia 

we wniosku o dofinansowanie deklaracji, że opracuje 

kryteria oceny osiągniętych przez uczestników efektów 

uczenia w trakcie realizacji projektu, a nie na poziomie 

wniosku o dofinansowanie 

W przypadku projektów wieloletnich, a także projektów 

zakładających wykorzystanie mechanizmów podmiotowych (tak 

jak jest to w Województwie Małopolskim) nie jest możliwe 

określenie na poziomie wniosku kryteriów oceny osiągniętych 

przez uczestników projektu efektów uczenia. To z jakiego 

wsparcia szkoleniowego i na jakim poziomie skorzysta uczestnik 

projektu zależy od wyniku bilansu kompetencji. W takim 

przypadku należałoby na poziomie wniosku o dofinansowanie 

zobowiązać beneficjenta do złożenia deklaracji, iż kryteria te 

zostaną opracowane w trakcie realizacji projektu i zgodnie z 

nimi przeprowadzona zostanie weryfikacja. 

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Zastosowany zapis jest pochodną definicji wskaźnika. Nie jest zatem możliwa jego 

modyfikacja. 
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Załącznik 1 2 nd

proponujemy uzupełnić punkt o możliwość realizacj za 

pomocą stawki jednostkowej szkoleń o innym wymiarze 

godzinowym niż uwzględniony przy kalkulacji stawki.

Z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, ze szkolenia 

językowe realizowane są w różnym wymiarze czasowym, nie 

zawsze jest to 60 h. W związku z tym koniecznej jest 

jednoznaczne określenie czy w przypadku szkoleń w innym 

wymiarze przeliczamy stawkę na 1 godzine i stosujemy 

odpowiednio, czy tez stosujemy np. wielokrotność. W 

przypadku nie uwzględnienia uwagi 3 doprecyzowanie tego 

zapisu jest istotne dla szkoleń językowych realizowanych z 

wykorzystaniem mechanizmu bonowego, gdzie uczestnik ma 

możliwość dopisania się do szkoleń komercyjnych, które bardzo 

rzadko trwają dokładnie 60 h lekcyjnych.

ogólne

Wyjaśnienie 

Zapisy wytycznych określają finansowany zakres szkoleń językowych i ich standard, w tym 

szkolenia 60 godzin dla grup do 12 osób. Są to szkolenia najbardziej typowe na rynku, które 

chcemy wspierać z interwencji publicznej. Wszelkie pozostałe oczywiście mogą byc 

finansowane i realizowane, ale nie z tych środków. Wytyczne nie pozwalają na wsparcie 

szkoleń krótszych lub w większych grupach. Takie szkolenia uznano za niewystarczające do 

osiągnięcia oczekiwanych rezultatów - podniesienia kompetencji w celu uzyskania 

certyfikatu.
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Zapis brzmi:

" kwalifikacja – formalny wynik oceny i walidacji, który 

uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że 

dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające 

określone standardy;"

Propozycja zmiany:

kwalifikacja -  określony zestaw efektów uczenia się 

(kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie 

potwierdzone przez upowaznioną do tego instutucję 

zgodnie z ustalonumi standardami. Nadanie kwalifikacji 

następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

kompetencja - wyodrębniony zestaw efektów uczenia 

się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, 

które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający 

się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację 

o efektach uczenia się oraz kryteira i metody ich 

weryfikacji".

Zgodnie z dokumentem MiR "Podstawowe informacje 

dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanyc z EFS" kwalifikację definiuje się w sposób 

przytoczony w kolumnie obok. Proponujemy ujednolicić sposób 

definowania tego pojęcia i definicję z wytycznych zamienić na 

definicję obowiązującą zgodnie z ww. dokumentem MiR. 

Jednocześnie proponujemy również dodać za powyższym 

dokumentem definicję kompetencji. 

ogólne Uwaga uwzględniona
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W FAQ do Wytycznych wskazywano na wyjątki od 

stosowanej reguły (m.in.. kontynuacja działań 

realizowanych z PO KL lub innych programów). 

Dla przejrzystości zasadne byłoby uwzględnienie w wytycznych 

stosowanych wyłączeń, które zostały przedstawione w FAQ. 

Analogiczna uwaga do pozostałych zapisów Wytycznych, gdzie 

mowa o niezmniejszaniu skali działań.

eksperyment Uwaga uwzględniona

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Zamieszczone na stronach KOWEZiU katalogi wyposażenia zostały stworzone w ramach 

projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia 

zawodowego jako rekomendacje dla wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W 

związku z ich włączeniem do zapisów Wytycznych uzyskały one rangę obowiązujących 

warunków realizacji wsparcia EFS. Z względu na konieczność zapewnienia przejrzystości 

wydatkowania środków EFS nie jest wskazana rezygnacja z katalogów prezentujących 

możliwe do poniesienia w ramach projektów kategorie wydatków, które zostały 

opracowane przez wyspecjalizowane podmioty, na podstawie wytycznych określonych we 

właściwych podstawach programowych. Nie jest również możliwe dokonywanie 

indywidualnych zmian bądź wyłączeń z konieczności stosowania katalogów wyposażenia. 

Zgodnie ze wcześniejszym stanowiskiem propozycje zmian powinny być sygnalizowane na 

etapie wdrażania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach RPO przez Instytucje 

Zarządzające Ministerstwu Edukacji Narodowej, które po ich przeanalizowaniu może podjąć 

decyzję w zakresie uzupełnienia bądź modyfikacji katalogu. 

Zasadnym jest natomiast sygnalizowane przez IZ RPO umożliwienie aktualizacji parametrów 

tego wyposażania. Zgodnie z powyższym Wytyczne zostały uzupełnione o zapis odnoszący 

się do możliwości zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 

celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. Dodatkowo, ze 

względu na to, że wyposażenie dla kształcenia zawodowego zostało określone dla 190 

zawodów z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (opisy te powstały dla takiej liczby 

zawodów, jaka w tamtym czasie występowała w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego), IZ RPO powinna dopuścić możliwość zakupu wyposażenia dla 

nowoutworzonych zawodów. Podstawą do dokonania zakupu w przypadku zawodów 

nowoutworzonych mogą być warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach.
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Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO, o którym 

mowa w pkt 5 lit. c, obejmuje wyposażenie pracowni 

lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 

zawodowego.

IZ RPO zapewnia zgodność interwencji w ww. zakresie z 

następującymi warunkami:

a) szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub 

warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został 

opracowany przez MEN i jest udostępniony za 

pośrednictwem strony internetowej

administrowanej przez KOWEZiU8. IZ RPO zapewnia 

zgodność interwencji przewidzianej w ramach RPO z 

przedmiotowym katalogiem.

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów i dostosowania do 

zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz rozwoju 

różnorodnych technologii  proponuje się uelastycznienie 

zapisów, tak aby kwalifkowalne mogło być również wyposażenie 

o parametrach wyższych niż wymienione we wskazanym 

katalogu.  

zawodowe



143 UMWD 3/3.4 22

Należy wpisać słowo "przez" w sformułowaniu:

….nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań 

(nakładów)  prowadzonych przez szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

(średniomiesięcznie).

Brak wyrazu "przez" TIK Uwaga uwzględniona

144 UMWD 3/3.4 4
Należy przywrócic punkt 4 c lub zmienić zapisy 

odnoszące do punktu 4 c w późniejszych punktach.

Brak  punktu  "c" do którego są odwołania w dalszej części 

(punkty 5, 6, 7, 21, 23 podrozdziału 3.4).
TIK Uwaga uwzględniona

145 UMWD 5/5.1 10

Należy zmienić odniesienie do punktu: z 8 na 9. 

jest: "w standardzie wymagań, o którym mowa w pkt 8"

powinno być: 

"w standardzie wymagań, o którym mowa w pkt 9"

O standardzie wymagań mowa jest w punkcie 9. podrozdziału 

5.1
osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

146 UMWD 3/3.1 10 b)

Należy doprecyzować, czy wystarczy, że w projekcie, 

który obejmuje np. 3 placówki wzrośnie liczba miejsc 

tylko w jednym z nich, czy liczba miejsc przedszkolnych 

musi wzrosnąć we wszystkich trzech placówkach.

Nieprecyzyjny zapis. przedszkola Uwaga uwzględniona

147 UMWD 3/3.1 12 e)

Należy doprecyzować zapisy, że w przypadku 

nowoutworzonych miejsc można zorganizować  

dodatkowe zajęcia, nawet jeśli tego typu zajęcia były już 

realizowane w danym przedszkolu. 

Nieprecyzyjny zapis. przedszkola Uwaga uwzględniona

148 UMWD 3/3.1 16

Prośba o wyjaśnienie, czy wprowadzenie zapisu 

"realizowane w ramach projektu" sugeruje, że np. 

możliwa jest realizacja 3 semestrów studiów 

podyplomowych dla nauczycieli, z czego tylko 2 semstry 

mogłyby być zrealizowane (sfinansowane) w ramach 

projektu?

Konieczność wyjaśnienia wprowadzonych zapisów. przedszkola

Wyjaśnienie

Zapis został usunięty, co oznacza że okres wsparcia nauczycieli nie musi być zbieżne z 

finansownaiem działalnosci bieżącej. 

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Zamieszczone na stronach KOWEZiU katalogi wyposażenia zostały stworzone w ramach 

projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia 

zawodowego jako rekomendacje dla wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W 

związku z ich włączeniem do zapisów Wytycznych uzyskały one rangę obowiązujących 

warunków realizacji wsparcia EFS. Z względu na konieczność zapewnienia przejrzystości 

wydatkowania środków EFS nie jest wskazana rezygnacja z katalogów prezentujących 

możliwe do poniesienia w ramach projektów kategorie wydatków, które zostały 

opracowane przez wyspecjalizowane podmioty, na podstawie wytycznych określonych we 

właściwych podstawach programowych. Nie jest również możliwe dokonywanie 

indywidualnych zmian bądź wyłączeń z konieczności stosowania katalogów wyposażenia. 

Zgodnie ze wcześniejszym stanowiskiem propozycje zmian powinny być sygnalizowane na 

etapie wdrażania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach RPO przez Instytucje 

Zarządzające Ministerstwu Edukacji Narodowej, które po ich przeanalizowaniu może podjąć 

decyzję w zakresie uzupełnienia bądź modyfikacji katalogu. 

Zasadnym jest natomiast sygnalizowane przez IZ RPO umożliwienie aktualizacji parametrów 

tego wyposażania. Zgodnie z powyższym Wytyczne zostały uzupełnione o zapis odnoszący 

się do możliwości zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 

celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. Dodatkowo, ze 

względu na to, że wyposażenie dla kształcenia zawodowego zostało określone dla 190 

zawodów z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (opisy te powstały dla takiej liczby 

zawodów, jaka w tamtym czasie występowała w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego), IZ RPO powinna dopuścić możliwość zakupu wyposażenia dla 

nowoutworzonych zawodów. Podstawą do dokonania zakupu w przypadku zawodów 

nowoutworzonych mogą być warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach.
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Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO, o którym 

mowa w pkt 5 lit. c, obejmuje wyposażenie pracowni 

lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 

zawodowego.

IZ RPO zapewnia zgodność interwencji w ww. zakresie z 

następującymi warunkami:

a) szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub 

warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został 

opracowany przez MEN i jest udostępniony za 

pośrednictwem strony internetowej

administrowanej przez KOWEZiU8. IZ RPO zapewnia 

zgodność interwencji przewidzianej w ramach RPO z 

przedmiotowym katalogiem.

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów i dostosowania do 

zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz rozwoju 

różnorodnych technologii  proponuje się uelastycznienie 

zapisów, tak aby kwalifkowalne mogło być również wyposażenie 

o parametrach wyższych niż wymienione we wskazanym 

katalogu.  

zawodowe



149 UMWD 3/3.3 7

Należy dodać słowo "spisu". Zatem prawidłowy zapis 

powinien brzmieć: "IZ RPO zapewnia, że realizacja 

wsparcia, o którym mowa w pkt 5, jest dokonywana na 

podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym 

zakresie, w tym zwłaszcza powinna obejmować 

przeprowadzenie spisu inwentarza oraz oceny stanu 

technicznego posiadanego wyposażenia. (...) "

Zmiana redakcyjna. eksperyment Uwaga uwzględniona

150 UMWD 3/3.4 4
Brak podpunktu c) przed zapisem "kształtowanie i 

rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (…)".
Zmiana redakcyjna. TIK Uwaga uwzględniona

151 UMWD 3/3.4 5

Należy dodać słowo "spisu". Zatem prawidłowy zapis 

powinien brzmieć: "IZ RPO zapewnia, że realizacja 

wsparcia, o którym mowa w pkt 4 lit. a - c, jest 

dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek 

systemu w tym zakresie, w tym zwłaszcza powinna 

obejmować przeprowadzenie spisu inwentarza i oceny 

stanu technicznego posiadanego wyposażenia. (...) "

Zmiana redakcyjna. TIK Uwaga uwzględniona

152 UMWD 3/3.5 5

Należy dodać słowo "spisu". Zatem prawidłowy zapis 

powinien brzmieć: "IZ RPO zapewnia, że realizacja 

wsparcia, o którym mowa w pkt 4, jest dokonywana na 

podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w 

tym zakresie, w tym zwłaszcza powinna obejmować 

przeprowadzenie spisu inwentarza i oceny stanu 

technicznego posiadanego wyposażenia. (...) "

Zmiana redakcyjna. indywidualizacja Uwaga uwzględniona

153 UMWD 6/6.1 6

Należy dodać słowo "spisu". Zatem prawidłowy zapis 

powinien brzmieć: "IZ RPO zapewnia, że realizacja 

wsparcia, o którym mowa w pkt 5, jest dokonywana na 

podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w 

tym zakresie, w tym zwłaszcza powinna obejmować 

przeprowadzenie spisu inwentarza i oceny stanu 

technicznego posiadanego wyposażenia.(...)"

Zmiana redakcyjna. zawodowe Uwaga uwzględniona

154 UMWD 6/6.1 20

Należy usunąć zapisy odnośnie Specjalnych Stref 

Ekonomicznych, których zasadność cały czas 

kwestionuje KE.

Zapis kwestionowany przez KE. zawodowe Uwaga uwzględniona

155 UMWD Załącznik nr 1 5

Należy dodać słowo "każdego". Zatem prawidłowy zapis 

powinien brzmieć: "Minimalny wymagany poziom 

obecności każdego z uczestników na szkoleniach wynosi 

80%."

Nieprecyzyjny zapis. ogólne Uwaga uwzględniona



156 ZIT WrOF

Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

12 f

Zmiana zapisu z:

f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do 

wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby 

nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc 

wychowania przedszkolnego

na:

f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do 

wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby 

nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc 

wychowania przedszkolnego w tym OWP, pod 

warunkiem spełnienia przez organ prowadzący zapisów 

wskazanych w punkcie 10 b) Wytycznej

Odniesienie warunku wzrostu liczby nowo uruchomionych 

miejsc przedszkolnych do ogólnej liczby miejsc, którymi 

dysponuje organ prowadzący  - umożliwiłby realizacje projektu 

czyli zajęć dodatkowych (typ .B)  również  w przedszkolach, 

gdzie nie planuje się utworzenia dodatkowych miejsc 

przedszkolnych) , nie mniej na obszarze objętym wsparciem  

nastąpiłby niewątpliwy wzrost liczny miejsc przedszkolnych 

Odniesienie warunku wzrostu liczby nowo uruchomionych 

miejsc przedszkolnych do konkretnego pojedynczego  

przedszkola (OWP)  znacznie ogranicza możliwości  realizacji 

projektu w gminach, które są organem prowadzącym dla dużej 

liczby przedszkoli. Gmina/organ prowadzący może planować 

duży wzrost liczby miejsc poprzez budowę/rozbudowę nowych 

dużych przedszkoli – co dla całego obszaru gminy zabezpiecza 

potrzeby mieszkańców), nie mniej możliwość  finansowania z 

projektu zajęć  dodatkowych dla dzieci  jest wówczas 

ograniczona wyłącznie do tych nowo 

wybudowanych/rozbudowanych kilku  przedszkoli (2 – 3 

przedszkoli ). W takiej sytuacji i tak nastąpi znaczny przyrost 

miejsc przedszkolnych – jako odpowiedź na zdiagnozowane w 

perspektywie  3 lat potrzeby obszaru wsparcia (cala gmina) – co 

będzie spójne z celem działania 10.1. 1. RPO WD  czyli 

„zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i 

podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach”, ale  

dzieci/rodzice  z kilkudziesięciu pozostałych  przedszkoli, nie 

będą miały możliwości korzystania z działań uzupełniających do 

projektu – czyli zajęć dodatkowych Tak sytuacja spowoduje 

skupienia możliwości realizacji projektu na malej liczb 

przedszkoli,  czyli 2-3 przedszkoli,  gdzie zostaną uruchomione 

nowe miejsc przedszkolne (kilkaset  łącznie), tam tez będzie 

możliwość zaplanowania zajęć dodatkowych  (typ B)  a 

przedszkola Uwaga uwzględniona częściowo

157 ZIT WrOF

Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

5

Zamiana zapisu z

1)     IZ RPO zapewni, że działania wymienione w pkt 4 

lit. c - e będą realizowane jako uzupełnienie działań 

wymienionych w pkt 4 lit. a lub b. 

na: 

1) IZ RPO zapewni, że działania wymienione w pkt 4 lit. 

c - e będą realizowane jako uzupełnienie działań 

wymienionych w pkt 4 lit. a lub b.  w danym OWP, pod 

warunkiem spełnienia przez organ prowadzący zapisów 

wskazanych w punkcie 10 b) Wytycznej

Odniesienie warunku wzrostu liczby nowo uruchomionych 

miejsc przedszkolnych do ogólnej liczby miejsc, którymi 

dysponuje organ prowadzący  - umożliwiłby realizacje 

doskonalenia nauczycieli (typ .C)  również  w przedszkolach, 

gdzie nie planuje się utworzenia dodatkowych miejsc 

przedszkolnych) , nie mniej na obszarze objętym wsparciem 

nastąpiłby niewątpliwy wzrost liczny miejsc przedszkolnych 

Odniesienie warunku wzrostu liczby nowo uruchomionych 

miejsc przedszkolnych do konkretnego pojedynczego  

przedszkola (OWP)  znacznie ogranicza możliwości  realizacji 

projektu w gminach, które są organem prowadzącym dla dużej 

liczby przedszkoli. Gmina/organ prowadzący może planować 

duży wzrost liczby miejsc poprzez budowę/rozbudowę nowych 

dużych przedszkoli – co dla całego obszaru gminy zabezpiecza 

potrzeby mieszkańców), nie mniej możliwość  finansowania z 

projektu doskonalenia nauczycieli jest wówczas ograniczona 

wyłącznie do tych nowo wybudowanych/rozbudowanych kilku  

przedszkoli (2 – 3 przedszkoli ). W takiej sytuacji i tak nastąpi 

znaczny przyrost miejsc przedszkolnych – jako odpowiedź na 

zdiagnozowane w perspektywie  3 lat potrzeby obszaru 

wsparcia (cala gmina) – co będzie spójne z celem działania 10.1. 

1. RPO WD czyli „zwiększenie liczby miejsc w edukacji 

przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w 

przedszkolach”, ale  nauczyciele  z kilkudziesięciu pozostałych  

przedszkoli, nie będą miały możliwości korzystania z działań 

uzupełniających do projektu – czyli zajęć dodatkowych i/lub 

doskonalenia nauczycieli. Tak sytuacja spowoduje skupienia 

możliwości realizacji projektu na malej liczb przedszkoli,  czyli 

2-3 przedszkoli,  gdzie zostaną uruchomione nowe miejsc 

przedszkolne (kilkaset  łącznie), tam tez będzie możliwość 

zaplanowania  doskonalenia nauczyli (typ C) - a kilkadziesiąt 

przedszkola Uwaga uwzględniona częściowo
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Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

16

Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych

nauczycieli realizowane w ramach projektu trwa nie 

dłużej niż 12 miesięcy tj. pojedyncza forma wsparcia nie 

może  trwac dłużej nież 12 miesięcy.

Uwaga doprecyzowująca. Nauczyciele  mogą korzystać ze 

wsparcia w całym okresie realizacji projektu, który  może być 

dłuższy niż 12 miesięcy. Dotyczy to sytuacji, gdy np. roczne 

studia podyplomowe/ kursy  itd.  dla nauczycieli będą 

rozpoczynać w drugiej połowie roku szkolnego, a nie w 

pierwszym semestrze  danego roku szkolnego (kiedy  

prawdopodobnie rozpocznie się finansowanie nowo 

utworzonych miejsc przedszkolnych i zajęć dodatkowych). 

przedszkola

Wyjaśnienie

Zapis został usunięty, co oznacza że okres wsparcia nauczycieli nie musi być zbieżne z 

finansownaiem działalnosci bieżącej. 
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Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy oraz 

właściwych 

postaw/umiejętn

ości 

(kreatywności, 

innowacyjności 

oraz pracy 

zespołowej).

3) d) 

usunięcie zapisu: d) zlokalizowanych na terenie 

wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego planowanego 

do objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT.

Nadal wnioskujemy o usunięcie ograniczenia dla szkół 

zlokalizowanych na terenie wyodrębnionego obszaru 

funkcjonalnego. Tak zdefiniowane kryterium jako „...szkoły  

osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu” 

uniemożliwia realizację projektów w większości szkół z 

obszarów dużych miast (jak Wrocław), ponieważ zgodnie z 

danymi OKE i Strategii ZIT miasto plasuje się na najwyższym 

poziomie na terenie województwa w przedmiotowym zakresie. 

Dla obszaru funkcjonalnego odniesieniem powinny być 

zdiagnozowane potrzeby partnerów, a nie narzucane 

dodatkowe kryteria. Podstawą wyodrębnienia obszarów ZIT są 

specyficzne i charakterystyczne potrzeby/problemy danego 

obszaru, różne od potrzeb pozostałej części województwa, 

przyjęte do realizacji w Strategii ZIT. Zatem stawianie  

dodatkowych ograniczeń w wyborze grup docelowych 

projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie zawsze 

zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu. 

160 ZIT WrOF

Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy oraz 

właściwych 

postaw/umiejętn

ości 

(kreatywności, 

innowacyjności 

oraz pracy 

zespołowej).

4) 

wnosimy o usunięcie zapisu w pkt.

4) Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma 

zastosowania, jeżeli:

a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich szkół lub 

placówek systemu oświaty zlokalizowanych na 

obszarach wymienionych w pkt 3 lit. d;

b) wsparcie kierowane jest do szkół specjalnych.

Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż stanowi on ograniczenie do 

realizacji projektów na terenie wyodrebnionego obszaru 

funkcjonalnego (ZIT). Propozycja zapisu nadal nie rozstrzyga 

pozytywnie uwagi dotyczącej realizacji projektów na obszarze 

ZIT.

Zaproponowane kryterium  nie jest możliwe do spełnienia, gdyż 

nie ma możliwości objęcia wsparciem wszytskich szkół lub 

placówek systemu oświaty zlokalizowanych na obszarze 

wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego w jednym projekcie z 

uwagi na:

- konkursowy tryb wyboru projektów,

- niewystarczającą alokację środków przeznaczoną na konkurs 

- zakres merytoryczny projektu, który musi wynikać z potrzeb 

danej placówki i nie ma możliwości, aby przygotować jeden 

wspólny projekt dla wszytskich placówek, ze wszytskich 

poziomów edukacyjnych w danym obszarze funkcjonalnym. 

- placówki z danego poziomu edukacyjnego mają różne potrzeby 

w zakresie realizowanych działań. Nie ma możliwości ujęcia w 

jednym projekcie wszystkich typów szkół.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu. 



161 ZIT WrOF

Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy oraz 

właściwych 

postaw/umiejętn

ości 

(kreatywności, 

innowacyjności 

oraz pracy 

zespołowej).

5) 

Wnosimy o usunięcie zapisu 5)       W przypadku OWP 

interwencja EFS zostanie skierowana do podmiotów 

znajdujących się na obszarach o najniższym poziomie 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

Wnioskujemy o usunięcie ograniczenia dla przedszkoli 

zlokalizowanych na terenie wyodrębnionego obszaru 

funkcjonalnego. Tak zdefiniowane kryterium jako " interwencja 

EFS zostanie skierowana do podmiotów znajdujących się na 

obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej"  uniemożliwia realizację projektów w większości 

przedszkoli z obszarów dużych miast (jak Wrocław), ponieważ 

zgodnie z danymi OKE i Strategii ZIT miasto plasuje się na 

najwyższym poziomie na terenie województwa w 

przedmiotowym zakresie. Dla obszaru funkcjonalnego 

odniesieniem powinny być zdiagnozowane potrzeby 

partnerów, a nie narzucane dodatkowe kryteria. Podstawą 

wyodrębnienia obszarów ZIT są specyficzne i charakterystyczne 

potrzeby/problemy danego obszaru, różne od potrzeb 

pozostałej części województwa, przyjęte do realizacji w Strategii 

ZIT. Zatem stawianie  dodatkowych ograniczeń w wyborze grup 

docelowych projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie 

zawsze zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

Równocześnie obszar interwencji jest przyjety w podrozdziale 

3.1 pkt. 2), 3), 4), 5) (nowa propozycja zapisu), 10)

kompetencje 

kluczowe

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Warunek nie może być usunięty, gdyż konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów 

Umowy Partnerstwa. Niemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na konieczność 

kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują 

szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.
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Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy oraz 

właściwych 

postaw/umiejętn

ości 

(kreatywności, 

innowacyjności 

oraz pracy 

zespołowej).

10)

Usunięcie zapisu 10) 

10) IZ RPO zagwarantuje, że przedsięwzięcia 

finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich 

realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do 

skali działań (nakładów)  prowadzonych przez OWP, 

szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 

dofinansowanie  projektu (średniomiesięcznie). 

Wnosimy o usuniecie zapisu.Zapis zdecydowanie ogranicza 

realizację założeń dla działań edukacyjnych przyjętych do 

realizacji w ramach ZIT WrOF. 

Skala działań w danym roku jest uzależniona od środków jakie 

posiada organ prowadzący oraz potrzeb placówki, które mogą 

być różne w różnych latach. Powyższy zapis może stanowić 

znaczne ograniczenia do realizacji projektów, przy 

równoczesnym zapewnieniu, że działania EFS stanowią wsparcie 

uzupełniające.

Dla obszaru funkcjonalnego odniesieniem powinny być 

zdiagnozowane potrzeby partnerów, a nie narzucane 

dodatkowe kryteria. Podstawą wyodrębnienia obszarów ZIT są 

specyficzne i charakterystyczne potrzeby/problemy danego 

obszaru, różne od potrzeb pozostałej części województwa, 

przyjęte do realizacji w Strategii ZIT. Zatem stawianie  

dodatkowych ograniczeń w wyborze grup docelowych 

projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie zawsze 

zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

MR podjęto decyzję o nieuwzględnianiu uwagi, kierując się przesłanką wynikającą z 

doświadczeń z wdrażania PO KL, iż rezygnacja z ograniczenia spowoduje zastępowanie 

środków własnych środkami unijnymi. 
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Podrozdział 3.3 – 

Tworzenie 

warunków dla 

nauczania 

opartego na 

metodzie 

eksperymentu 

3) d) 

usunięcie zapisu: d) zlokalizowanych na terenie 

wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego planowanego 

do objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT.

Nadal wnioskujemy o usunięcie ograniczenia dla szkół 

zlokalizowanych na terenie wyodrębnionego obszaru 

funkcjonalnego. Tak zdefiniowane kryterium jako „...szkoły  

osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu” 

uniemożliwia realizację projektów w większości szkół z 

obszarów dużych miast (jak Wrocław), ponieważ zgodnie z 

danymi OKE i Strategii ZIT miasto plasuje się na najwyższym 

poziomie na terenie województwa w przedmiotowym zakresie. 

Dla obszaru funkcjonalnego odniesieniem powinny być 

zdiagnozowane potrzeby partnerów, a nie narzucane 

dodatkowe kryteria. Podstawą wyodrębnienia obszarów ZIT są 

specyficzne i charakterystyczne potrzeby/problemy danego 

obszaru, różne od potrzeb pozostałej części województwa, 

przyjęte do realizacji w Strategii ZIT. Zatem stawianie  

dodatkowych ograniczeń w wyborze grup docelowych 

projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie zawsze 

zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu
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Podrozdział 3.3 – 

Tworzenie 

warunków dla 

nauczania 

opartego na 

metodzie 

eksperymentu 

4) 

wnosimy o usunięcie zapisu w pkt.

4) Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma 

zastosowania, jeżeli:

a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich szkół lub 

placówek systemu oświaty zlokalizowanych na 

obszarach wymienionych w pkt 3 lit. d;

b) wsparcie kierowane jest do szkół specjalnych.

Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż stanowi on ograniczenie do 

realizacji projektów na terenie wyodrebnionego obszaru 

funkcjonalnego (ZIT).  Propozycja zapisu nadal nie rozstrzyga 

pozytywnie uwagi dotyczącej realizacji projektów na obszarze 

ZIT.

Zaproponowane kryterium  nie jest możliwe do spełnienia, gdyż 

nie ma możliwości objęcia wsparciem wszytskich szkół lub 

placówek systemu oświaty zlokalizowanych na obszarze 

wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego w jednym projekcie z 

uwagi na:

- konkursowy tryb wyboru projektów,

- niewystarczającą alokację środków przeznaczoną na konkurs 

- zakres merytoryczny projektu, który musi wynikać z potrzeb 

danej placówki i nie ma możliwości, aby przygotować jeden 

wspólny projekt dla wszytskich placówek, ze wszytskich 

poziomów edukacyjnych w danym obszarze funkcjonalnym. 

- placówki z danego poziomu edukacyjnego mają różne potrzeby 

w zakresie realizowanych działań. Nie ma możliwości ujęcia w 

jednym projekcie wszystkich typów szkół.

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona 

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu
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Podrozdział 3.3 – 

Tworzenie 

warunków dla 

nauczania 

opartego na 

metodzie 

eksperymentu 

11) 

Wnosimy o usunięcie zapisu

11) IZ RPO zagwarantuje, że działania, o których mowa 

w pkt 5 lit. c, będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 

przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala 

działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)  

prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie  (średniomiesięcznie).

Wnosimy o usuniecie zapisu.Zapis zdecydowanie ogranicza 

realizację założeń dla działań edukacyjnych przyjętych do 

realizacji w ramach ZIT WrOF. 

Skala działań w danym roku jest uzależniona od środków jakie 

posiada organ prowadzący oraz potrzeb placówki, które mogą 

być różne w różnych latach. Powyższy zapis może stanowić 

znaczne ograniczenia do realizacji projektów, przy 

równoczesnym zapewnieniu, że działania EFS stanowią wsparcie 

uzupełniające.

Dla obszaru funkcjonalnego odniesieniem powinny być 

zdiagnozowane potrzeby partnerów, a nie narzucane 

dodatkowe kryteria. Podstawą wyodrębnienia obszarów ZIT są 

specyficzne i charakterystyczne potrzeby/problemy danego 

obszaru, różne od potrzeb pozostałej części województwa, 

przyjęte do realizacji w Strategii ZIT. Zatem stawianie  

dodatkowych ograniczeń w wyborze grup docelowych 

projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie zawsze 

zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

MR podjęto decyzję o nieuwzględnianiu uwagi, kierując się przesłanką wynikającą z 

doświadczeń z wdrażania PO KL, iż rezygnacja z ograniczenia spowoduje zastępowanie 

środków własnych środkami unijnymi. 

166 ZIT WrOF

Podrozdział 3.4 – 

Korzystanie z 

technologii 

informacyjno–ko

munikacyjnych 

oraz rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych

2) d) 

usunięcie zapisu: d) zlokalizowanych na terenie 

wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego planowanego 

do objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT.

Nadal wnioskujemy o usunięcie ograniczenia dla szkół 

zlokalizowanych na terenie wyodrębnionego obszaru 

funkcjonalnego. Tak zdefiniowane kryterium jako „...szkoły  

osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu” 

uniemożliwia realizację projektów w większości szkół z 

obszarów dużych miast (jak Wrocław), ponieważ zgodnie z 

danymi OKE i Strategii ZIT miasto plasuje się na najwyższym 

poziomie na terenie województwa w przedmiotowym zakresie. 

Dla obszaru funkcjonalnego odniesieniem powinny być 

zdiagnozowane potrzeby partnerów, a nie narzucane 

dodatkowe kryteria. Podstawą wyodrębnienia obszarów ZIT są 

specyficzne i charakterystyczne potrzeby/problemy danego 

obszaru, różne od potrzeb pozostałej części województwa, 

przytjęte do realizacji w Strategii ZIT. Zatem stawianie  

dodatkowych ograniczeń w wyborze grup docelowych 

projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie zawsze 

zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

TIK

Uwaga nieuwzględniona 

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu



167 ZIT WrOF

Podrozdział 3.4 – 

Korzystanie z 

technologii 

informacyjno–ko

munikacyjnych 

oraz rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych

3) 

wnosimy o usunięcie zapisu w pkt.

3) Warunek, o którym mowa w pkt 2 nie ma 

zastosowania, jeżeli:

a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich szkół lub 

placówek systemu oświaty zlokalizowanych na 

obszarach wymienionych w pkt 2 lit.  d;

b) wsparcie kierowane jest do szkół specjalnych.

Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż stanowi on ograniczenie do 

realizacji projektów na terenie wyodrebnionego obszaru 

funkcjonalnego (ZIT).  Propozycja zapisu nadal nie rozstrzyga 

pozytywnie uwagi dotyczącej realizacji projektów na obszarze 

ZIT.

Zaproponowane kryterium  nie jest możliwe do spełnienia, gdyż 

nie ma możliwości objęcia wsparciem wszytskich szkół lub 

placówek systemu oświaty zlokalizowanych na obszarze 

wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego w jednym projekcie z 

uwagi na:

- konkursowy tryb wyboru projektów,

- niewystarczającą alokację środków przeznaczoną na konkurs 

- zakres merytoryczny projektu, który musi wynikać z potrzeb 

danej placówki i nie ma możliwości, aby przygotować jeden 

wspólny projekt dla wszytskich placówek, ze wszytskich 

poziomów edukacyjnych w danym obszarze funkcjonalnym. 

- placówki z danego poziomu edukacyjnego mają różne potrzeby 

w zakresie realizowanych działań. Nie ma możliwości ujęcia w 

jednym projekcie wszystkich typów szkół.

TIK

Uwaga nieuwzględniona 

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 

168 ZIT WrOF

Podrozdział 3.4 – 

Korzystanie z 

technologii 

informacyjno–ko

munikacyjnych 

oraz rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych

22) 

Wnosimy o usunięcie zapisu

22) IZ RPO zagwarantuje, że przedsięwzięcia 

finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich 

realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali 

działań (nakładów)  prowadzonych szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

(średniomiesięcznie).

Wnosimy o usuniecie zapisu.Zapis zdecydowanie ogranicza 

realizację założeń dla działań edukacyjnych przyjętych do 

realizacji w ramach ZIT WrOF. 

Skala działań w danym roku jest uzależniona od środków jakie 

posiada organ prowadzący oraz potrzeb placówki, które mogą 

być różne w różnych latach. Powyższy zapis może stanowić 

znaczne ograniczenia do realizacji projektów, przy 

równoczesnym zapewnieniu, że działania EFS stanowią wsparcie 

uzupełniające.

Dla obszaru funkcjonalnego odniesieniem powinny być 

zdiagnozowane potrzeby partnerów, a nie narzucane 

dodatkowe kryteria. Podstawą wyodrębnienia obszarów ZIT są 

specyficzne i charakterystyczne potrzeby/problemy danego 

obszaru, różne od potrzeb pozostałej części województwa, 

przyjęte do realizacji w Strategii ZIT. Zatem stawianie  

dodatkowych ograniczeń w wyborze grup docelowych 

projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie zawsze 

zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

TIK

Uwaga nieuwzględniona

MR podjęto decyzję o nieuwzględnianiu uwagi, kierując się przesłanką wynikającą z 

doświadczeń z wdrażania PO KL, iż rezygnacja z ograniczenia spowoduje zastępowanie 

środków własnych środkami unijnymi. 



169 ZIT WrOF

Podrozdział 6.1 

Podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego, w 

tym rozwój 

współpracy szkół i 

placówek 

systemu oświaty 

prowadzących 

kształcenie 

zawodowe z ich 

otoczeniem 

społeczno-

gospodarczym

10) 

Wnosimy o usunięcie zapisu

10) IZ RPO zagwarantuje, że przedsięwzięcia 

finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich 

realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali 

działań (nakładów)  prowadzonych szkoły lub placówki 

systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych 

obejmujących realizację kształcenia zawodowego 

praktycznego wsparcie kierowane jest do tych szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe, w których kształcenie zawodowe 

praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub 

przedsiębiorców ze względu na brak możliwości 

sfinansowania kosztów takiego kształcenia. 

Wnosimy o usuniecie zapisu.Zapis zdecydowanie ogranicza 

realizację założeń dla działań edukacyjnych przyjętych do 

realizacji w ramach ZIT WrOF. 

Skala działań w danym roku jest uzależniona od środków jakie 

posiada organ prowadzący oraz potrzeb placówki, które mogą 

być różne w różnych latach. Powyższy zapis może stanowić 

znaczne ograniczenia do realizacji projektów, przy 

równoczesnym zapewnieniu, że działania EFS stanowią wsparcie 

uzupełniające.

Dla obszaru funkcjonalnego odniesieniem powinny być 

zdiagnozowane potrzeby partnerów, a nie narzucane 

dodatkowe kryteria. Podstawą wyodrębnienia obszarów ZIT są 

specyficzne i charakterystyczne potrzeby/problemy danego 

obszaru, różne od potrzeb pozostałej części województwa, 

przyjęte do realizacji w Strategii ZIT. Zatem stawianie  

dodatkowych ograniczeń w wyborze grup docelowych 

projektów jest zdecydowanie nieuzsadnione i nie zawsze 

zgodne z preferencjami partnerów ZIT. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

MR podjęto decyzję o nieuwzględnianiu uwagi, kierując się przesłanką wynikającą z 

doświadczeń z wdrażania PO KL, iż rezygnacja z ograniczenia spowoduje zastępowanie 

środków własnych środkami unijnymi. 

170 UMWD
Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.1
15 d

"wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak 

kwota stypendium wypłacanego miesięcznego nie może 

przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia lub 

słuchacza"

 W trakcie trwającego naboru zapis "kwota stypendium 

wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł" 

stwarzał dużo problemów interpretacyjnych, potencjalni 

Wnioskodawcy  rozumieli ten zapis jako 1000 zł na rok.

zawodowe Uwaga uwzględniona

171 UMWD
Rozdział 3/ 

Podrozdział 3.4/ 
9 b)

  w ramach wyposażenia możliwy jest zakup 

„….komputery przenośne lub inne mobilne narzędzia 

mające funkcje komputera ….”  

Dotyczy to wsparcia z zakresu edukacji EFS i EFRR. Czy oznacza 

to że w ramach projektów nie ma możliwości zakupu 

komputerów stacjonarnych? 

TIK Uwaga uwzględniona

172 IZRPO WO
Rozdział 

2/Podrozdział 2.3
19 -

Proponuje się rozszerzyć zapisy o placówki wymienione 

w ustawie o systemie oświaty, w art. 2 pkt. 9 - zakłady 

kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli i w art. 2  

pkt. 10 - biblioteki pedagogiczne.

Niniejsze placówki ze względu na swoje doświadczenie mogą 

wspierać pracę szkół tworząc np. Pracownie międzyszkolne. 

Jednocześnie placówki te w tym zakresie nie są wspierane w 

innych PO.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Tego typu placówki stanowią grupę docelową działań przewidzianych do realizacji w 

ramach PO WER.

173 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1 
7 a

Zapisy określone w literze a nie precyzują, czy określony 

przez prawodawcę wymóg niedysponowania przez 

organ prowadzący infrastrukturą (która mogłaby być 

wykorzystana na potrzeby edukacji przedszkolnej), 

dotyczy jedynie infrastruktury stanowiącej przedmiot 

projektu, czy odnosi się do ogółu infrastruktury 

posiadanej przez organ prowadzący? Sugeruje się nie 

wprowadzanie w/w zapisu do Wytycznych.

Wprowadzenie w/w wymogu nie jest konieczne w kontekście 

zapewnienia prawidłowego wdrażania projektu. Wymóg 

niedysponowania przez organ prowadzący jakąkolwiek 

infrastrukturą, która możliwa byłaby do wykorzystania na 

potrzeby edukacji przedszkolnej, w praktyce przyczyni się do 

sytuacji, w której o wsparcie ubiegać się będą mogły nieliczne 

organy prowadzące. Wprowadzenie wymogu określonego w 

w/w punkcie Wytycznych, nawet w przypadku, gdy odnosiłoby 

się jedynie do infrastruktury stanowiącej przedmiot projektu, 

nie jest konieczne. Regulacje dotyczące zakazu podwójnego 

finansowania zostały określone w innych dokumentach 

programowych, a wymóg by "Skala działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie mogła 

ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 

prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 

dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie)" został już 

określony w Wytycznych.

przedszkola
Wyjaśnienie

zapis dotyczy sytuacji pozaprojektowej. 

174 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.1 
10 d iv) Proponuje się dodać odwołanie do pkt. 6. Uwaga techniczna. przedszkola Uwaga uwzględniona



175 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.2
9 k

Proponuje się dokonanie korekty zapisu z brzmienia: 

"realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza 

szkołą, OWP" na zapis: "realizację zajęć organizowanych 

poza lekcjami lub poza szkołą lub poza OWP".

Proopozycja korekty o charakterze edytorskim.
kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

176 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.2
11 -

Proponuje się dodanie zapisu: "Wnioski z diagnozy 

powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie".

W celu ujednolicenia zapisów Wytycznych, sugeruje się 

wprowadzenie w każdym punkcie odnoszącym się do 

uwarunkowania wsparcia od zdiagnozowanego problemu. 

Sugeruje się w podrozdziale 3.2 pkt. 11 wprowadzić zapisy 

analogiczne, jak w pkt. 7 podrozdziału 3.3.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

177 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
7 -

Proponuje się dookreślić, że przeprowadzenie 

inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego 

wyposażenia dotyczy projektów, w których planuje się 

wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do 

nauczania przedmiotów przyrodniczych lub 

matematyki.

W opinii IZRPO WO Wnioskodawca, który w ramach projektu 

nie planuje zakupu wyposażenia tylko wsparcie uczniów i 

nauczycieli, nie ma obowiązku przedstawiania oceny 

posiadanego inwentarza.

eksperyment Uwaga uwzględniona

178 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
8 a iv)

Sugeruje się dodanie do ppkt. iv) w pkt. a) zapisu: 

"sprzęt ochronny".

Wprowadzenie w/w zapisu umożliwi sfinansowanie w projekcie 

kosztów zakupu sprzętu ochronnego, takiego jak fartuchy, 

okulary. Sprzęt ten nie został wykazany w obecnym brzmieniu 

Wytycznych. 

eksperyment
Wyjaśnienie

Propozycja rozszerzenia katalogu zostanie skierowana do MEN. 

179 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
7 -

Konieczność przeprowadzenia diagnozy pod kątem 

inwentarza oraz stanu technicznego posiadanego 

wyposażenia powinno mieć miejsce, kiedy w projekcie 

beneficjent przewiduje wsparcie zakładające zakup 

wyposażenia. Dlatego warunek ten powinien odnosić 

się do wsparcia, o którym mowa w pkt. 5 lit. a.

Diagnoza powinna być powiązana z działaniami, jakie będę 

realizowane w projekcie. 
eksperyment Uwaga uwzględniona

180 IZRPO WO

Rozdział 

3/Pozdrozdział 

3.4

5 - Proponuje się wprowadzić odwołanie do pkt. 4 lit. a-b. Uwaga techniczna. TIK
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

181 IZRPO WO
Rozdział 

3/Podrozdział 3.4
7 - Proponuje się wprowadzić odwołanie do pkt. 4 lit. a-b. Uwaga techniczna. TIK

Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

182 IZRPO WO
Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
6 -

Konieczność przeprowadzenia diagnozy pod kątem 

inwentarza oraz stanu technicznego posiadanego 

wyposażenia powinno mieć miejsce, kiedy w projekcie 

beneficjent przewiduje wsparcie zakładające zakup  

wyposażenia. Dlatego warunek ten powinien odnosić 

się do wsparcia, o którym mowa w pkt. 5 c.

Diagnoza powinna być powiązana z działaniami, jakie będę 

realizowane w projekcie.
zawodowe Uwaga uwzględniona

183

Rozdział 2 / 

Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć 

Dodanie do słownika definicji "Sieć przedszkolna".

Wskazanie przedmiotowej definicji ma na celu poprawną 

interpretację zapisów, które będą mieć przełożenie na analizy 

prowadzone na poziomie regionalnym.   

ogólne Uwaga uwzględniona

184

Rozdział 2 / 

Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć

Dodanie do słownika definicji "Pracownik 

pedagogiczny". 

Wskazanie przedmiotowej definicji ma na celu poprawną 

interpretacjię zapisów Wytycznych. 
ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Informacje nt. sposobu ustalania statusu pracownika pedagogicznego zostały wskazane w 

FAQ, sporządzonym po spotkaniu 17.07.2015 r.

185
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
4 e

Doprecyzowanie zapisu: "doskonalenie umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym 

w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z 

rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych".

Zapis: "(…) oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, 

w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych" jest 

nieprecyzyjny ponieważ nie wyjaśnia w jakim zakresie "radzenie 

sobie w sytuacjach trudnych" będzie możliwe do sfinansowania 

ze środków EFS.      

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

Do określenia przez IZ RPO. 
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186
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
7 b

Obecny zapis: potrzeba wydatkowania środków została 

potwierdzona analizą potrzeb i trendów 

demograficznych w ujęciu terytorialnym (w 

perspektywie kolejnych 3 lat).                                                   

Propozycja zmiany na: "potrzeba wydatkowania 

środków została potwierdzona analizą potrzeb i 

trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w 

perspektywie kolejnych 2 lat)".

Skrócenie czasookresu do 2 lat  pozwoli racjonalnie 

przeprowadzić analizę potrzeb    i trendów demograficznych w 

ujęciu terytorialnym, a tym samym adekwatnie zaplanować 

działania projektowe.   

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

187
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1  
9

g,i, 

j,k

Obecny zapis: "W celu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe 

finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień,      

w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, 

dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych 

potrzeb żywieniowych wynikających z 

niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy 

dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb 

edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w 

oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę".                                              

Propozycja uwzględnienia w treści zakresu 

"indywidualnej diagnozy" - tzn. minimalnych wymogach 

jakie musi zawierać w zwiazku z finansowaniem z EFS 

mechanizmu racjonalnych usprawnień. W tym 

przypadku, ważne jest również wskazanie okresu 

opracowania przedmiotoej diagnozy (czy musi ona 

zostać przygotowana przed złożeniem wniosku, a jeżeli 

tak to w jakim terminie? z kolei co w sytuacji, gdy na 

etapie realizacji projektu będą objęci wsparciem osoby 

z niepełnosprawnościami (czy wówczas diagnoza moze 

zostać opracowana na etapie realizacji projektu i z 

jakich środków - projektowych, czy własnych 

projektodawcy?

Wskazanie w dokumencie zakresu "indywidualnej diagnozy" 

będzie ułatwieniem dla instytucji wdrażających oraz 

potencjalnych projektodawców aplikujących o środki  EFS w 

przedmiotowym zakresie.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

188
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
10 c

Obecny zapis: "liczba utworzonych w ramach 

udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania

przedszkolnego odpowiada faktycznemu i 

prognozowanemu w perspektywie 3-letniej

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na 

terenie gminy/miasta, na których są one tworzone".    

Propozycja zmiany zapisu na:                                           

"liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada 

faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie            

2-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 

przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są 

one tworzone".                                    

Skrócenie czasookresu do 2 lat  pozwoli racjonalnie 

przeprowadzić analizę zapotrzebowaniania na tworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie 

gminy/miasta, na których są one tworzone, a tym samym 

adekwatnie zaplanować działania projektowe.   

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1  i                            

Rozdział 2 / 

Podrozdział 2.3 - 

Słownik pojęć 

10 e

Obecny zapis: "(...) w ramach projektów 

ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego możliwe są działania 

obejmujące m.in. następujące kategorie wydatków:                                  

ii) modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej.  

Propozycja zmiany na:  "(...) w ramach projektów 

ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego możliwe są działania 

obejmujące m.in. następujące kategorie wydatków:                                          

ii) remont istniejącej bazy przedszkolnej (...)".  

Dodatkowo proponujemy w słowniku pojęć dodać 

definicję "remontu" zgodnie z obowiązującą podstawą 

prawną.                                                              

Pojęcie „modernizacji” zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy - 

Prawo budowlane 

przez art. 90 pkt 2 lit. a  ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie 

niektórych ustaw określających kompetencje organów 

administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową 

państwa  (Dz.U.Nr 106, poz. 668 z późn. zm.). Zmiana ta weszła 

w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawodawca  dokonując  

zmian w  Prawie budowlanym,  związanych  z  reformą 

administracyjną państwa w ogóle zrezygnował z posługiwania 

się pojęciem „modernizacja”, wprowadzając równocześnie 

zmianę definicji remontu. W  pkt  8  art.  3  określony  został  

„remont", przez który należy rozumieć  wykonywanie  w 

istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym”.

przedszkola Uwaga uwzględniona

190
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
10 e vii

Propozycja: "Bieżące funkcjonowanie nowo 

utworzonego miejsca przedszkolnego (w tym koszty 

wynagrodzenia nauczycieli i presonelu zatrudnionego w 

OWP, koszty żywienia dzieci) może być finansowane 

przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy".

Zastoswano język prosty. przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

191
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
10 f

Obecny zapis: "IZ RPO zagwarantuje, że wydatki 

wymieniowe w pkt 10 lit. e mogą być ponoszone

również na dostosowanie istniejących miejsc 

wychowania przedszkolnego do potrzebdzieci z 

niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie 

bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia 

niedostosowania OWP.                                                  

Propozycja uwzględnienia w treści zakresu "diagnozy 

potrzeb i stopnia niedostosowania OWP" - tzn. 

minimalnych wymogach jakie musi zawierać ww. 

diagnoza w związku z finansowaniem z EFS istniejących 

miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci           

z niepełnosprawnościami". W tym przypadku, ważne 

jest również wskazanie okresu opracowania 

przedmiotoej diagnozy (czy musi ona zostać 

przygotowana przed złożeniem wniosku, a jeżeli tak to 

w jakim terminie?). 

Wskazanie w dokumencie przedmiotowych danych, będzie 

ułatwieniem dla instytucji wdrażających oraz potencjalnych 

projektodawców aplikujących o środki  EFS w przedmiotowym 

zakresie.

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zbędne uszczegółowienie
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1

11, 

12

Obecny zapis: "Trwałość powinna być rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług 

przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie 

miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze 

środków innych niż europejskie".                                 Do 

powyższego zapisu proponujemy dodać zapis o 

konieczności zachowania miejsc przedszkolnych, które 

beneficjent prowadził  w okresie co najmniej 12 m-cy 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu        

z EFS.                                                                                                                            

Propozycja dodania w treści wyjaśnienia co w sytuacji, 

gdy nie występuje popyt na usługę przedszkolną dla 

dzieci z niepełnosprawnością.                                              

Ponadto, wątpliwość budzi również "rozszerzenie oferty 

OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów" - 

czy również musi zostać zachowana trwałość tej oferty 

przez okres co najmniej  2 lat nawet w sytuacji, gdy nie 

wystąpi zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje zajęć 

finansowanych ze środków EFS?   

Wskazanie w dokumencje wyjaśnienia takich sytuacji będzie 

ułatwieniem dla instytucji wdrażających oraz potencjalnych 

projektodawców aplikujących o środki  EFS, co do których 

będzie obowiązywała zasada trwałości.

przedszkola

Wyjaśnienie

Zapisy dot. trwałości zostały precyzyjne wskazane. Nie dotyczą one zajęć dodatkowych. 

Gotowość ma zastosowanie również do niepłenosprawnych

193
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
12 b, i  

Obecny zapis: "zajęcia specjalistyczne, o których mowa 

w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach    i 

placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym".                                                          

Propozycja uwzglednienia w treści katalogu "innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym".  

Dodanie katalogu w ramach przedmiotowych zajęć pozwoli na 

poprawne  kwalifikowanie w ramach EFS kosztów związanych z 

tym obszarem. 

przedszkola Uwaga niejasna

194
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
12 e

Propozycja: "dodatkowe zajęcia mogą być realizowane 

w istniejących OWP, w których w takim samym zakresie 

pod warunkiem, że zajęcia te nie były finansowane od 

co najmniej 12 miesięcy."

Doprecyzowanie zapisów. W nowoutworzonych przedszkloach 

stosuje się zapis z punktu 12 lit. F. zastoswano język prosty
przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

195
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1 
14

Obecny zapis: "Zakres wsparcia udzielanego w ramach 

RPO na rzecz doskonalenia umiejętności,

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

OWP do pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w 

tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbywa się 

głównie poprzez (...)".                                        Propozycja 

zmiany na: "Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO 

na rzecz doskonalenia umiejętności,

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

(zatrudnionych w OWP jak również nowo-

zatrudnionych)  do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie 

współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych, odbywa się głównie 

poprzez (...)".   

W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych 

doprecyzowano informacje wskazujące na możliwosć udziału w 

projekcie zarówno nauczycieli nowo zatrudnionych (w 

przypadku tworzenia nowych OWP) jak również już 

zatrudnionych  w OWP (w przyypadku wygenerowania nowych 

miejsc przedszkolnych w funkcjonujących OWP).       

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zbędne uszczegółowienie
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1
17

Obecny zapis: "IZ RPO zapewnia, że realizacja projektu 

w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji

lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP zostanie 

każdorazowo poprzedzona diagnozą

stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą 

zapotrzebowania OWP na określone kompetencje lub 

kwalifikacje".                                                    Propozycja 

uwzględnienia w treści zakresu "diagnozy" - tzn. 

minimalnych wymogach jakie musi zawierać w zwiazku 

z finansowaniem z EFS doskonalenia umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

OWP. Ponadto, zasadne jest, aby został określony 

"standard wymagań" jakie powinna zawierać analiza 

zapotrzebowania OWP na określone umiejętnosci, 

kompetencje lub kwalifikacje zawodowe nauczycieli. W 

tym przypadku, ważne jest również wskazanie okresu 

opracowania przedmiotoej diagnozy (czy musi ona 

zostać przygotowana przed złożeniem wniosku, a jeżeli 

tak to w jakim terminie?.            Ponadto, tj w 

podrozdziale 3.3 (pkt.7) proponuje się, aby w treści 

dodać następujący zapis: "wnioski z diagnozy powinny 

stanowić element wniosku o dofinansowanie".

Wskazanie w dokumencie zakresu przedmiotowych 

diagnoz/analiz będzie ułatwieniem dla instytucji wdrażających 

oraz potencjalnych projektodawców aplikujących o środki  EFS 

w przedmiotowym zakresie.

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zbędne uszczegółowienie

197
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.1
brak brak 

Propozycja dodania kosztów możliwych do 

sfinansowania z EFS w zakresie udziału rodziców.  

Z uwagi na mozliwość występowania w grupie docelowej 

projektu rodziców, a także  możliwych do finansowania z EFS 

kosztów związanych ze współpracą nauczycieli z rodzicami 

(pkt.14 Wytycznych). 

przedszkola

Uwaga niejasna

Nie jest jasne jakie działania mogłyby być realziowane na rzecz rodziców, które wymagałyby 

finasowania. 

198
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.2
4 a zapis niezrozumiały

Treść punktu jest powiązana z pkt. 3. Skoro wsparcie nie musi 

być skierowane do szkół lub placówek systemu oświaty osiągają 

najsłabsze wyniki edukacyjne, to zapis pkt. 3 nie ma sensu 

ponieważ na podstawie pkt. 4 wsparcie poże być skierowane do 

regionu, czyli do wszystkich szkół na terenie województwa. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapis wyłącza stosowanie warunków określonych w pkt. 3 co oznacza, że konieczność 

profilowania nie ma zastosowania, jeżeli wsparcie jest kierowane do całego województwa. 

199
Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.2 
5

Obecny zapis: "W przypadku OWP interwencja EFS 

zostanie skierowana do podmiotów znajdujących się

na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej".                                 Propozycja 

zmiany na: "W przypadku OWP interwencja EFS 

zostanie skierowana do podmiotów            znajdujących 

się na obszarach o najniższym poziomie 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej niż średnia 

krajowa na podsstawie aktualnie dostępnych 

statystycznych".        

Dodanie informacji będzie uszczegółowieniem zapisów 

wskazujacych na żródłowe dane statystyczne.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnychNiemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na 

konieczność kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których 

funkcjonują szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.2 
8 c i 

Obencny zapis: 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje 

następujące etapy:

i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych 

związanych z realizacją przez OWP, szkołę lub placówkę 

systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i 

rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub 

słuchaczy kompetencji

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej)".                                               

Propozycja wskazania w tresci zakresu informacji jakie 

powinna uwzględniać ww. diagnoza. Ponadto, tj w 

podrozdziale 3.3 (pkt.7) proponuje się, aby w treści 

dodać następujący zapis: "wnioski z diagnozy powinny 

stanowić element wniosku o dofinansowanie". 

Wskazanie w dokumencie niezbędnych danych składających się 

na diagnozę będzie ułatwieniem dla IZ RPO w ich przygotowaniu 

na potrzeby ogłaszanych konkursów.   

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.2 
9

g,i, 

j,k

Obecny zapis: "Wsparcie, o którym mowa w pkt 6 lit. b, 

może objąć w szczególności:                                       g) 

nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym 

OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. 

in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców)      

w celu realizacji programów edukacyjnych;                        

i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy 

szczególnie uzdolnionych w zakresie

przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 

obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;                     

j) doradztwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów lub 

słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.                                                            

k) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub 

poza szkołą, OWP.                                                                                                                  

Propozycja zmiany na: "Wsparcie, o którym mowa w 

pkt 6 lit. b, może objąć w szczególności:                                                            

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty     (z 

wyłączeniem OWP) w celu realizacji programów 

edukacyjnych;                                                             i) 

pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, 

matematyki lub przedsiębiorczości (z wyłączeniem 

dzieci w wieku przedszkolnym);                                              

j) doradztwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów lub 

słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem 

dzieci w wieku przedszkolnym);                                                             

k) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami         (w 

Wprowadzone zmiany wynikają z:                                                                           

- ujednolicenia zapisów z Wytycznymi, w których występuje 

definicja "otoczenia społeczno-gospodarczego" tj. w 

Podrozdziale 6.1, w którym nie ma koncentracji wsparcia na 

OWP;                                                                                                                

-  zapisy Wytycznych nie odwołują sie do pomocy stypendialnej 

dla dzieci w wieku przedszkolnym, w związku z czym należy 

wyłączyć tą grupę ze wsparcia;                    - w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, analogicznie jak wyżej 

wyłączno dzieci w wieku przedszkolnym;                                                                                

- w zakresie zajęć doszczegółowiono zakres możliwego wsparcia 

w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych.                                                                          

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.2 
10

Obecny zapis: "IZ RPO zagwarantuje, że przedsięwzięcia 

finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich 

realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do 

skali działań (nakładów)".                                Propozycja 

zmiany na: "IZ RPO zagwarantuje, że przedsięwzięcia 

finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty. Skala działań prowadzonych w trakcie 

realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie 

może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań 

(nakładów) prowadzonych przez OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinanansowanie 

(średdniomiesięcznie)".  

Ujednolicenie zapisów na podstawie zaleceń Ministerstwa w 

tabeli "Pytań i odpowiedzi" (spotkanie odbyło się w lipcu 2015 

r.).   

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.2 
15

g) narzędziem weryfikującym osiągnięcie celów i 

założeń programu stypendialnego będzie Indywidualny 

Plan Rozwoju (IPR), czyli zindywidualizowany program 

rozwoju edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie 

uzdolnionych, przygotowanych przez 

uczniów/uczennice wraz z ich opiekunami 

dydaktycznymi.

IPR będzie zawierał co najmniej: 

- określenie profilu ucznia z uwzglednieniem klasyfikacji 

ocen;

- aktualne osiągnięcia,uzdolnienia i zainteresowania 

ucznia/uczennicy;

- bariery rozwoju ucznia/uczennicy;

- plany i cele do osiągnięciaw związku z otrzymanym 

stypendium;

- dane dotyczące szkoły lub placówki systemu oświaty;

- wydatki, jakie Stypendysta zamierza ponieść w ramach 

otrzymanego stypendium.

Należy doprecyować narzędzie, stanowiące podstawę realizacji 

programu stypendialnego przez szkołę lub placówkę systemu 

oświaty, w której kształcą się uczniowie lub słuchacze albo przez 

organ prowadzący szkoły lub placówki oświaty.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych warunków na poziom Wytycznych. IZ RPO 

ma możliwość określenia zasad tworzenia Planów Rozwoju w regulaminie konkursu.
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Podrozdział 3.3
4 a zapis niezrozumiały

Treść punktu jest powiązana z pkt. 3. Skoro wsparcie nie musi 

być skierowane do szkół lub placówek systemu oświaty osiągają 

najsłabsze wyniki edukacyjne, to zapis pkt. 3 nie ma sensu 

ponieważ na podstawie pkt. 4 wsparcie może być skierowane 

do regionu, czyli do wszystkich szkół na terenie województwa. 

eksperyment

Wyjaśnienie

Obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne nie ma 

zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ placówek 

zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma możliwość 

rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty nabór, w 

ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia 

EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako pierwsze 

zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich indywidualnych 

potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się wyrównania różnić 

międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli środki EFS będą w stanie 

zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym zlokalizowanych na 

terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie konieczności 

profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga przeanalizowania 

przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym obszarze 

referencyjnym. 
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.3
5 a

Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje: 

wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do 

nauczania przedmiotów przyrodniczych lub 

matematyki. Propozycja zapisu: przedmiotów 

przyrodniczych i/lub matematyki.

Zapis w nowym brzmieniu będzie bardziej zrozumiały i czytelny 

dla beneficjentów.
eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z zasadami logiki ,,lub" stanowi alternatywę łączną dzięki czemu jednocześnie 

dopuszcza możliwość łączenia poprzednika i następnika, jak i traktowania ich rozłącznie. 

Oznacza to, że beneficjent może dostosowywać miejsca wychowania edukacji 

przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i realizować dodatkowe zajęcia 

albo realizować te działania samodzielnie.    
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Podrozdział 3.3 
11

Obecny zapis: "IZ RPO zagwarantuje, że działania,        o 

których mowa w pkt 5 lit. c, będą stanowiły

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich 

realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do 

skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły

lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o

dofinansowanie (średniomiesięcznie).              

Propozycja zmiany na: "IZ RPO zagwarantuje, że 

działania o których mowa w pkt 5 lit. c, będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych w trakcie realizacji 

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 

prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinanansowanie (średdniomiesięcznie)".  

Ujednolicenie zapisów na podstawie zaleceń Ministerstwa w 

tabeli "Pytań i odpowiedzi" (spotkanie odbyło się w lipcu 2015 

r.). 

eksperyment Uwaga uwzględniona
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Podrozdział 3.3
11

dodanie zdania "Wnioski z diagnozy powinny stanowić 

element wniosku o dofinansowanie"

W celu ujednolicenia zapisów z pkt. 7 podrozdziału 3.3 należy 

uzupełnić treść punktu. Jednocześnie zapis wymusi ujmowanie 

wniosków z diagnozy we wnioskach o dofinansowanie 

projektów.

eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

Pkt 11 nie odnosi się do diagnozy. 
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.4
4 a zapis niezrozumiały

Treść punktu jest powiązana z pkt. 3. Skoro wsparcie nie musi 

być skierowane do szkół lub placówek systemu oświaty osiągają 

najsłabsze wyniki edukacyjne, to zapis pkt. 3 nie ma sensu 

ponieważ na podstawie pkt. 4 wsparcie może być skierowane 

do regionu, czyli do wszystkich szkół na terenie województwa. 

TIK

Wyjaśnienie

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 

209
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Podrozdział 3.4 
22 "stanowić element wniosku o dofinansowanie"

Ujednolicenie zapisów na podstawie zaleceń Ministerstwa w 

tabeli "Pytań i odpowiedzi" (spotkanie odbyło się w lipcu 2015 

r.).   

TIK Uwaga niejasna
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Rozdział 3 / 

Podrozdział 3.5
8 b

wymienione w treści rozporządzenia zostały uchylone i 

zastąpione nowymi rozporządzeniami 

Rozporządzenia wskazane w treści punktu zostały uchylone i 

zastąpione jednym Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 

1113)

indywidualizacja Uwaga uwzględniona
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Rozdział 5 / 

Podrozdział 5.1
1

Obecny zapis: "Celem interwencji EFS jest zwiększenie 

uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez

całe życie, w tym poprawa kwalifikacji lub kompetencji 

kluczowych tych osób w zakresie TIK i języków obcych".      

Propozycja wskazania w treści informacji odwołujacych  

się do stosowania stawek jednostkowych w innych 

Priorytetach Inwestycyjnych. W przypadku realizacji    

szkolenia z j. angielskiego np. w PI 9, to czy wówczas  

obowiązują stawki jednostkowe zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do Wytycznych w obszarze edukacji.   

Uwzglednienie informacji ma na celu poprawną inerpretację 

wsparcia EFS w zakresie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu 

się przez całe życie.     

osoby dorosłe
Wyjaśnienie

stawki jednostkowe obowiązują wyłącznie w ramach PI 10 iv.

212
Podrozdział 5 / 

Podrozdział 5.1 
7 a, b

Obecny zapis: "Szkolenia, o których mowa w pkt 6, są 

realizowane zgodnie z zakresem określonym

w załączniku nr 1 do Wytycznych i są rozliczane 

stawkami jednostkowymi wskazanymiw tym załączniku, 

przy czym poza stawkami jednostkowymi istnieje 

możliwość sfinansowania w ramach projektów 

wyłącznie kosztów związanych z:                                                 

a) zakupem podręcznika,

b) przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu,  

o którym mowa w pkt 6".                                                    

Propozycja zmiany na: "Szkolenia, o których mowa  w 

pkt 6, są realizowane zgodnie z zakresem określonym

w załączniku nr 1 do Wytycznych i są rozliczane 

stawkami jednostkowymi wskazanymiw tym załączniku, 

przy czym poza stawkami jednostkowymi istnieje 

możliwość sfinansowania w ramach projektów 

wyłącznie kosztów związanych z:                                                 

a) zakupem materiałów dydaktycznych (w tym 

podręczniki),

b) przeprowadzeniem egzaminu (w tym również 

jednego egzaminu poprawkowego), wydaniem 

certyfikatu, o którym mowa w pkt 6".                                                   

e) wydatków na zakup środków trwałych oraz cross-

financingu.                                                  

Wskazano na możliwość rozszerzenia katalogu o materiały 

dydaktyczne, możliwość przeprowadzenia egzamjinu 

poprawkowego, co zwiększy osiągnięcie przez beneficjenta 

załozonych w projekcie wskaźników. Ponadfto, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Wytycznych, poza stawką jednostkowa jest 

możliwość ponoszenia wydatków na zakup środków trwałych 

oraz cross-financingu.

osoby dorosłe

Wyjaśnienie

Mmateriały dydaktyczne, poza podrecznikiem, są objęte stawką, co jest wskazane w 

załączniku. Koszty egzaminów (nie okreslono ilu, stąd decyzja należy do IZ) są poza stawką i 

nie wymaga to zmiany wytycznych. Koszt zakupu środków trwałych i cross-financingu nie 

wydaje sie zasadny (nie są to projekty inwestycyjne dot. wsparcia infrastruktury u 

beneficjentów). Nie wiadomo o jakiego typu wydaki chodzi, w ramach stawki uwzględniono 

amortyzację sprzętu niezbędnego do potrzeb prowadzenia zajęć. 
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Rozdział 5 / 

Podrozdział 5.1 
9

9) Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które 

powinni osiągnąć uczestnicy projektu

został określony w załączniku nr 2 do Wytycznych.       IZ 

RPO zapewnia zamieszczenie tego

standardu w regulaminie konkursu. Każdy projekt 

powinien obejmować co najmniej wskazany w ramach 

Standardu obszar Informacja, Komunikacja i Tworzenie 

treści. Powyższy warunek nie ma zastosowania do 

kwalifikacji cyfrowych.                                                                    

Propozycja wskazania w dokumencie zapisów 

odnoszących się do standardu wymagań w zakresie 

kwalifikacji cyfrowych.    

Wskazanie w dokumencie przedmiotowych informacji będzie 

ułatwieniem dla IZ RPO w przygotowaniu dokumentacji 

konkursowej.    

osoby dorosłe

Uwaga niewuzględniona

Kwalifikacje nie powinny mieć określonego standardu, gdyż są realizowane zgodnie z 

przyjętym dla nich zakresem. 
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Rozdział 5 / 

Podrozdział 5.1
7

Obecny zapis: "Szkolenia, o których mowa w pkt 6, są 

realizowane zgodnie z zakresem określonym

w załączniku nr 1 do Wytycznych i są rozliczane 

stawkami jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku 

(…)".                                                                          

Propozycja zmiany na: "Szkolenia, o których mowa       w  

pkt 6, są realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej, 

zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do 

Wytycznych i są rozliczane stawkami jednostkowymi 

wskazanymi w tym załączniku (…)".                    

Określone przez MR stawki jednostkowe dotyczą kompleksowej 

usługi szkolenia.   Wysokość ww. stawek wynika z kalkulacji 

przeprowadzonej w oparciu o ceny rynkowe usług 

szkoleniowych oferowanych przez profesjonalne firmy 

działające        w branży nauki języków obcych w danym 

województwie.                                                 W związku z 

powyższym, brak jest uzasadnienia dla realizacji szkoleń 

językowych  w formie e-learningowej.  

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

215
Rozdział 5 / 

Podrozdział 5.1 
10

Obecny zapis: "IZ RPO zobowiąże wnioskodawców do 

umieszczenia we wniosku o dofinansowanie

kryteriów oceny osiągniętych przez uczestników 

projektu efektów uczenia zdefiniowanych w standardzie 

wymagań, o którym mowa w pkt 8 oraz 

przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia tych efektów".                                                  

Propozycja zmiany na: "IZ RPO zobowiąże 

wnioskodawców do umieszczenia we wniosku o 

dofinansowanie kryteriów oceny osiągniętych przez 

uczestników projektu efektów uczenia zdefiniowanych     

w standardzie wymagań, o którym mowa w pkt 8 oraz 

przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia tych efektów. 

Tego typu działania nie mogą stanowić wsparcia 

projektowego i nie mogą być wydatkiem 

kwalifikowalnym". 

Ujednolicenie zapisów na podstawie zaleceń Ministerstwa w 

tabeli "Pytań                      i odpowiedzi" (spotkanie odbyło się w 

lipcu 2015 r.).   

osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

Zbędne doprecyzowanie. 

216
Rozdział 5 / 

Podrozdział 5.1 
11

Obecny zapis: "IZ RPO gwarantuje, że beneficjenci 

utrwalą i będą przechowywać wyniki walidacji

przeprowadzonej w ramach projektu na potrzeby 

kontroli  i późniejszej ewaluacji przez okres

przechowywania dokumentacji projektowej".                         

Propozycja zmiany na: "IZ RPO gwarantuje, że 

beneficjenci utrwalą i będą przechowywać wyniki 

walidacji (w tym przypadku wyniki przeprowadzonych 

egzaminów zmierzających do wydania certyfikatów 

zewnętrznych) przeprowadzonej w ramach projektu na 

potrzeby kontroli  i późniejszej ewaluacji przez okres 

przechowywania dokumentacji projektowej".   

Ujednolicenie zapisów na podstawie zaleceń Ministerstwa w 

tabeli "Pytań                      i odpowiedzi" (spotkanie odbyło się w 

lipcu 2015 r.).   

osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

Zbędne doprecyzowanie. 

217
Rozdział 5 / 

Podrozdział 5.1 

Brak zapisu informującego, czy w sytuacji realizacji        

w ramach PI 10 iii projektu opartego na systemie 

popytowym (PSF), zastosowanie mają uregulowania 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Wątliwosć w tej kwestii została poruszona w dniu 05.04.2016 r. 

na spotkaniu Grupy roboczej ds. adaptacyjności. Uwzględnienie 

zaproponowanych informacji ma na celu uniknięcie rozbieżności 

interpretacyjnych w zakresie realizacji projektów opartych na 

popytowym systemie finansowania szkoleń z j.obcych i TIK.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona
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Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.1 
1 a

Zwiększenie udziałau podmiotów z otoczenia społeczno-

gospdarczego szkół lub placówek systemu oświaty w 

przygotowywaniu programów nauczania oraz 

orgaznizacji kszatałcenia praktycznego w miejscu pracy 

dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe na 

zasadach dualnego systemu kształecnia. 

Wytyczne nie doprecyzowują zapisów dotyczących dualnego 

systemu kształcenia - w przypadku uwzględnienia uwagi należy 

doprecyzowac również słownik pojęć o definicję "dualnego 

systemu kształcenia" 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Obecne zapisy odnosząc się ogólnie do kształcenia zawodowego i realizownego w miejscu 

pracy dają przestrzeń na realizację tego typu działań również w formule kształcenia 

dualnego. Nie jest to wykluczone, tym samym nie jest zasadne nadmierne doprecyzowanie 

zapisów wytyczych.

219
Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.1 
8 d

Praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego 

organizowane w instytucjach z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe powinny trwać 

minimum 40 godzin. 

Propozycja doprecyzowania kto i na jakich zasadach 

prowadzi staż, czy nauczyciel odbywajacy praktykę/staż 

moze otrzymywać wynagrodzenie za staż, czy może 

mięć dofiansowanie do kosztów dojazdu, kosztów 

zakupu odzieży roboczej itp.

Zapis doprecyzowujący będzie rozszerzeniem wiedzy dla 

przygotowujacych wnioski o dofinansowanie.
zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Podczas spotkania grupy roboczej ds.edukacji członkowie uzgodnili, że każda IZ RPO będzie 

miała możliwość samodzielnego określenia tych zasad w ramach opracowywanych na 

poziomie regionalnym dokumentów programowych (SzOOP, regulaminy konkursów).

220
Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.1 
17 b

Tworzenie klas patronackich w szkołach - bark 

uszczegółowienia

Należy doprecyzować co może być podstwą tworzenie klas 

patronackich. 

Proponujemy list intencyjny między szkołą a np. uczelnią, należy 

wskazać także moment podpisania listu np. przed złożeniem 

wniosku, przed podpisaniem Umowy 

o dofinansowanie, czy może dopuszczalna jest sytuacjia 

podpisania listu w trakcie realizacji projektu.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady tworzenia klas patronackich powinny zostac opracowane przez IZ RPO w ramach 

dokumentów programowych. 

221
Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.1
20

IZ RPO zapewnia wdrożenie wypracowanego w ramach 

PO WER modelu współpracy pracodawców 

funkcjonujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 

ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty 

prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

Propozycja doprecyzowania w jaki sposób IZ ma 

zapewnić wdrożenie modelu współpracy. Czy 

zrezygnowanie z załącznika nr 3, a tym samym brak 

wyodrębnionej alokacji na współpracę z SSE oznacza,że 

ma być ona jedynie działaniem uzupełniającym, np. w 

kryteriach premiujacych ?

Zapis doprecyzowujący będzie  rozszerzeniem wiedzy dla 

przygotowujacych regulaminy konkursów.
zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapisy Wytycznych dot. wdrożenia modelu współpracy z SSE zostały usunięte.

222
Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.3 
3 a

Propozycja doprecyzowania, czy nauczyciele w 

gimnazjach i  w szkołach ponadgimnazjalnych mogą 

uzyskiwać kwalifikacje doradców edukacyjno-

zawodowych w ramach projektów.

Zgodnie z zapisami Wytycznych istnieje mozliwość tworzenia 

Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach, 

szkołach, ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia 

ustawicznego, CKZiU lub innych zespołach realizujących zadania 

zbieżne z zadaniami CKZiU, które umożliwiają realizację 

doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, słuchaczy 

szkół lub placówek systemu oświaty i osób dorosłych. W 

punkcie dotyczącym uzyskiwania kwalifikacji doradców 

edukacyjno-zawodowych powinien znaleźć się zapis o 

możliwości wsparcia również nauczycieli  w gimnazjach oraz w 

szkołach ponadgimnazjalnych.

doradztwo
Uwaga nieuwzględniona

zbędne uszczegółowienie
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Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.3
3 b

"Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 

(SPInKa) - IZ RPO zapewnia, że w umowach o 

dofinansowanie projektu zawieranych z beneficjentami

będą zawarte postanowienia zobowiązujące do 

zachowania trwałości utworzonych

w ramach projektu SzPIiK, przez okres co najmniej 2 lat 

od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w 

umowie o dofinansowanie projektu."

Należy doprecyzować trwałość działań. doradztwo Uwaga niejasna

224
Rozdział 6 / 

Podrozdział 6.3
3 b

Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 

(SPInKa) w szkołach i palcówkach systemu oświaty

Należy doprecyzować czy w przypadku złożenia projektu 

obejmującego więcej niż jedną szkołę należy utworzyć SPI i K w 

każdej ze wskazanych szkół czy wystarczy utworzenie co 

najmniej 1 punktu. 

doradztwo
Uwaga nieuwzględniona

zbędne uszczegółowienie

225

Załącznik nr 1: 

Stawki 

jednostkowe 

2

Obecny zapis: "Stawka jednostkowa dotyczy:

- 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut)…". 

Propozycja zmiany na: "Stawka jednostkowa dotyczy:

- 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut) lub ich 

wielokrotność (…)".                                                     

Uwzględnienie  możliwości realizacji "wielokrotności" stawki 

jednostkowej jest wynikiem doświadczeń z perspektywy 2007-

2013.  

ogólne
Uwaga nieuwzględniona

zbędne uszczegółowienie

226 IZ RPOWŚ 2014 - 2020
Rozdział 3, 

Podrozdział 3.1  
10 g

IZ nie ma możliwości zapewnienia, że organ prowadzący 

OWP nie ujmie w sprawozdaniach przekazywanych 

organowi dotującemu liczby dzieci korzystających z 

nowoutworzonych w ramach projektu EFS miejsc 

wychowania przedszkolnego. 

IZ zapis taki może zawrzeć w umowie o dofinansowanie 

projektu i zweryfikowac na etapie kontroli projektu. 
przedszkola

Wyjaśnienie

sposób zapewnienia zgodności z zapisem Wytycznych został wskazany w Podozdziale 2.2pkt 

12.

227 IZ RPOWŚ 2014 - 2020
Rozdział 5, 

Podrozdział 5.1  
8

W punkcie tym IZ wnioskuje o dodanie wyłączenia z 

konieczności stosowania stawek jednostkowych, w 

przypadku gdy realizacja wsparcia ma się odbywać w 

oparciu o system popytowy np. w wykorzystaniem RUR 

i poprzez operatora (podobnie jak w PI 8v). 

Zgodnie z zapisami RPOWŚw  PI 10 iii wsparcie realizowane 

będzie z zastosowaniem popytowego systemu realizacji usług, z 

wykorzystaniem refundacji kosztów/ promesy lub bonów 

szkoleniowych. Do realizacji popytowego systemu zostanie 

wybrany Operator (w trybie konkursowym). Zapisy Wytycznych, 

zobowiązujęce IZ do stosowanie stawek jednostkowych 

uniemożliwiają realizację wsparcia w spsoób wskazany w 

RPOWŚ 2014 - 2020.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

228

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
7)

Należy doprecyzować, czy inwentarz dotyczy całego 

wyposażenia szkoły lub placówki, czy tylko wyposażenia 

objętego wykazami MEN lub KOWEZiU. Zasadnym 

byłoby zamieszczenie w diagnozie spisu inwentarza 

dotyczącego tylko wyposażenia ujętego w wykazach 

MEN i KOWEZiU, które można zakupić w ramach 

projektu.

Z zapisów proponowanych zmian nie wynika w jakim zakresie 

powinien być przeprowadzony inwentarz do diagnozy szkoły lub 

placówki systemu oświaty. Czy to ma być spis całego inwentarza 

szkoły/placówki czy może ma to być spis inwentarza tylko w 

zakresie posiadanego przez szkołę/placówkę sprzętu/pomocy 

dydaktycznych, narzędzi TIK, wyposażenia pracowni 

przyrodniczych itp, które są wskazane przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej lub KOWEZiU (jak również w załącznikach 

do Regulaminów ogłaszonych konkursów na projekty).

eksperyment Uwaga uwzględniona

229

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

3/Podrozdział 3.4
5) j.w. j.w. TIK Uwaga uwzględniona

230

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

3/Podrozdział 3.5
5) j.w. j.w. indywidualizacja Uwaga uwzględniona

231

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

6/Podrozdział 6.1
6) j.w. j.w. zawodowe Uwaga uwzględniona
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232

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

3/Podrozdział 3.1
10) c)

Proponuje się zmienić zapis podpunktu na: "liczba 

utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada 

faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-

letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 

przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są 

one tworzone, w zakresie liczby miejsc w przedszkolach 

publicznych (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) i 

przedszkolach niepublicznych - działających na zasadach 

przedszkoli publicznych, w oparciu o art. 90 ust. 1 pkt b 

ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.). Interwencja nie jest możliwa (......) 

przedszkolnego;

Biorąc pod uwagę niski poziom zamożności mieszkańców 

niektórych obszarów oraz politykę prorodzinną państwa, 

zasadnym jest dążenie do zapewnienia dla każdego dziecka 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w 

czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, natomiast w 

przypadku pobytu dziecka w większym wymiarze godzin, 

pobieranie od rodziców opłaty nie wyższej niż 1 zł za godzinę.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

w opinii MR zmiana jest niezasadna.

233

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

3/Podrozdział 3.2
4) a)

Uszczegółowić co oznacza stwierdzenia "wsparcie 

zostanie skierowane do wszystkich szkół lub placówek 

systemu oświaty….". Czy zapis ten oznacza, że 

wszystkie szkoły/placówki zlokalizowane na 

wymienionych obszarach są uprawnione do składania 

wniosku o dofinansowanie, czy też oznacza, że 

wszystkie szkoły/placówki muszą zostać objęte 

projektem?

Zapis jest nieprecyzyjny.
kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie 

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 

234

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

3/Podrozdział 3.3
4) a) j.w. j.w. eksperyment jw.

235

Wydział Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta 

Lublin

Rozdział 

3/Podrozdział 3.4
3) a) j.w. j.w. TIK jw.

236 UMWL Wykaz skrótów

SZOOP- Szczegółowy opis Osi Priorytetowych programu 

operacyjnego Proponowany zapis Szczegółowy Opis Osi 

Priorytetowych 

techniczna. ogólne Uwaga uwzględniona

237 UMWL Rozdział 1 2) e)

" Warunki i procedury określone w Wytycznych 

wynikają w szczególności z: [...]

e) dokumentu Zalecenia Rady w sprawie krajowego 

programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające 

opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę 

programu konwergencji na lata 2012-2015." 

Druga część podpunktu sprawia wrażenie, jakby brakowało 

jakiegoś słowa. Całość jest niezrozumiała.
ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Jest to tytuł dokumentu. 

238 UMWL
R. 2

Pr. 2.2
4)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Jest to nazwa własna dokumentu i póki nie zostanie znowelizowana obowiązuje w takim 

brzmieniu. 

239 UMWL Podrozdział 2.3 10) Należy podać pełną nazwę wytycznych horyzontalnych. Uwaga techniczna. ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Pełna nazwa Wytycznych została użyta po raz pierwszy w Podrozdziale 2.2 pkt 4.

240 UMWL
R. 2

Pr. 2.3

13), 

16)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Jest to nazwa własna dokumentu i póki nie zostanie znowelizowana obowiązuje w takim 

brzmieniu. 



241 UMWL Podrozdział 2.3 17)

W definicji ośrodka wychowania przedszkolnego należy 

wyjaśnić kwestię oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

Uwaga w związku z przepisami przejściowymi w tym zakresie. ogólne Uwaga uwzględniona

242 UMWL Podrozdział 2.3 25)

specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne – 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci w 

wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532);

Proponuję zmianę terminu zamiast specjalne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne na  dzieci i młodzież ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, gdyż specjalne 

potrzeby edukacyjne są zgodne z  rozporzadzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 

532), a bardziej chyba należy podkreślić definicję dzieci ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Definicje 

zaproponowane przez Zespół Ekspertów ds. Specjalnych 

Potrzeb Edukacyjnych, powołany w 2008 roku przez ministra 

edukacji narodowej:

• Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi to te, u których stwierdza się spektrum objawów 

utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie: 

ruchowe, sensoryczne, poznawcze, w zakresie komunikacji, 

emocjonalno-społeczne i/lub psychiczne, wpływających na 

jakość życia i pełnienie ról społecznych teraz i/lub w przyszłości.

• Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi to te, u których stwierdza się zagrożenie 

niepełnosprawnością, wszelkie dysfunkcje, dysharmonie lub 

niesprawności mogące mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój. 

Zespół Ekspertów przyjął również kryterium podziału, biorąc 

pod uwagę wiek:

• Dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi to dzieci od 

urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci i młodzież od 

momentu rozpoczęcia nauki w szkole do jej ukończenia określa 

się mianem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

lub

• Dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi to dzieci od 

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z uwagami IZ RPO zgłoszonymi podczas spotkania grupy ds. edukacji w lipcu 2015 

r., definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi została zastąpiona def. zgodną 

z powszechnie obowiązującym prawem. Niemniej jednak, nie ma przeciwskazań, aby IZ 

RPO wykorzystała tę definicję w ramach swoich dokumentów programowych.

243 UMWL Podrozdział 2.3 26)
Należy dodać: "oraz art.. 9 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty".
Przywołany zapis wskazuje na typy szkół. ogólne Uwaga uwzględniona

244 UMWL Podrozdział 2.3 27)

Wskazano nieprawidłową podstawę prawną. Definicja 

szkoły dla dorosłych została określona w art.. 3 pkt 15 

ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna wskazana przy okazji szkoły dla dorosłych 

wprowadza w błąd, gdyż wymienione są tu jedynie typy szkół, o 

których mowa w art.. 9 ust. 1 pkt 1,2 i 3 lit. b i d ustawy o 

systemie oświaty. Istota zaś szkoły dla dorosłych, o czym mowa 

w art.. 3 pkt 15, jest odrębna organizacja kształcenia w typach 

szkól wymienionych w art. 9 oraz fakt przyjmowania osób, które 

ukończyły 18 rok życia. Zatem szkoła policealna, wskazana w 

art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o systemie oświaty, nie jest szkołą 

dla dorosłych, jeżeli łącznie nie zachodzą przesłanki  wskazane w 

art. 3 pkt 15. Przytoczona w wytycznych definicja wymaga 

zatem korekty podstawy prawnej.

ogólne Uwaga uwzględniona



245 UMWL Podrozdział 2.3

Do szkół prowadzących kształcenie ogólne należy 

przyporządkować szkoły specjalne przysposabiające do 

pracy, o których mowa w art.. 9 pkt 3 lit. e ustawy o 

systemie oświaty.

Kwestia ta wymaga uregulowania na poziomie wytycznych, gdyż 

budzi wątpliwości ze strony wnioskodawców. Szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy, wbrew nazwie nie prowadzi 

kształcenia zawodowego, tylko specjalne (w tym ogólne, gdyż 

nie jest to rozdzielone na podstawy programowe kształcenia 

ogólnego i zawdowego). W opinii IZ RPO szkoła taka powinna 

zostać objeta wsparciem w PI 10i.

ogólne

Wyjaśnienie

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy nie prowadzi kształcenia w zawodzie, ale 

zgodnie z podstawą programową dla tego typu szkoły zapewnia przysposobienie do pracy. 

Jest to typ szkoły ponadgimnazjalnej adresowany do uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościmai 

sprzężonymi (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e). Kształcenie w tej trzyletniej szkole odbywa się w cyklu 

trzyletnim i umożliwia uzyskanie świadctwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. 

Szkoła ta przygotowuje zatem uczniów, którzy z racji ograniczeń wynikających z 

niepełnosprawności nie mogą podjąć kształcenia w zawodzie, do wejścia na rynek pracy. 

Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, 

przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z 

pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz 

opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do 

podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub 

chronionym rynku pracy. Szkoły te powinny zatem współpracować z rynkiem by skutecznie 

realizować cele kształcenia określone w podstawie programowej. w zalężności od celu 

interwencji mogą być traktowane zarowno jako szkoły specjalne prowadzące kształcenie 

ogólne, jak i analogicznie jak szkoły prowadzące kształcenie w zawodach.

246 UMWL
Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć
nd. nd. Należałoby podać definicję pojęcia kompetencja .

W niniejszym dokumencie pojawia się często pojęcie 

kompetencji obok kwalifikacji. Natomiast słownik pojęć zawiera 

definicje konkretnych kompetencji: kompetencje cyfrowe, 

kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, kompetencje 

społeczno - emocjonalne. Dla przejrzystości obu pojęć 

(kwalifikacja i kompetencja) należałoby zamieścić definicję 

pojęcia kompetencja  w Słowniku pojęć Podrozdział 2.3.

ogólne Uwaga uwzględniona

247 UMWL Podrozdział 3.1 2 nd.
Propozycja zapisu: "… ustalonej przez samorząd gminny 

sieci przedszkolnej (o ile sieć została ustalona)."

Ustalenie przez samorząd gminny sieci przedszkolnej jest 

możliwością, a nie obowiązkiem, a zatem mogą występować 

samorządy, które mają ustalonej sieci. W związku z tym, w 

takim przypadku ustalone sieci nie mogą stanowić jednego z 

elementów oceny deficytów w dostępie do wychowania 

przedszkolnego.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

jeżlei sieć przedszkolna nie została ustanowiona to zapis nie ma zastosowania. 

248 UMWL

Rozdział 3. 

podrozdział 3.1, 

str. 13

1) c)

przed: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;                              

po: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Ujednolicenie zgodnie z definicją pkt. 25), Podrozdział 2.3, str. 

11
przedszkola Uwaga uwzględniona

249 UMWL

Rozdział 3. 

podrozdział 3.1, 

str. 13

4) a)

przed: tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb

dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub 

nowo utworzonych OWP;                                                    

po: tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb

dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub 

nowo utworzonych OWP, w tym m.in. specjalnych i 

integracyjnych.

Ze względu na zmianę zapisu w pkt. 3) b) niniejszego 

podrozdziału proponujemy również wyróżnienie OWP 

specjalnych i integracyjnych w niniejszym punkcie.

przedszkola
Uwaga uwzględniona

250 UMWL
R.3

Pr. 3.1
6)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznychw zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Nazwy własne, póki nie zostana zaktualizowane te dokumentu funkcjonują w takim 

fotrmacie. 



251 UMWL Podrozdział 3.1 10

e 

tiret 

vii

Należy dookreślić, że do terminu wskazanego w tym 

punkcie nie wlicza się okresu na modernizację i 

tworzenie nowych miejsc przedszkolnych (np.. 

adaptacja pomieszczeń, remonty, itd..).

Postulat doprecyzowania zapisu. przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

bieżąca działalność to nie wydtaki inwetsycyjne

252 UMWL Podrozdział 3.1 12 e

Porpozycja zapisu: e) dodatkowe zajęcia mogą być 

realizowane w OWP, w których w takim samym 

zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 

miesięcy poprzedzających okres realizacji projektu  

projektu (średniomiesięcznie);

Należy doprecyzować sposób liczenia terminu 12 miesięcy, 

analogicznie jak zrobiono w odniesieniu do zapisów w zakresie 

kształcenia ogólnego.

przedszkola

Uwaga częściowo uwzględniona

Przyjęto analogiczne rozwiązanie jak zapis w 3.2" poprzedzających złożenie wniosku o 

dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie)"

253 UMWL
Rozdział 3/ 

Podrozdział 3.1
14) nd

Zakres wsparcia […] odbywa się głównie poprzez - 

proponowana zmiana: obejmuje głównie
Dot. stylistyki przedszkola Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu. 

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 

254 UMWL

Podrozdział 3.2

Podrozdział 3.3

Podrozdział 3.4 

3

3

2

IZ RPO postuluje wykreślenie punktów.
kompetencje 

kluczowe

IZ RPO stoi na stanowisku, że należy usunąć obowiązek 

kierowania wsparcia w ramach PI 10i do szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne. Rozwiązanie to jest sprzeczne z 

ideą konkursu, w ramach którego wygrywa najlepszy. Obecnie 

nie wygrywa najlepszy, tylko najlepszy z najsłabszych, co 

wpływa demotywująco na pozostałe szkoły. Ukazuje się 

bowiem beneficjentom obraz sprzeczny z logiką konkursu, że 

nie warto osiągać dobrych wyników, bo nie można wówczas 

otrzymac dofinansowania z EFS. Zatem poprzez te zapisy nie 

są wspierani najsłabsi, a wykluczani najlepsi. Istnieje ryzyko, 

że skutkiem tego będziemy mieli dążenie szkół do zaniżania 

wyników edukacyjnych, aby móc ubiegać się o wsparcie z EFS i 

zrealizowac konieczne dla szkół, niezależnie od ich wyników, 

przedsięwzięcia. Zabieg ten nie jest wyrównywaniem szans, a 

równaniem "do dołu", skutki zaś będą przeciwne do 

założonych. 

IZ RPO stanowczo sprzeciwia się wykluczania najlepszych szkół 

i ich uczniów z możliwości korzystania ze wsparcia z EFS. 

Dobra szkoła jest częśto jedyną szansą na awans społeczny 

zdolnych, ale biednych uczniów. Zatem nie należy jej 

dyskryminować, bo przez to dyskryminuje się jej uczniów.

Paradoks zapisów jest szczególnie rażący w przypadku 

programów stypendialnych, które są skierowane do uczniów 

zdolnych - ale nie do wszystkich uczniów zdolnych, tylko 

najzdolnieszych z najsłabszych szkół. Jest to rozwiązanie 

dyskryminujące uczniów zdolnych. Nalezy podkreślić, ze dla 

ucznia zdolnego w dobrej szkole takie stypendium byłoby 

niezwykle istotnym wsparciem służącym wyrównywaniu jego 

szans eduakcyjnych. Obecnie jest on wykluczany ze wsparcia. 

Zapisy te zatem koniecznie muszą zostac usunięte z 

wytycznych, gdyż uniemożliwiają rozwiązywanie problemów, 

do których powołany jest EFS.



255 UMWL
R.3

Pr. 3.2
4) a)

Propozycja doprecyzowania zapisu:

a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich szkół lub 

placówek określonego poziomu systemu oświaty 

zlokalizowanych na obszarach wymienionych w pkt 3 lit. 

a , b, c albo d;

lub

propozycja dodania litery c

c) wsparcie dotyczy interwencji określonej w pkt 15 

lit.a.

Programy pomocy stypendialnej są skierowane do szczególnie 

uzdolnionych uczniów bądź słuchaczy i nie powinny zostać 

ograniczone wyłacznie do szczególnie uzdolnionych uczniów 

bądź słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. Takie podejście wydaje 

się być wysoce dyskryminujące w stosunku do 

uczniów/słuchaczy szkół i placówek "lepszych".  Jednocześnie 

programy nie muszą być skierowane do uczniów i słuchaczy 

szkół, ze wszyskich poziomów nauczania, określonych w pkt 3 

lit. a, b, c, d. Mogą być skierowane np. do szkół od Gimnazjum w 

zwyż z pominięciem poziomu Podstawowego nauczania. Stąd 

propozycja doprecyzowania zapisu pkt 4 lit a, że wyłączenie 

dotyczy wsparcia skierowanego do wszystkich szkół lub 

placówek określonego poziomu systemu oświaty 

zlokalizowanych na obszarach wymienionych w pkt 3 lit. a, b, c 

albo d.

lub

dodanie wyłączenia dla projektów pozakonkursowych w ramach 

programów pomocy stypendialnej, gdzie udzielanie pomocy 

stypendialnej będzie miało charakter niezależny od szkoły 

realizującej kształcenie. 

Ograniczenie grona stypendystów wyłącznie do uczniów 

najsłabszych szkół może być, w opinii IZ RPO, czynnikiem 

dyskryminującym i demotywującym dla pozostałych uczniów 

zdolnych z terenu województwa.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

256 UMWL
Rozdział 3/ 

Podrozdział 3.2  
9) e)

Wsparcie […] może objąć w szczególności: […] e) 

tworzenie i realizacja zajęć… - proponowana zmiana: 

tworzenie i realizację zajęć

J.w.
kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

257 UMWL

Rozdział 3. 

podrozdział 3.2, 

str. 22

9) j)

przed: doradztwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów 

lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                           

po: doradztwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów lub 

słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zgodnie z definicją przedstawiona w pkt. 25), Podrozdział 2.3, 

str. 11

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

258 UMWL

Rozdział 3. 

podrozdział 3.2, 

str. 22

9) k)

przed: realizację zajęć organizowanych poza lekcjami 

lub poza szkołą, OWP,                                                       po: 

realizację zajęć organizowanych poza lekcjami, poza 

szkołą, lub poza OWP

techniczna.
kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

259 UMWL Podrozdział 3.2 10 nd.

1) Proponuje się liczyć terminy w stosunku do okresu 

realizacji projektu, czyli sformułowanie: 

"poprzedzających okres realizacji projektu  projektu 

(średniomiesięcznie)".

2) Proponuje się uzupełnienie zapisu o 

zdanie:Możliwość sfinansowania działań 

prowadzonych uprzednio przez szkoły (kontynuacja) 

istnieje tylko i wyłącznie w przypadku działań, które 

realizowane były ze środków PO KL.

1) Liczenie terminu, o którym mowa w pkt 10 od daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie utrudni planowanie przedsięwzięcia. 

Należy podkreślić, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie 

oznacza automatycznego rozpoczęcia realizacji projektu, zatem 

zmiana zapisów w tym zakresie spowoduje nieuzasadnione 

oczekiwanie na możliwośćfinansowania zajęć po okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy.

2) Istotna informacja wynikająca z FAQ sporządzonego przez 

MR.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapis został wprowadzony na wniosek IZ RPO z analogiczncyh pwodów wskazanych w 

uwadze - zbyt rozciągnięty w czasie okres pomiędzy złożeniem wniosku, a rozpoczeciem 

realziajci projektu. 

260 UMWL

Podrozdział 3.2-

3.4

Należy dodać zapisy dodać zapis umożliwiający zakupy 

środków trwałych w projekcie (poza pracowniami) na 

zasadach ogólnych wskazanych w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków.

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z wyjaśnieniami MR.
kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zakupu środków trwałych mogą być dokonywane na zasadach ogólnych, określonych w 

Wytycznych dot. kwalifikowalności.



261 UMWL

Podrozdział 3.3

Podrozdział 3.4

Podrozdział 6.1

7

5

6

nd.

nd.

nd.

Proponuje się usunięcie zapisu:  "Wnioski z diagnozy 

powinny stanowić element wniosku o 

dofinansowanie ". 

Instytucje zaangażowane w realizację RPO miały możliwość 

samodzielnego skonstruowania formularza wniosku o 

dofinansowanie. W związku z tym nie wszystkie formularze 

mogą zawierać pola adekwatne do umieszczenia wniosków z 

diagnozy. Ponadto do decyzji instytucji powinno należeć, czy 

weryfikują wnioski z diagnozy na etapie wyboru projektu, czy 

też później - podczas realizacji lub kontroli. Na podstawie 

wniosków z diagnozy powinny być oparte założenia 

merytoryczne projektu, co nie oznacza, że wnioski z diagnozy 

muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie.

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

utrzymano dotychczasowy wymóg. Opracowana przez beneficjenta diagnoza powinna być 

podstawą dla realizacji działań mających na celu wsparcie szkół lub placówek systemu 

oświaty. Ponadto, wnioski z diagnozy powinny stanowić uzasadnienie dla zidentyfikowanej 

potrzeby realizacji projektu, dlatego też powinny być elementem wniosku o 

dofinansowanie projektu. Ograniczenia techniczne związane z konstrukcją wniosku o 

dofinansowanie nie powinny stanowić uzasadnienia dla rezygnacji z wskazywania diagnozy 

jako podstawy do realizacji interwencji EFS.  

262 UMWL Podrozdział 3.3 8 nd.

Proponuje się uzupełnienie zapisu o informację, iż 

katalog wyposazenia szkolnych pracowni 

przyrodniczych opracowany przez MEN ma charakter 

zamknięty. Wskazany w katalogach standard jest 

minimalnym jaki wnioskodawca musi zapewnić dla 

wyposażanych w projekcie pracowni. Istnieje możliwość  

zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż 

opisane w katalogu celem realizacji programu 

nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu.

Doprecyzowanie wynika z licznych pytań kierowanych przez 

wnioskodawców w odniesieniu do przedmiotowego punktu. 

Jednoznaczna informacja w tym zakresie wyeliminuje 

pojawiające się wątpliwości.

eksperyment Uwaga uwzględniona

263 UMWL Podrozdział 3.3 8

b, 

przy

pis 4

Proponuje się wskazanie konkretnego linku do wykazu 

zamieszczonego na stronie MEN (tak jak zrobiono w 

przypisie 8)

Podany link odsyła jedynie do strony kierującej na portal MEN, 

co wydłuża czas dotarcia do właściwego dokumentu.
eksperyment Uwaga uwzględniona

264 UMWL

Rozdział 3. 

podrozdział 3.3, 

str. 27

11)

przed: IZ RPO zagwarantuje, że działania, o których 

mowa w pkt 5 lit. c, będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 

przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala 

działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 

prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie).                                               

po: IZ RPO zagwarantuje, że działania, o których mowa 

w pkt 5 lit. c, będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 

przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala 

działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty 

(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) - 

średniomiesięcznych prowadzonych przez szkoły

lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających rozpoczęcie okresu realizacji 

projektu.

Liczenie terminu, o którym mowa w pkt 10 od daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie utrudni planowanie przedsięwzięcia. 

Należy podkreślić, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie 

oznacza automatycznego rozpoczęcia realizacji projektu, zatem 

zmiana zapisów w tym zakresie spowoduje nieuzasadnione 

oczekiwanie na możliwośćfinansowania zajęć po okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy.

Dodatkowo, uwaga techniczna. 

Analogiczne uwagi dotyczą pkt 10), podrozdział 3.2, str. 22 - 23, 

oraz pkt10 w podrozdziale 6.1, str. 47.

eksperyment
Uwaga uwzględniona



265 UMWL

Rozdział 3. 

podrozdział 3.4, 

str. 29

4)

przed: Wsparcie udzielane w ramach RPO może objąć:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w 

pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do 

realizacji programów nauczania w szkołach lub 

placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania 

z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek 

systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do 

nauczania przedmiotowego;

kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z 

tego tytułu zagrożeń.                                                                     

po: Wsparcie udzielane w ramach RPO może objąć:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w 

pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do 

realizacji programów nauczania w szkołach lub 

placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania 

z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek 

systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do 

nauczania przedmiotowego;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z 

tego tytułu zagrożeń.

Uwaga techniczna. TIK Uwaga uwzględniona

266 UMWL Podrozdział 3.4 4 nd.

należy wyorębnić w ramah litery b literę c w celu 

zachowania spoójności późniejszych odwołań do pkt 4 

lit. a-c. Obecnie brak jest litery c w pkt 4.

Korekta redakcyjna. TIK Uwaga uwzględniona

267 UMWL
Rozdział 3/ 

Podrozdział 3.4
5) nd

"[…]w tym zwłaszcza powinna obejmować 

przeprowadzenie inwentarza" - proponowana zmiana: 

1. przeprowadzenie spisu inwentarza LUB 

2. przeprowadzenie inwentaryzacji

J.w. TIK Uwaga uwzględniona

268 UMWL Podrozdział 3.4 7 nd.

Należy doprecyzować, czy spełnieniem warunku będzie 

korzystanie przez jedną ze szkół wyposażenia 

zakupionego przez inną szkołę w ramach tego samego 

projektu. Ponadto, należy jednoznacznie wskazać, czy 

spełnienie wymogu wyklucza możliwość zakupu 

wyposażenia w ramach projektu.

Nalezy również wskazać, na jakich zasadach miałaby 

odbywać się ta współpraca (w kontekście np. 

kwalifikowalności kosztów).

Zapisy Wytycznych nie są precyzyjne w tym zakresie. TIK
Uwaga nieuwzględniona

Niniejsze informacje może doprecyzować IZ RPO, w oparciu o założenia RPO 

269 UMWL Podrozdział 3.4 8 a

Proponuje się uzupełnienie zapisu o informację, iż 

katalog wyposazenia szkolnych pracowni 

informatycznych opracowany przez MEN ma charakter 

zamknięty. Wskazany w katalogach standard jest 

minimalnym jaki wnioskodawca musi zapewnić dla 

wyposażanych w projekcie pracowni. Istnieje możliwość  

zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż 

opisane w katalogu celem realizacji programu 

nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu.

Doprecyzowanie wynika z licznych pytań kierowanych przez 

wnioskodawców w odniesieniu do przedmiotowego punktu. 

Jednoznaczna informacja w tym zakresie wyeliminuje 

pojawiające się wątpliwości.

TIK uwaga uwzględniona



270 UMWL Podrozdział 3.4 8 d

Propozycja zapisu:"d) maksymalna wartość wsparcia 

finansowego na wyposażenie jednej pracowni ICT w  

pomoce dydaktycznych,narzędzia TIK oraz 

infrastrukturę sieciowo-uslugową w szkole  lub 

placówce systemu oświaty, objętej wsparciem 

wynosi:…"

Należy doprecyzować, iż limit wsparcia finansowego dotyczy 

wyposażenia jednej pracowni ICT. Postulat wynika z pytań 

wnioskodawców zgłaszanych w odniesieniu do przedmiotowego 

zapisu. Zgłaszane wątpliwości: 

1)czy limit finansowy dotyczy wyposażenia wyłącznie pracowni 

informatycznych, czy też zakupu ICT do pracowni 

przyrodniczych?;

2) czy limit wsparcia finansowego dotyczy jednej szkoły/ bądź 

zespołu szkół (bez względu na liczbę tworzonych pracowni w 

zespole) czy też jednej pracowni?;

3) czy limit dot. również zakupu infrastruktury sieciowo-

usługowej?

TIK

Uwaga nieuwzględniona

Niniejsze informacje może doprecyzować IZ RPO, w oparciu o założenia RPO (w tym 

założenia przyjęte na potrzeby określania wskaźników dla tego typu interwencji, 

zaakceptowane przez KE)

271 UMWL Podrozdział 3.4 13
przy

pis 7

Proponuje się wskazanie konkretnego linku do wykazu 

zamieszczonego na stronie MEN.

Podany link odsyła jedynie do strony kierującej na portal MEN, 

co wydłuża czas dotarcia do właściwego dokumentu.
TIK Uwaga uwzględniona

272 UMWL

Rozdział 3. 

podrozdział 3.5, 

str. 34

3)

1) przed: IZ RPO zapewnia, że działania w zakresie 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi obejmą (...)                              

po: IZ RPO zapewnia, że działania w zakresie 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmą (...)

2) W ostatnim zdaniu wskazano, ze wsparcie ucznia 

młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnoscią może być 

realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, ale w 

istocie tak nie jest. Nalezy zatem zmienić ostatnie 

zdanie na:

"Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością może być 

realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, 

natomiast ucznia młodszego - do etapu gimnazjum 

włącznie".

1) Ujednolicenie zgodnie z definicją przytoczoną w pkt. 25), 

Podrozdział 2.3, str. 11. Analogiczna uwaga dotyczy pkt. 4), 4) c) 

niniejszego podrozdziału.

2) Zgodnie z definicja ucznia młodszego, która kończy się na 

etapie gimnazjum, nie jest możliwa realizacja indywidualnizacji 

w przypadku takiego ucznia na wszystkich etapach 

edukacyjnych.

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

273 UMWL
Rozdział 3/ 

Podrozdział 3.5
5) nd

"[…]w tym zwłaszcza powinna obejmować 

przeprowadzenie inwentarza" - proponowana zmiana: 

1. przeprowadzenie spisu inwentarza LUB 

2. przeprowadzenie inwentaryzacji

J.w. indywidualizacja Uwaga uwzględniona

274 UMWL

Rozdział 5, 

podrozdział 5.1, 

str. 40

4)

przed: Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO 

obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia 

kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych i językowych, 

skierowane do osób dorosłych, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem 

lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji w powyższym zakresie.                                po: 

Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje 

szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji lub 

kompetencji cyfrowych i językowych, skierowane do 

osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub

podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji lub 

kompetencji w powyższym zakresie.

techniczna. osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

275 UMWL Podrozdział 5.1 5 nd.

Proponuje się dodanie zapisu: "Certyfikat, o którym 

mowa powyżej nie musi być certyfikatem 

zewnętrznym."

Zaproponowany zapis wynika z opisu zmian do Wytycznych . W 

celu uniknięcia wątpliwości i pytań ze strony potencjalnych 

wnioskdoawców proponuje się zamieszczenie jednoznacznej 

informacji w treści Wytycznych .

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Wytyczne nie są adresowane do wnioskodawców. Wszelkie 

uszczegółowienia/doprecyzowania może wprowadzić IZ RPO. 



276 UMWL
R.5

Pr. 5.1
5) b)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Nazwy własne, póki nie zostana zaktualizowane te dokumentu funkcjonują w takim 

fotrmacie. 

277 UMWL
R.5

Pr. 5.1
7)

Propozycja usunięcia wskazania konkretnych stawek 

jednostkowych i zmiana zapisu wskazującego, że stawki 

jednostkowe będą przekazywane do wiadomości IZ 

przez IK UP.

Ponosi to za sobą skutek weryfikacji tabeli w załączniku 

1

W związku z dużą elastycznością rynku usług szkoleniowych, 

stawki jednostkowe powinny być rokrocznie rewidowane dla 

poszczególnych województw.

osoby dorosłe

Uwaga niejasna

 Stawki są corocznie indeksowane, a komunikat dotyczacy indeksacji jest publikowany i 

przekazywany do IZ. Zdaniem MR, stawki powinny być zawarte w wytycznych dla 

przejrzystości - dostępności do informacji nie tylko IZ, ale także wnioskodawców i 

beneficjentów.

278 UMWL Podrozdział 5.1 7 a
Propozycja zapisu: zakupem podręcznika 

(teoretycznego i ćwiczeniowego).

Doprecyzowanie zapisu zgodnie z informacją uzyskaną przez 

UMWL od MR w formie maila z dnia 05.11.2015r.
osoby dorosłe uwaga uwzględniona

279 UMWL Podrozdział 5.1 10 nd. Propozycja usunięcia zapisu.

Zapis stanowi powielenie wymogu zawartego w pkt 5. W pkt. 5 

zawarto wymóg realizacji etapów  o których mowa w 

Wytycznych w zakresie monitorowania . Etapy te obejmują m. 

in. zdefiniowanie wzorca i walidację.  Jednocześnie w pkt 10 

zamieszczono zapis dot. kryteriów oceny i przeprowadzenia 

walidacji. W przypadku pozostawienia przez MR zapisu 

proponuje się jego uzupełnienie o  informację, iż Opracowując 

kryteria oceny oraz przeprowadzenia walidacji, w zależności od 

kompetencji – jeśli istnieje możliwość powołania się na 

określone standardy wymagań, to należy się na nie powołać, np. 

jeśli istnieje możliwość przystąpienia uczestników do 

konkretnego egzaminu zewnętrznego kończącego się 

powszechnie uznawanym certyfikatem to należy posługiwać się 

takimi egzaminami.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

280 UMWL Podrozdział 5.1 11 nd.

Propozycja zapisu:"IZ RPO gwarantuje, że beneficjenci 

utrwalą i będą przechowywać wyniki walidacji 

przeprowadzonej w ramach projektu (wyniki 

egzaminów zmierzających do wydania certyfikatów 

zewnętrznych) na potrzeby kontroli i późniejszej 

ewaluacji przez okres przechowywania dokumentacji 

projektowej."

Doprecyzowanie zapisu wynika z FAQ sporządzonego przez MR. 

W FAQ MR deklarowało modyfikację zapisu przy najbliższej 

nowelizacji Wytycznych .

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

281 UMWL Podrozdział 6.1 8 d
Należy doprecyzować zasady odbywania staży przez 

nauczycieli kształcenia zawodowego.

Staże dla uczniów zostały szczegółowo uregulowane w 

Wytycznych, brak jest analogicznych zapisów w stosunku do 

staży nauczycieli. Pojawia się wątpliwość, na jakich zasadach 

mogą być realizowane staż nauczycieli, w tym jest 

kwalifikowalne stypendium stażowe dla nauczyciela?

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady realizacji przedmiotowego wsparcia powinny zostać opracowane przez IZ RPO w 

ramach dokumentów programowych. 

282 UMWL
Rozdział 6/ 

Podrozdział 6.1
6) nd

"[…]w tym zwłaszcza powinna obejmować 

przeprowadzenie inwentarza" - proponowana zmiana: 

1. przeprowadzenie spisu inwentarza LUB 

2. przeprowadzenie inwentaryzacji

J.w. zawodowe Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

2, 2.3 
Pojęcie "metody badawczej" wymaga uzupełnienia w 

słowniku pojęć. 

Wprowadzenie do słownika pojecia "metoda badawcza" 

doprecyzuje, iż metody badawcze dopuszczają, w szczególnosci 

w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, przeprawadzenie 

eksperymentu, doświadczenia i obserwacji.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

IZ RPO ma możliwość wprowadzenia zapisów  precyzujących zapisy Wytycznych do 

regionalnych dokumentów programowych. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

2, 2.3 2

Proponowany zapis: "Certyfikacja – proces, w wyniku 

którego osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej 

instytucji formalny dokument swierdzający, że osiągnęła 

określoną kwlaifikację. Certyfikowanie następuje po 

walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji 

stwierdzajacej, że wszystkie efekty uczenia się 

wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte." 

Definicja "ceryfikacji" powinna być zgodna z treścią dokumentu 

"Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w 

ramach projektów wspołfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego" z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ogólne Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

2, 2.3 9

Proponowany zapis: "Kwalifikacja –  to określony 

zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w 

edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez 

uczenie się nieformalne, zgodnie z ustalonymi dla danej 

kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało 

sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone 

przez instytucję uprawnioną do ceryfikowania." 

Definicja "kwalifikacji" powinna być zgodna z treścią dokumentu 

"Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w 

ramach projektów wspołfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego" z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ogólne Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

2, 2.3 15

Proponowany zapis: "Organ prowadzący – jednostka 

samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub 

fizyczna odpowiedzialna za działalność OWP, szkoły lub 

placówki systemu oświaty"

Skrót OWP pojawia się już w pkt. 11 dlatego w tej definicji 

należy nie stosować pełnej nazwy.
ogólne Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

2, 2.3 22

Proponowany zapis: "Projekt edukacyjny – 

indywidualne lub zespołowe, planowe działanie dzieci w 

wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy, mające na 

celu rozwiązanie konkretnego problemu, z 

zastosowaniem różnorodnych metod". 

Opis definicji projektu edukacyjnego został poszerzony o 

słuchaczy zgodnie z grupą docelową opisaną w pkt. 1 

Podrozdziału 3.2. 

ogólne Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

2, 2.3 33

Proponowany zapis: "Walidacja  – wieloetapowy proces 

sprawdzenia, czy - niezaleznie od sposobu uczenia się 

efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji 

zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie. 

Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację 

posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w 

odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. "

Definicja "walidacji" powinna być zgodna z treścią dokumentu 

"Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w 

ramach projektów wspołfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego" z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ogólne Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.1 2 Należy wskazać definicję "gminnej sieci przedszkolnej". Brak przedmiotowej definicji w Słowniku pojęć przedszkola Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.1 10 g

Zaproponowany zapis nie gwarantuje w pełni, iż nie 

dojdzie do podwójnego finansowania, z uwagi na fakt, 

że dotacja nie jest naliczana na podstawie 

comiesięcznych sprawozdań, a jedynie w tych 

sprawozdaniach jest rozliczana. Dotacja naliczana jest 

od liczby dzieci zgłoszonej w ramach SIO, zaś SIO nie 

rozróżnia źródeł finansowania. IZ nie jest w stanie 

zapewnić, że informacje dotyczące liczby dzieci 

korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu 

EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą 

uwzględniane przez organ prowadzący w 

przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu 

sprawozdaniach, gdyż IZ nie ma wpływu na formę tych 

sprawozdań, różnią się one w zależności od organu 

dotującego. Jedynym mechanizmem jaki w tym 

przypadku może zastosować IZ jest oświadczenie 

Wnioskodawcy.

Zapis należałoby dostosować do funkcjonującego obecnie 

systemu naliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego. Zapis w obecnym 

brzmieniu może doprowadzić do nierównego traktowania 

wnioskodawców niepublicznych. Występuje luka prawna. 

Nawet jeżeli Wnioskodawca to zgłosi, IZ nie ma możliwości tego 

zweryfikowania, a jeżeli zweryfikuje to nie ma podstaw do 

domagania sie zwrotu środków.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

Zapis został zmodyfikowany. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.1. 12 e

Należy doprecyzować zapis co oznacza "w taklim 

samym zakresie". Czy zapis ten odnosi się wyłącznie do 

nakładów finansowych, ilości godzin, rodzaju zajęć czy 

grupy docelowej ?

zapisy niejasne przedszkola
Uwaga niezasadna

zapis został zmieniony

292

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.1 12 f

Należy doprecyzować, jakiego rodzaju koszty mieszczą 

się w 30% limicie wydatków na realizację zajęć 

dodatkowych. 

Brak wskazania szczegółowych kosztów w ramach zajęć 

dodatkowych wliczających się do limitu.
przedszkola

Wyjaśnienie

Zapis wytycznych wyraźnie wskazuje, że "Limit nie ma zastosowania w przypadku 

dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami" - limit należy 

odnosić wyłącznie do zajęć dodatkowych, które nie są kierowane do dzieci z 

niepełnosprawnościami.

293

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.1. 16

W zapisie: "Wsparcie na rzecz doskonalenia 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli realizowane w ramach projektu trwa nie 

dłużej niż 12 miesięcy" należałoby wydłużyć czas 

trwania wsparcia związanego z doskonaleniem 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli do 24 miesięcy.

Aktualny zapis wyklucza formę wsparcia jaką są studia 

podyplomowe, gdyż część studiów trwa dłużej niż 12 miesięcy.
przedszkola Uwaga uwzględniona

294

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.2 4

Warunek o którym mowa w wymienionym Podrozdziale 

nie powinien również mieć zastosowania do podmiotów 

wymienionych w Podrozdziele 3.1 pkt. 3 lit. b.

IZ RPO nie ma możliwości weryfikacji najsłabszych wyników 

edukacyjnych w sposób podany w przedmiotowym punkcie. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Warunki dla OWP zostałyokreślone w pkt. 5
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.2 5

Zapis przedmiotowego punktu należy przenieść do 

Podrozdziału 3.1. Jednocześnie powinien stanowić 

preferencje, a nie warunek otrzymania wsparcia. 

Stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie przekłada 

się na poziom kompetencji kluczowych. W związku z tym, nie 

ma zastosowania w tym rozdziale. Podrozdział 3.2 dopuszcza 

mozliwość skierownia wsparcia do dzieci w wieku 

przedszkolnym, tym samym należy wskazać zapis umożliwiający 

weryfikację poziomu kompetencji kluczowych wraz z podaniem 

metodologii.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga częściowo nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych Niemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na 

konieczność kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których 

funkcjonują szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.2 11

W przypadku placówek niepublicznych (prowadzonych 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą) należy dopuścić możliwość, iż 

podpis/podpisy osób uprawnionych/upoważnionych do 

podejmowania decyzji złożony/złożone pod wnioskiem 

oznacza zatwierdzenie diagnozy.

W przedmiotowym punkcie jest mowa o tym, że diagnoza  

zapotrzebowania OWP jest przygotowana i zatwierdzona przez 

organ prowadzący. Zapis może być mylący dla przedszkoli 

niepublicznych  (prowadzonych przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą), które same sobie są 

organem prowadzącym i mogą nie wpisać we wniosku wprost, 

że zatwierdzają własną diagnozę. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zaproponowana interpretacja nie wymaga zmiany Wytycznych. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.2, 3,3, 3,4

(…) Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty (nakład środków na ich 

realizację/przedmiot lekcyjny/liczba godzin zajeć z 

danego przedmiotu) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów środków na ich 

realizację/przedmiot lekcyjny/liczba godzin zajęć z 

danego przedmiotu) prowadzonych przez OWP, szkoły 

lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu (średniomiesięcznie).  

Odpowiedź mailowa MR z dnia 11.12.2015 r. dopuszcza 

możliwość wykazywania dodatkowości działań albo w wymiarze 

finansownym albo w wymiarze skali działań realizowanych przez 

szkoły, przy czym skala działań może odnosić się zarówno do 

zakresu przedmiotu lekcyjnego oraz wymiaru (liczba godzin 

zajęć z danego przedmiotu). W związku z tym proponujemy 

doprecyzowanie zapisu zgodnie z wyżej wskazaną odpowiedzią.  

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zaproponowana interpretacja nie wymaga zmiany Wytycznych. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.2 13)

IZ RPO zapewni preferencje dla projektów 

przewidujących wykorzystanie e-podreczników 

stworzonym dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 

2014-2020.

Nie podano informacji uzasadniających stosowanie preferencji 

dla projektów wykorzystujacych e-podreczniki.

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

Wprowadzone na poziomie Wytycznych preferencje dla wykorzystania produktów 

wytworzonych w ramach interwencji EFS jest uszczegółowieniem zasady wykorzystania 

rezultatów projektów realizowanych ze środków EFS. E-podręczniki oraz e-zasoby/ e-

materiały dydaktyczne tworzone były w ramach PO KL, uzupełnienie bazy tych materiałów 

zaplanowane zostało w ramach PO WER. Mając na uwadze zaplanowaną szeroką 

informatyzację nauczania w szkołach wykorzystanie e-podręczników w szkołach będzie 

stanowiło ciekawe uzupełnienie oferty szkoły, zgodne z kierunkowymi zaleceniami Ministra 

Edukacji Narodowej. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.3 Tytuł
Tworzenie warunków dla nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu, doświadczenia i obserwacji.

Rozszerzenie tego zapisu podyktowane jest tym, że 

eksperyment jest jedną z metod badawczych, a w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych istotne są również m.in. 

doświadczenie i obserwacja.

eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

Zakres interwencji wynika z zapisów Umowy Partnerstwa i nie podlega negocjacjom

300

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.2, 3.3, 3.4

Warunek, o którym mowa w wymienionych 

Podrozdziałach nie powinnien mieć zastosowania do 

szkół w których funkcjonują wyłącznie klasy I-III SP 

Szkoły Podstawowe, w których funkcjonują wyłącznie klasy I-III 

nie są zobligowane do monitorowania wyników edukacyjnych. 

Tym samym nie ma możliwości spełnienia przez te szkoły 

wymogu Podrozdziału 3.2, 3.3 oraz 3.4.

eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

Podstawą dystrybucji środków EFS mogą być wyniki nadzoru pedagogicznego.

301

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.3, 3.4
(…) Wnioski z diagnozy powinny stanowić element 

wniosku o dofinansowanie projektu.
Zdanie wymaga dokończenia poprzez dadanie słowa "projektu". eksperyment Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.2, 3,3, 3,4

(…) Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty (nakład środków na ich 

realizację/przedmiot lekcyjny/liczba godzin zajeć z 

danego przedmiotu) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów środków na ich 

realizację/przedmiot lekcyjny/liczba godzin zajęć z 

danego przedmiotu) prowadzonych przez OWP, szkoły 

lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu (średniomiesięcznie).  

Odpowiedź mailowa MR z dnia 11.12.2015 r. dopuszcza 

możliwość wykazywania dodatkowości działań albo w wymiarze 

finansownym albo w wymiarze skali działań realizowanych przez 

szkoły, przy czym skala działań może odnosić się zarówno do 

zakresu przedmiotu lekcyjnego oraz wymiaru (liczba godzin 

zajęć z danego przedmiotu). W związku z tym proponujemy 

doprecyzowanie zapisu zgodnie z wyżej wskazaną odpowiedzią.  

eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

Zaproponowana interpretacja nie wymaga zmiany Wytycznych. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.3 Tytuł
Tworzenie warunków dla nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu, doświadczenia i obserwacji.

Rozszerzenie tego zapisu podyktowane jest tym, że 

eksperyment jest jedną z metod badawczych, a w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych istotne są również m.in. 

doświadczenie i obserwacja.

eksperyment
Uwaga nieuwzględniona

Zakres interwencji wynika z zapisów Umowy Partnerstwa i nie podlega negocjacjom
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.3, 3.4
(…) Wnioski z diagnozy powinny stanowić element 

wniosku o dofinansowanie projektu.
Zdanie wymaga dokończenia poprzez dadanie słowa "projektu". eksperyment Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3, 3.1 1 c

jest "wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" powinno być 

"wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi" 

zgodnie z pkt 25, Podrozdział 2.3 – Słownik pojęć przedszkola uwaga uwzględniona

309

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 3

Dodać zapis dotyczący udziału osób powyżej 64 roku 

życia zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa 

Infrastruktury i Finasów (znak pisma 

DZF.I.8510.53.2015.SK.1 z dnia 01.09.2015r) 

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

W celu zachowania jednolitych przepisów we wszytskich  Wytcyznych horyzontalnych, 

zmiany nie wprowadzono. 

310

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 5 i 6
Należy doprecyzować pojęcia "zakończy się" oraz 

"kończące się"

Zapisy nie są jasne i budzą wątpliwości - czy wystarczy, aby 

uczestnik miał zagwarantowaną możliwość wzięcia udziału w 

walidacji i certyfikacji w sytuacji, gdy wyrazi taką chęć, czy też IZ 

powinna wyegzekwować przystąpienie do tych etapów od 

każdego z uczestników? W przypadku drugiej interpretacji 

warto zwrócić uwagę na konsekwencje w postaci braku 

możliwości kwalifikowania i rozliczania kosztów szkoleń, w tym 

rozliczanych stawkami jednostkowymi.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

311

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 5
Proponujemy, aby zapisy pkt 5 dotyczyły tylko 

kompetencji cyfrowych.

Jednoczesne ujęcie kwalifikacji i kompetencji cyfrowych i 

językowych w jednym punkcie z zastosowaniem "wyjątku" w 

pkt 6 utrudnia rozumienie tekstu. Dedykowanie pkt 5 

szkoleniom ICT, zaś 6 - językowym znacząco zmniejszy ten 

problem.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

312

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 5 a

Proponujemy rozszerzyć zapis : "w przypadku 

kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz 

certyfikacji potwierdzającej nabycie kwalifikacji

Zapis zbliży konstrukcję punktu do tego, wskazanego w lit. b). osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

313

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 5 b
Proponujemy zastąpić słowo "certyfikat" - dokumentem 

potwierdzającym nabycie kompetencji.

Zgodnie z Podstawowymi informacjami dotyczącymi 

uzyskiwania kwalifikacji certyfikat jest terminem 

zarezerwowanym dla dokumentu potwierdzającego nabycie 

kwalifikacji; użycie go w lit. b) budzi zatem wątpliwości. 

Zaproponowana zmiana je eliminuje. Jeśli propozycja nie 

zostanie uzwględniona, należy w słowniku pojęć zdefiniować 

znaczenie terminu "certyfikat" jako dokumentu 

potwierdzającego zarówno nabycie kwalifikacji, jak i nabycie 

kompetencji.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

314

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 6

Proponujemy zapis: W przypadku kwalifikacji lub 

kompetencji językowych, IZ RPO gwarantuje, że zakres 

wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się 

uzyskaniem certyfikatu lub dokumentu 

potwierdzającego nabycie kompetencji

jw. osoby dorosłe

Uwaga niezasadna

Zgodnie z materiałem opracowanym przez MR dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS, realizacja szkoleń w oparciu o Europejski System 

Opisu Jakości Kształcenia Językowego gwarantuje uzyskanie kwalifikacji, a nie kompetencji. 

Stąd też połączenie tych dwóch warunków wyklucza możliwość uzyskania kompetencji 

językowych.

315

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 7
Dodać zapis: e) i inne koszty, jeśli zostały przewidziane 

w RPO 

W RPO WM przewidziano kompleksowe wsparcie w zakresie 

nabywania kompetencji i kwalifikacji. W praktyce mogą być to 

wydatki obejmujące np. pokrycie kosztów dojazdu - o ile taki 

problem zostanie zdefiniowany przez Wnioskodawcę. Dla 

przejrzystości zapisów Wytycznych proponujemy dodać 

wskazany zapis.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Realizacja wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji językowych wymaga zastosowania 

stawki jednostkowej. Koszty, które mogą zostać sfinansowane poza stawką został w 

Wytycznych wskazane. MR stoi na stanowisku, że te koszty są optymalne dla realizacji 

interwencji. IZ RPO może wprowadzić inne kategorie wydatków, o ile zapisy RPO literalnie 

wskazują taką możliwość, oczywiście na własną odpowiedzialność.



316

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 8 a
Usunąć zapis "oraz IZ RPO określi dla tego szkolenia 

stawki jednostkowe"

Możliwość rozliczania przez IZ uproszczonymi metodami wynika 

z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, jeśli więc 

IZ zidentyfikuje taką potrzebę, może na gruncie istniejących 

zapisów zdefiniować własne stawki i zobowiązać 

Wnioskodawców do ich stosowania. IZ nie widzi uzasadnienia 

dla formalnego nakładania przez IK obowiązku rozliczania 

projektów za pomocą metod ryczałtowych tym bardziej, że 

wiąże się to z koniecznością przeznaczenia dodatkowych sił i 

środków na opracowanie ww. stawek. Jeśli propozycja nie 

zostanie uwzględniona i IK stwierdzi konieczność ryczałtowego 

rozliczenia środków,IZ wnosi, podobnie jak miało to miejsce w 

przypadku kosztów szkoleń, o opracowanie katalogu stawek dla 

pozostałych języków, załączenie ich do Wytycznych i 

przekazanie do IZ. Jeśli także ten wniosek nie zostanie 

uwzględniony, IZ wnosi o udostępnienie metodologii szacowania 

już istniejących stawek w celu zapewnienia równego 

traktowania beneficjentów ostatecznych oraz podwykonawców.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

 Chodzi o upowszechnienie stawek jednostkowych i ułatwienie beneficjentom rozliczania 

projektów. IZ nie ma obowiązku realizacji wsparcia w postaci szkoleń językowych z innych 

niż określone przez IZ języki. Jeśli się jednak na to zdecyduje, powinna podjąć wysiłek 

wyceny wiarygodnych stawek.

317

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 8 b Do usunięcia, powyższe wyczerpuje pkt 7 c) Sens zapisu powiela lit c) pkt 7. osoby dorosłe Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 9

Wnioskujemy o usunięcie zapisu "Każdy projekt 

powinien obejmować co najmniej wskazany w ramach 

Standardu obszar Informacja, Komunikacja i Tworzenie 

treści" .

Powyższy zapis jest nieracjonalny - obliguje uczestników do 

poświęcenia czasu, zaś IZ do poświęcenia środków na 

dofinansowanie szkolenia w części, w której może być ono z 

wielu powodów niezasadne - np. uczestnik posiada już 

kompetencje w tym zakresie, posiada ograniczone zasoby czasu 

i środków, wybiera więc inny, bardziej priorytetowy dla siebie 

obszar itp. Ponadto proponowany zapis jest sprzeczny z 

wyrażoną w Umowie Partnerstwa zasadą popytowości. Jego 

pozostawienie może przełożyć się negatywnie na skalę 

zainteresowania i tak niezbyt popularnym (z uwagi na 

ograniczoną grupę docelową) wsparciem, a co za tym idzie - 

utrudnić osiągnięcie zaplanowanych do realizacji wskaźników. 

Dodatkowo, nie jest jasne jak należy rozumieć zapis "każdy 

projekt powinien" - czy chodzi o teoretyczną możliwość 

realizacji tych modułów przez UP? W WWM zaplanowano 

wdrożenie trzech projektów realizowanych przez operatorów, 

obejmujących wsparciem trzy subregiony województwa; czy do 

spełnienia powyższego wymogu wystarczy, że wśród możliwych 

do dofinansowania typów szkoleń IZ wskaże przywołane w 

zapisie obszary?

osoby dorosłe

Wyjaśnienie

Zgodnie z intencją Wytycznych szkolenia powinny obejmować co najmniej wskazany zakres 

tematyczny. Jednakże jest to obowiązek, który skierowany jest do  beneficjenta, a nie 

obliguje uczestnika projektu do osiągnęcia wszytskich kompetencji.

319

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 9

Proponujemy zastąpić zapis " Standard wymagań dla 

kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć 

uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 

do Wytycznych. IZ RPO zapewnia zamieszczenie tego 

standardu w regulaminie konkursu" na "Szkolenie z 

zakresu ICT powinno prowadzić do uzyskania minimum 

jednej z kompetencji wskazanej w załączniku nr 2"

uproszczenie języka osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

Zaproponowany zapis zawiera rozwiązanie odmienne od zamierzonego. 

320

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 10

Wnioskujemy, aby nie narzucać formy w jakiej 

Wnioskodawca w WOD spełni powyższy wymóg. 

Złożenie oświadczenia prze Wnioskodawcę również 

mogłoby być wystarczające.

osoby dorosłe
Uwaga niezasadna

fragment został usunięty z treści Wytycznych



321

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5 11 Proponujemy usunąć zapis.

Jeżeli taki zapis ma pozostać to analogicznie powinien  być 

wpisany w każdej sytuacji nabywania kompetecji i kwalifikacji 

przez uczestników (uczniów, nauczycieli). Ponadto 

dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników rezultatu 

jest jedną z podstawowych elementów dokumentacji 

projektowej, IZ nie widzi więc uzasadnienia dla podkreślenia 

konieczności jej przechowywania.

osoby dorosłe
uwaga nieuzwzględniona

jest to rekomendacja z ewaluacji. 

322

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

5
Dodać zapis dopuszczający możliwość potwierdzenia 

nabytych kwalifikacji uzyskanych poza projektem.

Wytyczne nie przewidują możliwości uzyskania podobnego 

wsparcia, a wydaje się ona zasadna.
osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

323

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Załącznik nr 1: 

Stawki 

jednostkowe na 

szkolenia 

językowe 

obowiązujące w 

ramach 

projektów w PI 

10(iii)

1

Proponujemy zapis: "Stawki jednostkowe mają 

zastosowanie do szkoleń językowych realizowanych na 

terenie poszczególnych województw w ramach 

projektów współfinansowanych w ramach EFS, 

prowadzących do uzyskania kompetencji 

potwierdzonych dokumentem lub uzyskaniem 

kwlifikacji potwierdzonych certyfikatem , zgodnym z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

Stawki dotyczą szkoleń z języka angielskiego, 

francuskiego i niemieckiego".

ogólne
Uwaga nieuwzględniona

Nie ma potzreby powielania tych samych zapisów w różnych miejscach w dokumencie.

324

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6 5 b

Proponujemy zapis "podnoszenie umiejętności oraz 

uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów 

i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów lub 

słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 

osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych i kompetencji"

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona 

Zakres interwencji przewidziany w PI 10iv został ograniczony wyłącznie do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Kompetencje kluczowe są wspierane w PI 10iii, w 

zakresie określonym w Wytycznych.  

325

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6 6,1

Prosimy o doprecyzowanie zapisów uwzględniających 

sytuację, gdy kursy KKZ i KUZ wymienione w pkt 9 j) są 

realizowane przez podmioty wskazane w art. 68a ust. 2 

ustawy o systemie oświaty.

Zapisy należy, bądź przeformułować uwzględniając możliwość 

realizacji wsparcia np. przez firmy, bądź też wyłączyć 

stosowanie wskazanych punktów w sytuacji realizacji zadań 

przez wskazane podmioty; drugie rozwiązanie powinno mieć 

zastosowanie w sytuacji, gdy żadne wsparcie samej placówki 

(np. w postaci doposażenia bazy, szkolenia kadry itp.) nie 

zostało przewidziane w projekcie, a więc całość środków 

przeznaczona jest na wsparcie uczestnika.  

zawodowe
Uwaga niewuzględniona

Tego typu uszczegółowienia nie wpowinny być wskazywane w zapisach Wytycznych. 

326

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6 6

Proponujemy , aby w przypadku gdy projekt jest 

skierowany do osób a nie instytucji zrezygnować z 

diagnozy w zakresie stanu technicznego. 

Jeśli projekt nie przewiduje wsparcia w takim zakresie, wówczas 

ujmowanie opisu w diagnozie wydaje się być zbędne, zaś 

dodatkowo obciąży zarówno Wnioskodawcę, jak i IZ.

zawodowe Uwaga uwzględniona

327

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6 9
Prosimy o jasne doprecyzowanie zapisów, które z nich 

dotyczą kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
zawodowe

Wyjaśnienie

dla osób dorosłych możliwe są do realziajci formy kształcenia ustawicznego, wymienione w 

pkt 9 j, ale katalog jest otwarty także IZ RPO może go uszczegółowić.

328

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6 12
Prosimy o wskazanie zasadności wprowadzonego 

zapisu.

Zapis nie jest zrozumiały - treść Wytycznych nie zabrania 

współpracy, np. zawiązywania partnerstw, nie jest więc jasne w 

jakim celu został wprowadzony.

zawodowe

Wyjaśnienie

Treśc przepsiu została wprowadozna po to aby zapewnić komplementarność i 

wykorzystanie efektów interwencji EFS. 

329

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6 14
Dodać zapis - nie dotyczy projektów realizowanych w 

pkt 9 j).

Realizacja praktyk w ramach KKZ wynika z przepisów prawa 

oświatowego, zapisy pkt 14 nie powinny więc mieć 

zastosowania.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady realizacji przedmiotowego wsparcia powinny zostac opracowane przez IZ RPO w 

ramach dokumentów programowych. 



331

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.1 6
Wnioski z diagnozy powinny stanowić element Wniosku 

o dofinansowanie.

Niespójność zapisów w Wykazie zmian wprowadzonych do 

wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (pkt 8) oraz 

treści Wytycznych. Wykaz zmian wskazuje na obowiązek 

włączenia wniosków z diagnozy do wniosku o 

dofinansowanie.Podczas gdy Wytyczne wskazują, że: Wnioski z 

diagnozy powinny stanowić element Wniosku o 

dofinansowanie.

zawodowe
Wyjaśnienie

Wiążące są zapisy zaproponowane w ramach Wytycznych. 

332

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.1 1 d
Problemy interpretacyjne z pojęciem modernizacji przez 

IZ oraz wnioskodawców.

Wskazanie definicji modernizacji kształcenia zawodowego 

(proponujemy wprowadzenie definicji do słownika pojęć) z 

uwagi na problemy interpretacyjne.

zawodowe
Uwaga uwzględniona częściowa

modernizacja rozumianan jako unowocześnienie 

333

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.1 8 d

Brak informacji wprost określającej katalogu wydatków 

związanych z odbywaniem stażu/praktyki dla 

nauczycieli, w tym możliwość wypłaty stypendium 

stażowego dla nauczycieli.

Wprowadzenie stosownych zapisów. zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady realizacji przedmiotowego wsparcia powinny zostac opracowane przez IZ RPO w 

ramach dokumentów programowych. 

334

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.1 8 g

Doprecyzowanie czy organizowane kursy 

przygotowawcze muszą zakładać w ramach projektu 

nawiązanie współpracy ze szkołą wyższą w zakresie 

prowadzenia kursów przygotowawczych dla 

uczestników projektu czy mogą dotyczyć np. zakupu 

ww. kursu jako komercyjnej usługi od różnych szkół 

wyższych.

Doprecyzowanie zapisów zawodowe
Uwaga nieuwzględniona

Kwestia pozostaje do decyzji IZ RPO. 

335

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.1 13a i

Doprecyzowanie zapisów, wynikających ze stanowiska 

MR - ,,istnieje możliwość sfinansowaniapraktyk 

zawodowych, będących uzupełnieniem praktycznej 

nauki zawodu organizaowanej w tych szkołach

Problemy interpretacyjne – pytania Wnioskodawców do jakich 

zapisów prawnych maja się odnieść przy realizacji praktyk 

zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych w ramach 

projektu.

zawodowe Uwaga uwzględniona

336

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.1 13 f,g

Wskazane w  Podrozdział 6.1 pkt 13 - f zapisy 

wykluczają się z zapisami z Podrozdział 6.1 pkt 13 – g tj. 

Ujednolicenie przedmiotowych zapisów.

Zapisy w dwóch częściach Wytycznych wykluczają się: podmiot 

przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy 

powinien zapewnić odpowiednie stanowisko pracy praktykanta 

lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i 

zaplecze, udostępnia warsztaty (…) natomiast późniejsze zapisy 

odnoszą się do przedstawionego w pkt g katalogu wydatków, 

gdzie pojawia się min. koszty zakupu odzieży roboczej, 

wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i 

narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Katalog kosztów organizacji stażu i praktyki jest katalogiem otwartym. Koszty związane z 

wyposażeniem stanowiska pracy zostały usunięte z Wytycznych na wniosek IZ RPO, nie 

oznacza to natomiast, że nie mogą być finansowane.

w ramach konsultacji podkreślana była konieczność rezygnacji z przeznaczania środków 

projektowych na wyposażenie miejsca praktyki/ stażu. Zdaniem IZ podmioty przyjmujące 

na staż/ praktykę powinny być przygotowane do realizacji tej formy wsparcia. W opinii MR 

wskazane jest, aby pozostawić tego rodzaju koszty, ze względu na potrzeby, które mogą się 

pojawić w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo IZ RPO powinna informować 

beneficjentów, iż koszty związane z organizacją staży i praktyk nie powinny być generowane 

przede wszystkim poprzez finansowanie tego typu kategorii wydatków
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.1 17 b
Uszczegółowienie zapisów dotyczących tworzorzenia 

klas patronackich.

Przy tworzeniu klas patronackich nie wskazano minimalnego 

zakresu realizacji danego działania.
zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Kwestia pozostaje do decyzji IZ RPO. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.2 3

Dorecyzowanie zapisów. Dodanie przypisu (definicji) 

odnoszącego się innych zespołów realizujących zadania 

zbieżne z zadaniami CKZiU

Problemy interpretacyjne – pytania Wnioskodawców. CKZiU Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.3 5 b

Doprecyzowanie zapisów: "zapewnienie dostępu do 

informacji edukacyjno-zawodowej może obejmować 

tworzenie regionalnych systemów informacji 

edukacyjno-zawodowe", w tym dostępnej online.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie realizacji projektu wykorzystana ma 

zostać platforma dotycząca doradztwa edukacyjno zawodowego 

warto podkreślić, iż te informacje mogą być dostępne w formie 

online.

doradztwo Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.3 5d v

Doprecyzownie zapisów: "koordynowanie i 

monitorowanie działań z zakresu doradztwa 

zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym", 

w tym min. dostępnych online.

Z uwagi na fakt, iż w trakcie realizacji projektu wykorzystana ma 

zostać platforma dotycząca doradztwa edukacyjno 

zawodowego, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy 

warto podkreślić iż te działania mogą być monitorowane i 

koordynowane w formie online.

doradztwo Uwaga niejasna
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

6, 6.3 5 g

Doprecyzownie zapisów: "osobą realizującą program 

zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego jest doradca-konsultant. 

Doradca–konsultant jest to specjalista zewnętrzny 

(spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z placówką 

w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie 

powiatu. Doradca–konsultant to osoba zatrudniona w 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, powiatowej 

placówce doskonalenia nauczycieli, w centrum 

kształcenia praktycznego, centrum kształcenia 

ustawicznego" lub w centrach kształcenia 

zawodowego".

Dodano zapis „ lub w centrach kształcenia zawodowego”, gdyż 

doradcy konsultanci mogą pracować również w CKZ a w 

wytycznych zostali oni uwzględnieni tylko w literze f.

doradztwo Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Uwaga ogólna - proponujemy - w miarę mozliwości - 

uprościć język Wytycznych
zgodnie z pismem DIP.I.8561.4.2016.ARNK79484/16 ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Przedmiotem nowelizacji wytycznych nie było ich całowite przeredagowanie a dokonanie 

niebędnych modyfikacji.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie

rozdział  4/ 

podrozdział 4.1
2

W projekcie zmian Wytycznych zrezygnowano z zapisu 

narzucającego obowiązek wystąpienia samorządu 

województwa w roli podmiotu wnioskującego o 

uzyskanie takiej opinii. 

Niemniej jednak zgodnie z opracowaną przez MNiSW 

procedurą opiniowania projektów inwestycyjnych w 

zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego (pismo z 

dnia 11 maja 2016 r., znak: DIR.177.1.2016) samorząd 

województwa występuje z prośbą o wydanie takiej 

opinii.

W dokumentach programowych, tj. RPO WP 2014-2020 

i SzOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi 

priorytetowej VI (Działanie 6.4 Infrastruktura 

edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i 

ustawiczne oraz PWSZ (typ 2))  jest zapisane: 

"Interwencją objęte zostaną również publiczne uczelnie 

zawodowe (państwowe wyższe szkoły zawodowe) w 

zakresie uruchamiania nowych kierunków kształcenia 

lub poprawy istniejącej oferty dydaktycznej, (...). 

Udzielenie wsparcia, uwarunkowane będzie uzyskaniem 

przez samorząd województwa, każdorazowej 

pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dla wybranych inwestycji".

wyższe

Uwaga nieuwzględniona

odstąpienie od niniejszego wymogu nie jest zasadne z uwagi na konieczność zastosowania 

analogicznych rozwiązań dot. inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego, jakie 

zostały wprowadzone w ramach działań podejmowanych w CT1. Konieczność opiniowania 

przez MNiSW zasadności planowanych do realizacji inwestycji jest uzasadniona 

przesłankami zachowania racjonalności kosztowej planowanych działań, w szczególności w 

kontekście doświadczeń z tego typu interwencji, realizowanych w poprzedniej 

perspektywie finansowej 2007-2013 oraz zmniejszającą się liczbą studentów w 

nadchodzących latach.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie

rozdział 6/

podrozdział 6.1
6

Uwaga ma wyłącznie charakter informacyjny.

W projekcie zmian Wytycznych wprowadzono 

obowiązek włączenia wniosków z diagnozy do wniosku 

o dofinansowanie projektu.

Wprowadzając powyższą zmianę należy zwrócić uwagę 

na limity znaków występujące we formularzu wniosku o 

dofinansowanie projektu wypełnianym w Lokalny 

System Informatyczny do obsługi procesu naboru 

wniosków o dofinansowanie.

zawodowe

Wyjaśnienie

techniczne uwarunkowania nie powinny stanowić podstawy do rezygnacji z warunków 

określonych w Wytycznych
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie

rozdział 3/

podrozdział 3.2
15) f)

Proponuje się zmianę zapisu na:

w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń 

lub słuchacz podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, 

pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego 

zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty 

ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej jest 

pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, 

wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzystaniu 

stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego 

osiągnięć edukacyjnych. Opiekun dydaktyczny za 

sprawowaną opieki pobiera wynagrodzenie w 

wysokości nie przekraczającej 10% kwoty przyznanego 

stypendium temu uczniowi.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapisy Wytycznych w zakresie programów stypendialnych, o których mowa w podrozdziale 

3.2 i 6.1, nie wskazują możliwości sfinansowania wynagrodzenia opiekuna stypendysty, ale 

też jej bezpośrednio nie zakazują. Rezygnacja z ujmowania w Wytycznych regulacji 

dotyczących tego typu wsparcia wynika z doświadczeń we wdrażaniu programów 

stypendialnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Do IZ PO KL docierały 

sygnały o niskiej efektywności działań prowadzonych przez opiekunów stypendystów czy 

też braku faktycznego zaangażowania kadry pedagogicznej w opiekę mentorską nad 

uczniem korzystającym z pomocy stypendialnej. W związku z powyższym w ostatecznej 

wersji Wytycznych zrezygnowano z możliwości finansowania w ramach projektów 

wynagrodzenia opiekuna stypendysty. Nie przewiduje się również ponownego 

wprowadzenia takiej kategorii wydatków w ramach programów stypendialnych. Niemniej 

jednak, IZ RPO może wprowadzić dodatkowe warunki, na podstawie których realizowane 

będą regionalne programy stypendialne, o ile wszystkie wymogi określone dla tego rodzaju 

wsparcia w Wytycznych zostaną spełnione, a ewentualne dodatkowe regulacje nie będą 

stały z nimi w sprzeczności. W związku z tym, jeżeli IZ RPO dostrzega potrzebę 

wprowadzenia do budżetów projektów dodatkowej kategorii wydatków dotyczącej 

wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcje opiekunów stypendystów może to zrobić na 

własną odpowiedzialność. 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie

rozdział 6/

podrozdział 6.1
15) f)

Proponuje się zmianę zapisu na:

w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń 

lub słuchacz podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, 

pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego 

zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty 

ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej jest 

pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, 

wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzystaniu 

stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego 

osiągnięć edukacyjnych. Opiekun dydaktyczny za 

sprawowaną opieki pobiera wynagrodzenie w 

wysokości nie przekraczającej 10% kwoty przyznanego 

stypendium temu uczniowi.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapisy Wytycznych w zakresie programów stypendialnych, o których mowa w podrozdziale 

3.2 i 6.1, nie wskazują możliwości sfinansowania wynagrodzenia opiekuna stypendysty, ale 

też jej bezpośrednio nie zakazują. Rezygnacja z ujmowania w Wytycznych regulacji 

dotyczących tego typu wsparcia wynika z doświadczeń we wdrażaniu programów 

stypendialnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Do IZ PO KL docierały 

sygnały o niskiej efektywności działań prowadzonych przez opiekunów stypendystów czy 

też braku faktycznego zaangażowania kadry pedagogicznej w opiekę mentorską nad 

uczniem korzystającym z pomocy stypendialnej. W związku z powyższym w ostatecznej 

wersji Wytycznych zrezygnowano z możliwości finansowania w ramach projektów 

wynagrodzenia opiekuna stypendysty. Nie przewiduje się również ponownego 

wprowadzenia takiej kategorii wydatków w ramach programów stypendialnych. Niemniej 

jednak, IZ RPO może wprowadzić dodatkowe warunki, na podstawie których realizowane 

będą regionalne programy stypendialne, o ile wszystkie wymogi określone dla tego rodzaju 

wsparcia w Wytycznych zostaną spełnione, a ewentualne dodatkowe regulacje nie będą 

stały z nimi w sprzeczności. W związku z tym, jeżeli IZ RPO dostrzega potrzebę 

wprowadzenia do budżetów projektów dodatkowej kategorii wydatków dotyczącej 

wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcje opiekunów stypendystów może to zrobić na 

własną odpowiedzialność. 

W związku z koniecznością sprawowania opieki dydaktycznej 

nad uczniem/uczennicą w okresie pobierania stypendium 

nauczyciel, pedagog szkolny albo doradca zawodowy 

zobowiązany jest poświęcić swój wolny czas realizację 

nałożonych na niego przez niniejsze wytyczne zobowiązań. 

Dodatkowo przed rozpoczęciem sprawowania tej opieki osoba 

ta musi przygotować wraz z uczniem i jego rodzicem wniosek o 

przyznanie stypendium i opracować plan jego rozwoju 

edukacyjnego, tj. założyć cele edukacyjne jakie uczeń zrealizuje i 

tym samym zaplanować wydatki, które posłużą osiągnięciu tych 

celów. A następnie podejmowanie stałej współpracy z tym 

uczniem, tj. pomoc w osiąganiu jak najlepszych rezultatów w 

wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie 

jego osiągnięć edukacyjnych. Śmiało można stwierdzić, że 

opiekun dydaktyczny jest osobą kluczową przy realizacji 

projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Przecież zgodnie ze zmianą w wytycznych 

(podrozdział 3.5, pkt. 9 lit b) wsparcie uczniów zdolnych może 

odbywać się wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

(matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej); a opieka dydaktyczna winna właśnie temu służyć. 

Beneficjentem projektu pozakonkursowego jest IZ RPO, która 

nie dysponuje budżetem szkoły, czy placówki oświatowej, w 

której zatrudniony jest opiekun dydaktyczny, gdyż tymi 

środkami dysponuje dyrektor szkoły/placówki. W związku z tym 

Beneficjent nie ma możliwości wypłaty środków finansowych za 

dodatkowe godziny pracy zrealizowane podczas sprawowania 

opieki dydaktycznej nad uczniami, pobierającymi stypendium. 

Konieczne jest zatem doprecyzowanie zagadnienia dotyczącego 

zasad podlegania opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga 

szkolnego albo doradcy zawodowego przez ucznia w trakcie 

pobierania stypendium. 
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Rzeszowie
3 / 3.1 2

Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO 

koncentrują się na obszarach, na których istnieją 

rzeczywiste deficyty w zakresie dostępności miejsc 

wychowania przedszkolnego. IZ RPO definiuje obszary 

kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w oparciu o 

analizę uwarunkowań wewnątrzregionalnych (lokalnych 

i ponadlokalnych), przeprowadzoną na podstawie m. 

in.: stopnia upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego, zróznicowań przestrzennych w 

dostępie do wychowania przedszkolnego, popytu na 

miejsca w OWP, potencjału i prognoz demograficznych, 

uwarunkowań ekonomiczno-społecznych, ustalonej 

przez samorząd gminny sieci przedszkolnej.

Należy zmienić na:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO 

koncentrują się na obszarach, na których istnieją 

rzeczywiste deficyty w zakresie dostępności miejsc 

wychowania przedszkolnego. IZ RPO definiuje obszary, 

na których wsparcie w zakresie zwiększenia 

dostępności miejsc wychowania przedszkolnego 

będzie premiowane w oparciu o analizę uwarunkowań 

wewnątrzregionalnych (lokalnych i ponadlokalnych), 

przeprowadzoną na podstawie m. in.: stopnia 

upowszechnienia wychowania przedszkolnego, 

zróżnicowań przestrzennych w dostępie do wychowania 

przedszkolnego, popytu na miejsca w OWP, potencjału i 

prognoz demograficznych, uwarunkowań ekonomiczno-

społecznych, ustalonej przez samorząd gminny sieci 

przedszkolnej.

Nie jest możliwe na poziomie IZ RPO określenie rzeczywistych 

deficytów w zakresie dostępności miejsc wychowania 

przedszkolnego w każdej gminie z terenu województwa. Bez 

przeprowadzenia bardzo pogłebionej diagnozy, która byłaby 

systematycznie aktualizowana i uwzględniałby m.in. 

zróżnicowanie przestrzęnne w dostępie do wychowania 

przedszkolnego w poszczególnych gminach czy popyt na miejsca 

w OWP w poszczególnych gminach, nie ma takiej możliwości. 

Jedynie poszczególne gminy dysponują odpowiednią wiedzą, 

która pozwala im na dokładne określenie rzeczywistych potrzeb 

w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, z uwzględnieniem zmian demograficznych w 

danej gminie. Suche dane pochodzące z GUS czy SIO nigdy nie 

odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w danej gminie, co może 

doprowadzić do sytuacji, w której wykluczone zostną gminy, w 

których jednak wystepuje duże zapotrzebowanie na usługi 

edukacji przedszkolnej . Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z 

pkt 10 c) "liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada 

faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie 

gminy/miasta, na którychsą one tworzone", co w praktyce 

oznacza, iż każdy wnioskodawca ma obowiązek przedstawić we 

wniosku aplikacyjnym dokładną diagnozę, która będzie 

potwierdzać potrzebę tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego na terenie danej gminy/miasta w perspektywie 

trzech kolejnych lat. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż 

konkursy skierowane na tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego nie cieszą się wysokim zainteresowaniem, a 

dodatkowe ograniczenie obszaru negatywnie wpłynie na 

zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na 

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Rola IZ RPO nie może być ograniczona w zakresie dystrybucji środków, gdyż rolą IZ jest 

zarządzanie RPO i właściwe rozdysponowanie środków EFS. Intencją zastosowanego 

przepisu nie jest wskazanie konkretnego przedszkola i określenie dokładnej liczby miejsc, 

które powinny być utworzone, ale takie zaplanowanie interwencji,  aby przyczyniła się ona 

do rzeczywistych zmian w regionie. Dane z GUS czy SIO nie są jedynymi źródłami informacji, 

które należy wziąć pod uwagę. Wytyczne wyliczają szereg innych czynników, które powinny 

zostać uwzględnione w analizie. 
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15, 

16, 

17

W zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji

lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP, należy 

doprecyzować czy wsparciem mogą zostać objęci 

wyłącznie nowozatrudnieni nauczycieli, czyli wsparcie 

jest powiązane ze zwiększaniem liczby miejsc w OWP - 

jak wskazano w FAQ do obowiązującej wersji 

Wytycznych (pytanie 13).

WUP Rzeszów rekomenduje aby w zakresie doskonalenia 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli OWP mogli zostać objęci wsparciem wszyscy 

nauczyciele OWP, w którym są tworzone nowe miejsca 

wychowania przedszkolnego. Ww. wsparcie oczywiście będzie 

zgodne z poprzedzoną diagnozą stopnia przygotowania ww. 

grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,w 

tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

analizą zapotrzebowania OWP na określone kompetencje lub 

kwalifikacje. Powyższe rozwiązanie doprowadzi do wyrównania 

poziomu nauczania we wszystkich oddziałach przedszkolnych w 

danych OWP. Ponadto wspomniana diagnoza odnosi się do 

wszystkich nauczycieli danego OWP, w którym będą tworzone 

nowe miejsca.

przedszkola Uwaga uwzględniona
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Rozdział 3, 

Podrozdział 3.2
4) a)

Doprecyzowanie, czy dodany zapis "wsparcie zostanie 

skierowane do wszystkich szkół lub placówek systemu 

oświaty zlokalizowanych na obszarach wymienionych w 

pkt. 3 lit. a, b, c albo d" oznacza, że IP nie dokonuje 

ograniczenia podmiotowego Wnioskodawców, a oferta 

wsparcia jest skierowana do wszystkich potencjalnych 

wnioskodawców z danego obszaru, czy, że wszyscy 

wnioskodawcy z danego obszaru muszą zostać objęci 

wsparciem w ramach jednego konkursu/projektu? Czy 

wszystkie szkoły mają zostać objęte wsparciem czy też 

potencjalnie wszystkie (oznacza to dopuszczenie 

konkursów na projekty o otwartym naborze na 

podmioty objęte wsparciem)?

Jeżeli w ramach danego konkursu wszystkie szkoły/placówki z 

danego obszaru będą musiały zostać objęte wsparciem, to nie 

będzie to możliwe ze względu na ograniczoną kwotę alokacji 

przeznaczoną na konkurs.

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 

350
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.2
9) g)

Potrzeba uszczegółowienia programów edukacyjnych. 

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym OWP, szkoły 

lub placówki systemu oświaty, ma być nawiązywana w 

celu realizacji programów edukacyjnych. Co należy 

rozumieć pod pojęciem programów edukacyjnych? 

Programy nauczania realizowane w szkole, czy może 

projekty edukacyjne?

Nie ma jasności, co do tego, w jakim zakresie przedmiotowym 

powinna być realizowana współpraca. Program edukacyjny 

może również wchodzić w zakres projektu edukacyjnego, który 

będzie rozumiany szerzej, ponieważ obejmuje cały zestaw 

dodatkowych elementów. 

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

351
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.3
7)

Co oznacza, że diagnoza powinna obejmować 

przeprowadzenie inwentarza? Czy chodzi o to, że 

powinna zawierać wykaz wyposażenia, sprzętu? Jeżeli 

tak, to jaki sprzęt należy wykazać? Zasadne byłoby 

wprowadzenie jakiegoś ograniczenia np. dotyczy tylko 

wyposażenia o jednostkowej cenie nabycia wyższej niż 

350 zł netto.

Słowo inwentarz może rodzić różne interpretacje. Ujmowanie w 

diagnozach kompletnego wyposażenia szkoły, niezależnie od 

wartości, jest niepotrzebne. Należy się ograniczyć tylko do 

pozycji istotnych z punktu widzenia projektu. Dlatego wskazane 

jest wprowadzenie jakiegoś ograniczenia w tym zakresie, np. 

przedmiotowego, finansowego, itp. W tym przypadku zasadne 

byłoby nawet doprecyzowanie, że chodzi o aktualną wartość 

księgową tego sprzętu.

eksperyment
Wyjaśnienie

chodzi o wnioski, a nie prezentację wyników tej diagnozy. 

352
Wojewódzki Urząd Pracy w 

Rzeszowie

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.5
3)

"Wsparcie ucznia młodszego oraz ucznia z 

niepełnosprawnością może być realizowane na 

wszystkich etapach edukacyjnych". Powyższe zdanie 

można rozumieć w ten sposób, że wsparcie ucznia 

młodszego może być realizowane na wszystkich 

etapach edukacyjnych, we wszystkich klasach. 

Natomiast wsparcie ucznia młodszego dotyczy klasy I 

SP, IV SP i I Gimnazjum.

Zmiana ma na celu uniknięcie niewłaściwej interpretacji zapisu. indywidualizacja Uwaga uwzględniona



353 Urząd Miasta Bydgoszczy 3.2 5 - prosimy o usunięcie punktu 5

Punkt niezasadny, interwencja dot. kształcenia kompetencji 

kluczowych powinna zostać skierowana do OWP niezależnie od 

tego czy znajduje się on na obszarach o najniższym poziomie 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  Rozwój kompetecji 

kluczowych nie przyczyni się do podniesienia poziomu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu. 

354 Urząd Miasta Bydgoszczy 3.3, 3.4, 3.5, 6.1
7, 5, 

5, 6

Prosimy o dodanie przypisu, iż nie oznacza to 

konieczności załączania przeprowadzonej diagnozy do 

wniosku o dofinasowanie projektu 

IZ RPO-WK-P planuje wprowadzenie takich zapisów do 

kryteriów wyboru projektów, co w znacznym stopniu utrudni i 

wydłuży proces oceny wniosków o dofinansowanie

kompetencje 

kluczowe

Uwaga niewuzględniona

W załączniku powinny zostać zmieszczone najważniejsze wnioski z przeprowadzonej 

diagnozy, a nie cała diagnoza. Wnioski te powinny stanowić podstawę dla realizacji działań 

projektowych.

355 Urząd Miasta Bydgoszczy 6.1 13 i

Zadania nałożone na opiekuna, tj. "diagnoza 

kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub stażysty" i 

oraz "określenie celu i programu praktyk  lub stażu  we 

współpracy z przedmiotem przyjmącym" - proponujemy 

ujęcie zapisu  w punkcie 13 litera e oraz usunięcie z 

punktu 13, litera  i podpunktów "i" i "ii" . 

Diagnoza kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub stażysty (we 

współpracy

z nauczycielem) i określenie celu i programu praktyki lub stażu 

(we współpracy z nauczycielem) realizowana jest przez szkołę 

(nauczyciela opracowującego program stażu/ praktyki)  we 

wspólpracy z  podmiotem przyjmującym na praktykę/staż na 

etapie tworzenia programu stażu/praktyki. Opiekun 

stażysty/praktykanta nie posiada wiedzy i kompetencji do ww. 

zadań (na jakiej podstawie opiekun dokonuje diagnozy 

kompetencji ucznia, którego nie zna). Z doświadczeń we 

współpracy z przedsiębiorcami/pracodawcami przy realizacji 

staży/praktyk w ramach PO KL wynika,  iż pracodawcy 

oddelegowują do opracowania programu stażu i praktyk 

pracowników, którzy nie zawsze pełnią później funkcje 

opiekunów stażystów/praktykantów (zależnie od podziału 

obowiązków w firmie i kompetencji pracowników).  Należy 

zwrócić uwagę, iż w wytycznych nie zapewniono 

pracodawcy/przedsiębiorcy wynagrodzenia za czas poświęcony 

na opracowanie programu stażu/praktyki, mimo że nałożono na 

niego ten obowiązek. Jednocześnie brak jest zgodności zapisów 

w punkcie 13 lit. i, j, k - litera "j", ppkt "i" pracodawca refunduje 

wynagrodzenie opiekuna stażysty/praktykanta za opiekę nad 

stażystą przez okres 150 h stażu i praktyki. Natomiast w punkcie 

k wskazano, że wynagrodzenie opiekuna wypłacane jest za 

działania realizowane również przed rozpoczęciem realizacji 

stażu/praktyki. Proponujemy uporządkowanie tych zapisów i 

podziału obowiązków poprzedzających realizację stażu/praktyki. 

Ciężar przygotowania programu stażu/praktyki powinien leżeć 

po stronie nauczyciela/ dyrektora szkoły, którzy opracowują 

program stażu/praktyki w ścisłej współpracy z podmiotem 

przyjmującym.                                                                                1. 

zawodowe

Uwaga częściowo uwzględniona 

MR uznaje za zasadne usunięcie obowiązków związanych z diagnozą kompetencji i 

kwalifikacji. Proponujemy jednak pozostanie przy obowiązku określania celu i programu 

praktyki i stażu. Pomimo, że program powinien być zbieżny z założeniami praktycznej nauki 

zawodu określonymi w podstawie programowej, to opiekun praktykanta organizuje jego 

miejsce pracy i czas podczas praktyki. Zatem powinien taki obowiązek ciążyć na nim. 



356 Urząd Miasta Bydgoszczy 6.1 13 g

Prosimy o dodanie zapisu "katalog wydatków 

przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać 

koszty związane z przygotowaniem i  odbywaniem 

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego (np. 

warsztaty przygotowujące do stażu, koszty dojazdu,

koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie 

stanowiska pracy, koszty eksploatacji

materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub 

stażysty itp.)…" 

Potrzeba wynika z doświadczeń Miasta Bydgoszczy i 

przedsiębiorców zaangażowanych w realizację staży/praktyk 

oraz przeprowadzonej w szkołach diagnozy. Warsztaty 

przygotowujące są niezbędne do zapewnienia realizacji wysokiej 

jakości staży/praktyk. Pozwalają na wyposażenie uczniów w 

określony zestaw kompetencji oraz zakres wiedzy, które ułatwią 

odbycie stażu/praktyki, zredukują ryzyko powstania sytuacji 

konfliktowych. Pracodawcy zwracają szczególną  uwagę na  

właściwe przygotowanie ucznia do stażu i aktywnie uczestniczą 

w tego typu warsztatach bezpośrednio poprzedzających 

realizację stażu/praktyki. Nabyte miękkie umiejętności 

podnoszą jakość stażu i zminiejszają ryzyko jego przerwania.

zawodowe

Uwaga niewuzględniona

Katalog kosztów związanych z przygotowaniem do stażu jest otwarty, co oznacza, że każdy 

wydatke, który jest racjonalny i efektywny, a także niezbedny do osiagnięcia 

zaplanownaych rezultató może być sfinansowanych. 

357 Urząd Miasta Bydgoszczy 6.1 14

Proponujemy zmianę zapisu "Do kosztów organizacji i 

prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu

zawodowego należy zaliczyć m.in.  koszty wskazane w 

pkt 13 lit. c  g oraz j."

Proponujemy usunięcie sformuowania "m.in." aby ograniczyć 

dowolność interpretacji tego zapisu oraz lit. "c", ponieważ 

stypendium stażowe nie jest kosztem zależnym od pracodawcy i 

wypłacanym na jego rzecz. Pracodawca musi otrzymać czytelną 

informację od projektodawcy, jakie koszty i w jakiej wysokości 

zostaną jemu zrefundowane. Powinny to być tylko te koszty, 

które zależne są od pracodawcy. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapis nie dotyczy kosztów, które będą pracodawcy zrefundowane. Koszty wskazane w cyt. 

Frgamencie pisma stanwoią podstawę do określenia wysokości pertycypacji pracodawców 

w kosztach realziajci stażu/praktyki. 

358 Urząd Miasta Bydgoszczy 6.1 16 a

Proponujemy dodanie przypisu 9 - "W przypadku gdy 

zawód nie został ujęty w katalogu wyposażenia 

pracowni i warsztatów szkolnych, zakup wyposażenia 

pracowni dokonywany  jest zgodnie z podstawą 

programową dla danego zawodu"

W katalogach wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych 

opracownanych przez MEN nie zostały ujęte nowe zawody 

funkcjonujące od 2013 roku np.: technik chłodnictwa i 

klimatyzacji. Opieranie się tylko i wyłącznie na katalogu 

dotępnym na stronach KOWEZiU wyklucza możliwość zakupu 

wyposażnia dla nowopowstałych zawodów i jest niezgodne z 

dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. 

zawodowe Uwaga uwzględniona

359 Urząd Miasta Bydgoszczy 6.1 16 c

Proponujemy poszerzenie zapisu "Wyposażenie 

pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na 

podstawie indywidualnie  zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a 

także posiadanego przez nie wyposażenia. Diagnoza 

powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe  

celem zapewnienia zgodności planowanego 

doposażenia z najnowszymi technikami i 

technologiami" zgodnie z zapisem znajdującym się na 

stronie KOWEZiU.

Istnieje poważne zagrożenie, że IZ będzie traktowała katalog 

wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych jako katalog 

zamknięty (jeśli chodzi o parametry sprzętu). Uniemożliwi to 

zakup wyposażenia zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego 

rynku pracy. Katalogi wyposażenia pracowni lub warsztatów 

szkolnych zostały stworzone w 2013 roku. Oznacza to, że 

parametry części sprzętu są przestarzałe lub niezgodne z 

potrzebami pracodawców. W trakcie debaty pn. "Kształcenie 

zawodowe dla rynku pracy", która odbyła się 26 kwietnia 2016 

r. w Bydgoszczy z inicjatywy MEN, przedstawiciel MEN 

stwierdził, że katalog w zamyśle twórców/autorów miał 

stanowić jedynie rekomendację, a nie katalog zamknięty, 

ograniczający możliwość zakup doposażenia pracowni 

zawodowych zgodnie z  potrzebami lokalnych pracodawców. 

Analiza parametrów wyposażenia wykazała w kilku przypadkach 

parametry nieadekwatne do lokalnego rynku pracy. Np. w 

zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek skrawających) 

parametry oprogramowania dydaktycznego do programowania 

obrabiarek sterowanych numerycznie opisane na liście MEN 

wskazują oprogramowanie konkretnej firmy, które nie jest 

wykorzystywane w firmach na terenie naszego województwa. 

Ta sama sytuacja dotyczy centrum tokarskiego CNC. Dlatego 

proponujemy doprecyzowanie zapisów wytycznych w zakresie 

zapewnienia zgodności kupowanego doposażenia z 

katalogiem MEN co do rodzaju zakupowanego sprzętu, ale nie 

jego parametrów, które powinny być ustalane z 

pracodawcami (rekomendacja pracodawców).

zawodowe

Uwaga uwzględniona

Zamieszczone na stronach KOWEZiU katalogi wyposażenia zostały stworzone w ramach 

projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia 

zawodowego jako rekomendacje dla wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych. W 

związku z ich włączeniem do zapisów Wytycznych uzyskały one rangę obowiązujących 

warunków realizacji wsparcia EFS. Z względu na konieczność zapewnienia przejrzystości 

wydatkowania środków EFS nie jest wskazana rezygnacja z katalogów prezentujących 

możliwe do poniesienia w ramach projektów kategorie wydatków, które zostały 

opracowane przez wyspecjalizowane podmioty, na podstawie wytycznych określonych we 

właściwych podstawach programowych. Nie jest również możliwe dokonywanie 

indywidualnych zmian bądź wyłączeń z konieczności stosowania katalogów wyposażenia. 

Zgodnie ze wcześniejszym stanowiskiem propozycje zmian powinny być sygnalizowane na 

etapie wdrażania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach RPO przez Instytucje 

Zarządzające Ministerstwu Edukacji Narodowej, które po ich przeanalizowaniu może podjąć 

decyzję w zakresie uzupełnienia bądź modyfikacji katalogu. 

Zasadnym jest natomiast sygnalizowane przez IZ RPO umożliwienie aktualizacji parametrów 

tego wyposażania. Zgodnie z powyższym Wytyczne zostały uzupełnione o zapis odnoszący 

się do możliwości zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 

celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. Dodatkowo, ze 

względu na to, że wyposażenie dla kształcenia zawodowego zostało określone dla 190 

zawodów z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (opisy te powstały dla takiej liczby 

zawodów, jaka w tamtym czasie występowała w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego), IZ RPO powinna dopuścić możliwość zakupu wyposażenia dla 

nowoutworzonych zawodów. Podstawą do dokonania zakupu w przypadku zawodów 

nowoutworzonych mogą być warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach.
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Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości wsparcia 

uczniów zdolnych w zakresie wszystkich kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy wskazanych w 

słowniku pojęć (podrozdział 2.3 pkt 6).

Ograniczenie do jedynie trzech kompetencji wydaje się niczym 

nieuzasadnione. W Województwie Małopolskim  w tym 

obszarze planujemy realizację ogólnoregionalnego 

przedsięwzięcia w którym rozwijane będą wszystkie 

kompetencje kluczowe (o których mowa w słowniku pojęć w 

Wytycznych). Przedsięwzięcie bazować będzie także na 

produktach innowacyjnego projektu Diament w którym 

wspierane były m.in. uzdolnienia związane z 

przedsiębiorczością. W ramach całej koncepcji realizowany 

będzie projekt pozakonkursowy, który obecnie podlega 

procedurze identyfikacji, a komplementarnie do tego 

realizowane będą projekty wybrane w procedurze konkursowej. 

Projekt pozakonkursowy oceniany jest w oparciu o zapisy 

obecnie obowiązujące w Wytycznych, które nie ograniczają 

możliwości wsparcia uczniów zdolnych do 3 wspomnianych 

kompetencji. Jednocześnie konkurs zaplanowany na III kwartał 

br. w przypadku zmiany Wytycznych będzie ograniczał 

możliwość wsparcia. Projekty konkursowe mają bazować na 

rozwiązaniach wypracowanych w projekcie pozakonkursowym i 

być do niego komplementarne. W przypadku tak istotnej zmiany 

Wytycznych komplementarność ta nie będzie mogła być 

zachowana, a cała logika przedsięwzięcia zostanie zagrożona.

Należy podkreślić, że zakres wsparcia uczniów zdolnych w 

Województwie Małopolskim wynika z przeprowadzonej 

diagnozy i zidentyfikowanych w tym obszarze potrzeb i był 

planowany w tym kształcie już na etapie negocjacji RPO.

indywidualizacja

Wyjaśnienie

Definicja kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wskazana została w 

słowniku pojęć.

Zastosowanie ograniczonego katalogu kompetencji możliwych do wsparcia w ramach RPO 

jest konsekwencją stanowiska KE oraz zapisów Umowy Partnerstwa. KE podczas negocjacji 

wyraźnie podkreśliła, iż nie wyraża zgody na wsparcie kształcenia ogólnego i oczekuje 

doprecyzowania kierunków interwencji EFS w tym obszarze. Na kanwie tego został 

zaproponowany katalog, który odpowiada oczekiwaniom KE oraz pokrywa się z zapisami 

UP. Jeżeli w ramach RPO zostały powielone zapisu UP bądź RPO odwołuje się do 

kompetencji kluczowych to do niego będzie miało zastosowanie katalog zaproponowany w 

zapisach Wytycznych. 

361 MEN  (DKO)
Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć
17

w miejsce usunietego tekstu: „z uwzględnieniem art. 6 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2013 r. poz. 827, z późn. zm.)” należy dodać  

następujący tekst: „z uwzględnieniem art. 5 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 827, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 29 

stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 

35)”.

doprecyzowanie podstawy prawnej ogólne Uwga uwzględniona

362 MEN   (DWKI) 17 oraz w art. 14. ust. 4 ustawy o systemie oświaty 

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 

oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, mogą być objęte 

wychowaniem przedszkolnym, w tym realizacją obowiązku 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, również w 

ośrodkach o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie 

oświaty.

ogólne Uwga uwzględniona

363 MEN  (DWST) 25
W opinii MEN należy pozostawić specjalne potrzeby 

edukacyjne i dodać rozwojowe

Zaproponowana modyfikacja zapisu spowodowała, że specjalne 

potrzeby edukacyjne zostały wyeliminowane.
ogólne Uwga uwzględniona



364 MEN (DWKI) 31

Propozycja zmiany zapisu: dziecko/uczeń z 

niepełnosprawnością - dziecko/uczeń posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz 

W myśl przepisów art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), 

dzieckiem/uczniem niepełnosprawnym w systemie oświaty jest 

dziecko/uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

ogólne Uwga uwzględniona

365 MEN  (DKO)

Podrozdział 3.1 - 

Wychowanie 

przedszkolne

12 a

w miejsce proponowanego zdania:„W przypadku 

przedszkoli niepublicznych zajęcia dodatkowe, o 

których mowa w Wytycznych, są realizowane poza 

czasem poświęconym na realizację założeń podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego;”należy 

wpisać zdanie:„W przypadku przedszkoli niepublicznych 

zajęcia dodatkowe, o których mowa w Wytycznych, są 

realizowane poza czasem poświęconym na realizację 

programów wychowania przedszkolnego 

uwzględniających podstawę programową wychowania 

przedszkolnego;”. 

dostosowanie terminologii do brzmienia zgodnego z przepisami 

prawa oświatowego
przedszkola Uwaga uwzględniona

366 MEN  (DWKI) 12 b i) i § 7 ust. 2 pkt 2 (przywołanego rozporządzenia) 

Przepisy § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 

532) określa formy zajęć specjalistycznych w przedszkolu i 

placówce.

przedszkola Uwaga uwzględniona

367 MEN  (DWKI)

3.2. Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy oraz 

właściwych 

postaw/umiejętn

ości 

(kreatywności, 

innowacyjności 

oraz pracy 

zespołowej);

1

Propozycja zmiany zapisu: Celem interwencji EFS jest 

rozwjanie u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i 

sluchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcnia 

specjalnego, kompetencji […]

Dotychczasowy zapis nie wskazuje, że działania wymienione w 

podrozdziale 3.2 w równym stopniu dotyczą również dzieci i 

uczniów i słuchaczy posiadających specjalne potrzeby 

edukacyjne. Zapis pkt 7) lit. j) wskazuje, że tylko w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego należy podjąć szczególne 

działania związane z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Proponowany zapis wskazuje na konieczność 

uwzględnienia potrzeb ww. dzieci i uczniów na każdym etapie 

realizacji zadania opisanego w Podzadaniu 3.2.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

368 MEN  (DWKI) 2 a), b)

Propozycja zmiany zapisu: a) publicznych I 

niepublicznych szkól podstawowych, gimnazjanych, 

ponadgimnazjanych, w tym specjalnych, szkół dla 

dorosłych […] b) szkół zawodowych, w tym specjalnych, 

i placówek systemu oświaty […]

Dotychczasowy zapis nie wskazuje, że działania wymienione w 

podrozdziale 3.2 w równym stopniu dotyczą również szkół 

specjalnych. Uzupełnienie zapisu o zapropnowne treści w 

sposób jednoznaczny wskazuje, że podejmowane działania 

muszą być również podejmowane na rzecz szkolnictwa 

specjalnego. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku szkolnictwa 

specjalnego organem je prowadzącym są przede wszystkim 

powiaty, zatem muszą one przygotować odrębne programy dla 

tych placówek, a nie włączać je do programów przygotowanych 

dla kształcenia ogólnego. 

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

369 MEN  (DSF) 13
Propozycja zmiany zapisu poprzez dodanie po e-

podręcznikach: e-materiały i e-zasoby
W PO WER wytwarzane będą również e-materiały i e-zasoby

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

370 MEN  (DFS)

Podrozdział 3.3 -

Tworzeniewarunk

ów dla nauczania 

opartego na 

metodzie 

eksperymentu

14
Propozycja zmiany zapisu poprzez dodanie po e-

podręcznikach: e-materiały i e-zasoby
W PO WER wytwarzane będą również e-materiały i e-zasoby eksperyment Uwaga uwzględniona

371 MEN   (DWKI)

Podrozdział 

3.4 Korzystanie z 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

oraz rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych.

7 d
Należy dodać ppkt. Iii) w brzmieniu:iii) dla szkół 

specjalnych bez względu na liczbę uczniów - 200 000 zł

Szkoły specjalne, co do zasady, nie będą spełniały kryterium 

liczebności ponad 301 uczniów, zatem mogłyby korzystać 

wyłącznie z dotacji do 140 000 zł. specyfika niepełnosprawności 

uczniów, w tym zaburzenia sensoryczne powodują, że 

niezbędny jest im dostęp do zarówno specjalistycznego 

oprogramowania jak i sprzętu. Należy zwrócić uwagę, również 

na fakt, że w przypadku szkolnictwa specjalnego maksymalna 

wielkość 1 klasy wynosić może 16 uczniów. 

TIK

Uwaga niewuzględniona

Wprowadzenei dodtakowego limitu dla szkół specjalnych nie jest możliwy ze względu na 

pryzjete i zaakceptowane przez KE załozenia RPO, zwłaszca w zakresie wskaźników. Zakup 

specjalistycznego oprogramowania będzie możliwy w ramach racjonalnych usprawnień. 

372 MEN   (DFS) 24
Propozycja zmiany zapisu poprzez dodanie po e-

podręcznikach: e-materiały i e-zasoby
W PO WER wytwarzane będą również e-materiały i e-zasoby TIK Uwaga uwzględniona



373 MEN  (DWKI)

3.5. Indywidualiza

cja pracy z 

uczniami ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, w 

tym wsparcie 

ucznia 

młodszego.

7 c

Należy dodać pkt. D) w brzmieniu:d) IZ RPO zapewnia, 

że w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

preferowane będą działania służące poprawie 

kompetencji wychowawczych. 

Konieczność rewizji zasad kształcenia uczniów z 

niepełnosprawnością w zakresie przygotowania ich do pełnienia 

ról społecznych, w tym przede wszystkim aktywnej roli 

pracownika. Przewartościowanie zasad pracy szkoły. 

Przygotowanie absolwenta z niepełnosprawnością do radzenia 

sobie na rynku pracy poprzez podjęcie działań kreujących: 

wartość pracy i  kształcenia, aktywność, odpowiedzialność za 

siebie i innych, samodzielność, uczciwość. Oparcie edukacji i 

przygotowania do pracy zawodowej na właściwej ocenie i 

samoocenie (przeciwdziałanie postawom roszczeniowym 

absolwentów).

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

374 MEN  (DWKI) 8 b

Propozycja zmiany zapisu: oraz zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 

lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1113).

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 

lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113), zastąpiły dwa uprzednio 

obowiązujące rozporządzenia:1) rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach 

oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392);2) rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 414).Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 

z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 51 lit. d 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357). 

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

375 MEN   (DSWM)

5.1 - Poprawa 

kompetencji 

osób dorosłych, 

w tym zakresie 

TIK i osób 

dorosłych

tytuł niepotrzebne dodanie wyrazów "kwalifikacji lub"

Kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy) są szerszym 

zbiorem niż kwalifikacje. Nie wszystkie kompetencje jest sens 

potwierdzać przez nadanie kwalifikacji. Szczególnie jest to 

istotne w zakresie tzw. kompetencji kluczowych - większość 

tych kompetencji nie wchodzi w zakres kwalifikacji (tj. 

kompetencji zidentyfikowanych, ocenionych i certyfikowanych).

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

w przypadku kompetencji z zakresu TIK i cyfrowych osiągnięcie kwalifikacji jest możliwe i 

powinno być zgodnie ze stanowiskiem KE wymagane.

376 MEN    (DSWM) 1) Niepotrzebne dodanie wyrazów "kwalifikacji lub" jw. osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

jw.

377 MEN  (DSWM) 3 Brak jednoznaczności zapisów.

Z treści pkt 3, w odróżnieniu od pkt 4, nie wynika jednoznacznie, 

że katalog kompetencji ograniczony jest jedynie do kompetencji 

w zakresie TIK i języków obcych. 

osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

jest to wskazane bezpośrednio

378 MEN  (DSWM) 4

1/ Niepotrzebne dodanie wyrazów "kwalifikacji lub". 2/ 

Ograniczenie katalogu kompetencji kluczowych do 

dwóch (w zakresie TIK i języków obcych) może nie 

odpowiadać na potrzeby znacznej liczby osób dorosłych, 

w tym zwłaszcza osób z niskimi kompetencjami 

kluczowymi i niskimi kwalifikacjami. 3/ Ograniczenie 

wsparcia do osób zainteresowanych nabyciem 

kompetencji lub kwalifikacji może nie odpowiadać na 

potrzeby osób z niskimi kompetencjami kluczowymi i 

kwalifikacjami

1/ jw.  2/ O tym, jakie kompetencje są potrzebne tym osobom 

powinna decydować indywidualna diagnoza (np.. bilans 

kompetencji), a nie centralna wytyczna krajowa. 3/ Osoby z 

niskimi kompetencjami kluczowymi i kwalifikacjami często nie 

mają motywacji do uczenia się i nie rozpoznają właściwie swoich 

możliwości. Takie osoby powinny być objęte formami 

aktywnego, zindywidualizowanego poradnictwa edukacyjno-

zawodowego (zawierającego m.in działania na rzecz aktywizacji 

edukacyjnej i zawodowej).

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Ograniczenie stanowi konsekwencję zpaisów UP i wynika z negocjacji ostatecznego kształtu 

RPO z KE.



380 MEN  (DSWM) 5) Niepotrzebne dodanie wyrazów "kwalifikacji lub" jw. osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

w przypadku kompetencji z zakresu TIK i cyfrowych osiągnięcie kwalifikacji jest możliwe i 

powinno być zgodnie ze stanowiskiem KE wymagane.

381 MEN  (DSWM) 5) b)

Wydanie certyfikatu zamienia kompetencję w 

kwalifikację. Wydawanie certyfikatów nie wydaje się 

działaniem koniecznym w uzyskaniu celu zaznaczonego 

w tytule podrozdziału 5.1 tj. poprawy kompetencji osób 

dorosłych.

Aby uzyskać realną poprawę kompetencji kluczowych i 

potrzebnych kwalifikacji nie trzeba certyfikować wszystkich 

kompetencji kluczowych. Proces poprawy powinien bazować na 

indywidualnej diagnozie oraz działaniach na rzecz aktywizacji 

edukacyjnej i zawodowej, najlepiej połączonych z aktywizacja 

społeczna w szerszym zakresie. Skuteczność takich działań 

można sprawdzać przez przejawy aktywizacji społecznej i 

zawodowej oraz przez uzyskiwanie końcowych kwalifikacji, 

których zdobycie zakłada poprawę niecertyfikowanych 

kompetencji kluczowych.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

382 MEN  (DSWM)
6) - 

11)
Uwaga jak w pkt 5b jw. osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

383 MEN  (DKZU)

Podrozdział 6.1 - 

Kształcenie i 

szkolenie 

zawodowe

6

zbyt szczegółowe doprecyzowanie pkt 6, które odnosi 

się tylko do pkt 5 lit. c) W naszej opinii  doprecyzowanie 

to powinno się znaleźć w pkt 16 lit c), który dotyczy 

stricte diagnozy potrzeb w zakresie doposażenia

Wskazanie w wytycznych, iż "realizacja wsparcia, o którym 

mowa w pkt 5, jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu 

oświaty w tym zakresie, w tym zwłaszcza powinna obejmować 

przeprowadzenie inwentarza i oceny stanu technicznego 

posiadanego wyposażenia" sugeruje, iż dokonanie inwentarza i 

oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia winno być 

dokonywane również dla projektów niezwiązanych z tą formą 

wsparcia. Uszczegółowienie to powinno zostac przeniesione do 

pkt 16 lit c)

zawodowe Uwaga uwzględniona

384 MEN   (DKZU) 16 a

szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub 

warsztatów szkolnych dla 190 zawodów jest 

udostępniony za pośrednictwem strony internetowej 

administrowanej przez KOWEZiU. IZ RPO zapewnia 

zgodność interwencji przewidzianej w ramach RPO z 

wyposażeniem ujętym w przedmiotowym katalogu  lub 

wyposażeniem równoważnym, z zastrzeżeniem lit c)

Konieczność uwzględnienia postępu techniczno-

technologicznego 
zawodowe Uwaga uwzględniona

385 MEN   (DKZU) 16 c

wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest 

dokonywane na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

w tym zakresie, a także posiadanego przez nie 

wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać 

rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe celem 

zapewnienia zgodności planowanego doposażenia z 

najnowszymi technikami i technologiami. 

Konieczność uwzględnienia postępu techniczno-

technologicznego 
zawodowe Uwaga uwzględniona

386 MEN  (DKZU) 17 a

włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w 

tworzenie przez szkoły i placówki prowadzące 

kształcenie zawodowe, ckziu, pracodawców lub 

przedsiębiorców branżowych ośrodków 

egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub 

kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową 

komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

zawodowe Uwaga uwzględniona

387 MEN   (DKZU) 19 w całości do usunięcia nie jest możliwe wynagradzanie egzaminatorów ze środków EFS zawodowe Uwaga uwzględniona



388 MEN    (DWKI)

Pozdrozdział 6.3 - 

Rozwój 

doradztwa 

edukacyjno-

zawodowego

2 1

Propozycja zmiany zapisu: Interwencja EFS 

przewidywana […] zwiększenie dostępu do usług 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, w tym 

specjalnych, i placówkach systemu oświaty […}.

Dotychczasowy  zapis nie wskazuje w sposób jednoznaczny, że 

dotyczy on również szkół specjalnych. Specyfika tych szkół 

zarówno w zakresie kształcenia, metodach pracy czy też ich 

organizacji ale również odbiorców usługi wymagają  

uwzględnienia ich specyfiki w prowadzeniu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. Proponowana modyfikacja ma za 

zadanie zwrócenie uwagi na konieczność przygotowania 

rozwiązań również dla tych szkół. 

doradztwo Uwaga uwzględniona

389 MEN   (DWKI) 2

Propozycja zmiany zapisu: IZ RPO zapewnia, że […] 

publicznych i niepublicznych szkół, w tym specjalnych, i 

placówek systemu oświaty […]

Dotychczasowy  zapis nie wskazuje w sposób jednoznaczny, że 

dotyczy on również szkół specjalnych. Specyfika tych szkół 

zarówno w zakresie kształcenia, metodach pracy czy też ich 

organizacji ale również odbiorców usługi wymagają również 

uwzględnienia ich specyfiki w prowadzeniu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. Proponowana modyfikacja ma za 

zadanie zwrócenie uwagi na konieczność przygotowania 

rozwiązań również dla tych szkół. 

doradztwo Uwaga uwzględniona

390 MEN   (DKZU) 4

Wsparcie udzielane w ramach RPO może dotyczyć 

tworzenia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, 

centrach kształcenia ustawicznego, CKZiU lub innych 

zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami 

CKZiU – Szkolnych Punktów Informacji i Kariery(SPInKa), 

umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – 

zawodowego dla uczniów,słuchaczy szkół lub placówek 

systemu oświaty i osób dorosłych. W przypadku braku 

wykwalifikowanego doradcy zawodowego w szkole, w 

punktach tych mogą być zatrudnieni nauczyciele-

doradcy zawodowi. Utworzenie i funkcjonowanie 

punktów nie zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku 

wyznaczenia osoby realizującej zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w przypadku 

braku doradcy zawodowego w szkole.

Przepisy prawa oświatowego nie nakładają na szkoły obowiązku 

zatrudniania doradcy zawodowego w szkole. Pozyskanie 

nauczycieli-doradców zawodowych w SPInKach może zatem 

stanowić istotne uzupełnienie działań szkoły w obszarze 

doradztwa zawodowego.

doradztwo Uwaga uwzględniona
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Podrozdział 2.2 – 

Zakres 

Wytycznych

6) 

Należy wskazać, chociażby w przypisie do wskazanego 

pkt, iż w umowach pomiędzy Beneficjentami a IZ RPO 

powinny się pojawić pola eksploatacji utworów. 

Należy określić  pola eksploatacji  właściwe dla danego utworu, 

przy czym umowa pomiędzy stronami dotyczyć powinna tylko i 

wyłącznie pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. 

Pola eksploatacji można rozszerzyć/modyfikować o dodatkowe 

pola bądź usuwać, w zależności od specyfiki Projektu oraz 

utworów w ramach niego wytworzonych wraz z podaniem 

nazw/tytułów  utworów jednostkowych. Jednocześnie pola 

eksploatacji powinny określać  w sposób maksymalny zakres 

przenoszonych praw. Powyższy postulat wynika z doświadczeń 

płynących z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(dalej: POKL).

ogólne
Uwaga nieuwzględniona

IZ RPO może doprecyzowac tę kwestię w swoich dokumentach programowych
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Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć
1) 

Należy się zastanowić nad wprowadzeniem (np. w 

przypisie) treści artykułu, tak aby czytający dokument 

nie był zmuszony do poszukiwania odpowiednich 

zapisów w ustawie.

Treść art. 62a: 1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły 

prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których 

mowa w art. 2 pkt 3a, może je połączyć w zespół, zwany 

"centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego".

2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 

powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca 

kształcenie zawodowe.

3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w 

zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 

współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 

ogólne Uwaga nieuwzględniona 
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Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć
3) jw. ogólne Uwaga nieuwzględniona 
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Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć
6) 

Rozporządzenie przywołane w Wytycznych zakłada 

następujący katalog kompetencji kluczowych:                      

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) porozumiewanie się w językach obcych;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

7) inicjatywność i przedsiębiorczość; oraz

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Należy dodać przypis, który wyjaśniałby różnice pomiędzy 

tekstem dokumentu, a treścia Rozporządzenia w odniesieniu do: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym oraz 8) świadomość i 

ekspresja kulturalna.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Zastosowanie ograniczonego katalogu kompetencji możliwych do wsparcia w ramach RPO 

jest konsekwencją stanowiska KE oraz zapisów Umowy Partnerstwa. KE podczas negocjacji 

wyraźnie podkreśliła, iż nie wyraża zgody na wsparcie kształcenia ogólnego i oczekuje 

doprecyzowania kierunków interwencji EFS w tym obszarze. Na kanwie tego został 

zaproponowany katalog, który odpowiada oczekiwaniom KE oraz pokrywa się z zapisami 

UP. Jeżeli w ramach RPO zostały powielone zapisu UP bądź RPO odwołuje się do 

kompetencji kluczowych to do niego będzie miało zastosowanie katalog zaproponowany w 

zapisach Wytycznych. 
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Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć
8)                                

Należy się zastanowić nad wprowadzeniem (np. w 

przypisie) treści artykułu, tak aby czytający dokument 

nie był zmuszony do poszukiwania odpowiednich 

zapisów w innych wytycznych.

Koncepcja uniwersalnego projektowania polega na 

projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w 

taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 

specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie 

nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień 

dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest 

to potrzebne. 

ogólne Uwaga nieuwzględniona 
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Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć
10) 

Należy się zastanowić nad wprowadzeniem (np. w 

przypisie) treści artykułu, tak aby czytający dokument 

nie był zmuszony do poszukiwania odpowiednich 

zapisów w innych wytycznych.

Przykładowa definicja:mechanizm racjonalnych usprawnień to 

konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, które nie 

nakładają na realizatora projektu nieproporcjonalnego lub 

nadmiernego obciążenia. Rozpatrywane są one osobno dla 

każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z 

niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich 

praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania 

na zasadzie równości z innymi osobami. 

ogólne Uwaga nieuwzględniona 
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2.3 Słownik pojęć

3.5 

Indywidualizacja 

pracy z uczniem 

ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi…

25)

w słowniku pojęć wprowadzone zostały "specjalne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne"

W podrozdziale 3.5 mowa jest jedynie o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych

Brak konsekwencji stosowania nowej definicji w dalszej części 

dokumentu, tj. podrozdziale 3.5
ogólne Uwaga uwzględniona
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2.3 Słownik pojęć 25) specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

Brak wskazania w wytycznych, czy uczeń powinien mieć opinię 

(bądź orzeczenie) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

definicja wskazuje, iż specjalne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne to indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532). Jednakże 

rozporządzenie wskazuje również, iż "Przepisy ust. 3–9 stosuje 

się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni,z tym że przy 

planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w 

orzeczeniach lub opiniach". 

ogólne

Wyjaśnienie

Pojęcie "specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych" jest rozumiane bardzo szeroko. 

W przepisach dotyczących zasad organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

wskazano dzieci i młodzież, których w szczególności należy objąć wsparciem. Nie jest to 

jednak katalog zamknięty. Wyznacznikiem są indywidualne potrzeby ucznia wynikające z 

jego rozwoju i specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego, 

osobowościowego, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej. Specjalne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne rozpoznawane są przez nauczcycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 

uczniem  w trakcie bieżącej pracy z uczniem, rodziców oraz inne osoby mające na co dzień 

kontakt z dzieckiem np. pomoc nauczyciela, pielęgniarkę środowiska nauczania i 

wychowania, asystenta romskiego, kuratora sądowego. Potrzeby te mogą być również 

zdiganozowane przez specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych i określone w opinii lub orzeczeniu wydanym przez poradnię. Podstawą do 

objęcia ucznia wsparciem w systemie oświaty jest rozpoznanie takiej potrzeby - posiadanie 

opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej jest możliwe ale nie jest 

warunkiem koniecznym.
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Podrozdział 2.3 – 

Słownik pojęć

Należy się zastanowić nad wprowadzeniem (np. w 

przypisie) treści artykułu/krótkiej definicji, tak aby 

czytający dokument nie był zmuszony do poszukiwania 

odpowiednich zapisów w innych dokumentach.

Dla potencjalnych beneficjentów może to stanowić dodatkową 

trudnośc w pracy nad projektem. Jednocześnie należy 

zauważyć, iż dla pracownikow instytucji uczestniczących w 

procesie wdrażania funduszy eurpejskich na lata 2014-2020 

tego typu zapisy mogą być przyczyną rozbieżnych interpretacji.

ogólne Uwaga nieuwzględniona 
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Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

1) b) Powinien być zapis "dzieci w wieku przedszkolnym".

Propozycja wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty nie 

uzasadnione wydaje się wsparcie "zwłaszcza dla dzieci w wieku 

3 lat".

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

jednym z priorytetów interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020 wskazanym w 

Umowie Partnerstwa jest zwiększenie odsetka dzieci (3-4 lat) korzystających z edukacji 

przedszkolnej. Wytyczne precyzują ww. kierunek wskazując, że wsparcie udzielane w 

ramach interwencji EFS na rzecz wychowania przedszkolnego powinno przyczyniać się do 

zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu 

upowszechnienia przedszkolnego, upowszechnienia tego typu działań, w tym zwłaszcza 

wśród dzieci 3 i 4 letnich. Ponadto, w zapisach ww. dokumentu grupa docelowa została 

zdefiniowana szeroko, jako dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie 

oświaty.  Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby przedsięwzięcia realizowane w ramach 

interwencji EFS w obszarze edukacji przedszkolnej adresowane były do dzieci w wieku 

przedszkolnym, bez konieczności stalowania ograniczeń związanych z wiekiem uczestników 

projektu. Kluczowym jednak pozostają zapisy Regionalnych Programów Operacyjnych, a 

także przyjęta na poziomie regionalnym strategia wsparcia edukacji przedszkolnej. IZ RPO 

powinna dążyć do wypełnienia zobowiązań wskazanych w Umowie Partnerstwa. Powyższe 

oznacza, że działania realizowane w ramach EFS, jak i EFRR powinny w ostateczności 

przyczyniać się do poprawy stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród 

osób z ww. grupy docelowej. 
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Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

9)

Do przykładowych elementów wchodzących w skład 

mechanizmu racjonalnych usprawnień proponuję 

dopisać specjalistyczny transport.

Wnioskodawcy pomijają ten wydatek w swoich budżetach na 

etapie planowania, a po przyjęciu projektu do realizacji 

proponują wprowadzenie wskazanej zmiany. Jednocześnie 

należy rozważyć wpisanie w dokument informacji, iż mechanizm 

racjonalnych usprawnień, zgodnie z przedmiotowymi 

Wytycznymi, daje możliwość zwiększenia dofinansowania 

projektu w wysokości do 12 000,00 PLN na każdego uczestnika 

projektu, celem zniwelowania barier na jakie napotyka osoba z 

niepełnosprawnościami (w przypadku tego rozdziału - 

przedszkolak).

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Nie jest to katalog zamkniety. IZ RPO ma możliwośc doprecyzownaia tych kwestii na 

poziomie regionalnym
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Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

10) e) vii
Proponujemy zapis mówiący o okresie równym 12 

miesięcy.

Ujednolicenie zapisu z def wskaźnika (WLWK) dotyczącego 

nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, która 

mówi o okresie równym 12 miesięcy.

przedszkola

Uwaga częściowo uwzględniona

Przyjęto analogiczne rozwiązanie jak zapis w 3.2" poprzedzających złożenie wniosku o 

dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie)"
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3.1 Wychowanie 

przedszkolne
11)

b 

ppkt 

iv

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-

emocjonalne, Proponuje się dodanie przypisu, 

definującego powyższe zajęcia.

zapisy wytycznych nie precyzują co należy rozumieć przez 

komptencje społeczno-emocjonalne
przedszkola

Wyjaśnienie

w słowniku wskazana została definicja tych kompetencji
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Podrozdział 3.1 – 

Wychowanie 

przedszkolne

12) b

W przypadku: "innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym " - należy doprecyzować, czy w ramach 

wsparcia mogą być przeprowadzane rehabilitacyjne. 

W odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnościami. przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Nie jest to katalog zamkniety. IZ RPO ma możliwośc doprecyzownaia tych kwestii na 

poziomie regionalnym
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3.1 Wychowanie 

przedszkolne
12) e

zapisy wskazują, iż "dodatkowe zajęcia mogą być 

realizowane w OWP, w których w takim samym 

zakresie nie były one finansowane co najmniej od 12 

miesięcy". Proponuje się dodanie przypisu, definującego 

"taki sam zakres".

Zapisy wytycznych nie precyzują co należy rozumieć przez "taki 

sam zakres", brak informacji czy mowa o formach finansowania, 

wymiarze godzin, czy może tematyce wsparcia.

przedszkola Uwaga uwzględniona
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3.1 Wychowanie 

przedszkolne
14)

Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO na rzecz 

doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli OWP (…). Proponuje się 

doprecyzowanie zapisów czy mowa o wszystkich 

nauczycielach pracujących w danym OWP, czy tylko 

zatrudnionych w związku z utworzeniem nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego.

Zapisy wytycznych nie precyzują o jakich nauczycielach mowa 

(czy zatrudnieni tylko w ramach projektu, czy tez wszyscy 

nauczyciele w ramach danego OWP)

przedszkola Uwaga uwzględniona
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Podrozdział 3.2 – 

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy oraz 

właściwych 

postaw/umiejętn

ości 

(kreatywności, 

innowacyjności 

oraz pracy 

zespołowej)

3) d

W przypadku gdy w tekście pojawia się "ZIT" należy 

zapis uzupełnić o "RIT" (Regionalne Inwestycje 

Terytorialne). Uwaga odnosi się również do Słownika 

pojęć.

Nowością w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 jest 

wprowadzony przez KE ZIT, czyli mechanizm Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne, który stworzony został dla stolic 16 

regionów wraz z ich obszarem funkcjonalnym. Zarządy 

niektórych  województw (m.in. Śląska) podjęły decyzję, by 

podobny mechanizm wprowadzić w innych częściach swoich 

województw. Stworzone zostały więc Regionalne Inwestycje 

Terytorialne (RIT), które miały stać się dla samorządów 

lokalnych inspiracją do wspólnego planowania najważniejszych 

inwestycji.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga niewuzględniona

Tego typu działania wpisują się w kategorię wskazana w pkt. 3 lit. d
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3.2 Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy (…)

4) a

Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma zastosowania, 

jeżeli: a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich 

szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na 

obszarach wymienionych w pkt 3 lit. a , b, c albo d.

Proponuje się zmianę zapisów np.. Na "wsparcie 

zostatnie skierowane do wszystkich szkół z terenu 

gminy bądź należących pod jeden organ prowadzący".

Aktualne brzmienie praktycznie uniemożliwia stosowanie 

zapisów wytycznych, skierowanie wsparcia do WSZYSTKICH 

szkół z danego regionu, subregionu etc, jest praktycznie 

niemożliwe do realizacji, zwłaszcza w trybie konkursowym. 

Nawet w przypadku realizacji projektu w trybie 

pozakonkursowym jedna szkoła może nie wyrazić chęci udziału 

w projekcie, przez co stosowanie zapisów będzie już 

niemożliwe. 

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 
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3.2 Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy (…)

5)

W przypadku OWP interwencja EFS zostanie 

skierowana do podmiotów znajdujących się

na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej - proponuje się usunięcie zapisu, 

bądź wyłączenie OWP z konieczności stosowania pkt 3.

Zgodnie z punktem 4 lit. c podrozdziału 3.1 możliwe jest 

rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w 

przypisie wskazano, iż możliwe jest również wsparcie na rzecz 

podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej (podrozdział 3.2). 

Następnie pkt 5. wskazuje, iż działania wymienione w pkt 4 lit. c-

e będą realizowane jako uzupełnienie działań wymienionych w 

pkt 4 lit. a lub b, czyli m. in. tworzenia miejsc przedszkolnych. 

Wobec powyższego nie ma możliwości realizacji projektów, bez 

zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

Wprowadzony zapis w podrozdziale 3.2 dot. kierowania 

wsparcia do OWP znajdujących się na obszarach o najniższych 

poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 

uniemożliwia realizację wsparcia na terenie gmin, gdzie pomimo 

stosunkowo wysokiego poziomu upowszechnienia EP, dalej 

występuję problem z deficytem miejsc przedszkolnych i gdzie 

dalej w ramach projektów tworzone są miejsca przedszkolne. IZ 

RPO WSL rozumie problem niskiego upowszechnienia 

społecznego, jednak równocześnie zwraca uwagę, iż wysoki 

poziom upowszechnienia nie zawsze oznacza brak problemu z 

niewystarczającą liczą miejsc wychowania przedszkolnego, co 

jest w dużej mierze uwarunkowane specyfiką regionu. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisó Umowy parterstwa, które w tym 

przypadku mają również zastsowanie do przedszkoli. 
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Podrozdział 3.4 – 

Korzystanie z 

technologii 

informacyjno–ko

munikacyjnych 

oraz rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych

8) b

Zgodnie z Wytycznymi: "IZ RPO może dopuścić 

możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów 

związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby 

pracowni szkolnych, wynikających 

m. in. z konieczności montażu zakupionego 

wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 

użytkowania".

Należy odnieść się do możliwości wniesienia wkładu 

własnego w postaci wynajęcia sal lekcyjnych  na 

potrzeby realizacji projektu EFS, w których dokonano 

adaptacji, prac remontowo-budowlanych w ramach 

środków z EFRR bądź doposażonych w ramach cross-

financingu w poprzedniej perspektywie finansowej.

Powyższe zapisy mogłyby uchronić IZ RPO od różnego rodzaju 

interpretacji tego zagadnienia. A należy zwrócic uwagę, że jest 

ono niezwykle istotne z punktu widzenia nieprawidłowości 

związanych z podwójnym finansowaniem.

TIK
Uwaga nieuwzględniona

Wytyczne ie powinny powielać postanowień innych dokumentów horyzontalnych
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Podrozdział 3.4 – 

Korzystanie z 

technologii 

informacyjno–ko

munikacyjnych 

oraz rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych

8) d

W treści dokumentu wskazano dwa progi kwotowe dla 

zakupów w ramach TIK w szkołach  lub placówkach 

systemu oświaty, które objęte zostaną wsparciem, tj. 

dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów 

lub słuchaczy – 140 000 zł oraz dla szkół  lub placówek 

systemu oświaty od 301 uczniów lub słuchaczy – 

200 000 zł. Z treści "Wytycznych" nie wynika, czy 

przedstawiony próg jest sztywnym, nieprzekraczalnym 

limitem związanym z liczbą uczniów czy też może być 

kształtowany proporcjonalnie w odniesieniu do 

faktycznej liczby uczniów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedstawiony zapis może powodować trudności 

interpretacyjne dot. szkół/placówek z mniejszą lub 

większą liczbą uczniów/słuchaczy niż 300. W przypadku 

wniosków od dofinansowanie, które opisują 

przedsięwzięcie kierowane do placówki liczącej np. 150 

uczniów nasuwa sie pytanie, czy kwotę 140 000,00 zł 

należy potraktować proporcjonalnie czy też całościowo. 

Podobnie sytuacja kształtuje się w stosunku do 

placówek o większej liczbie uczniów, np. 600 (pozostaje 

limit 200 000,00 zł czy też może on zostać przekroczony 

dwukrotnie) .

Wątpliwości dot. przeliczania kwoty kwalifikowalnej są 

najbardziej jaskrawe na etapie pracy Komisji Oceny Projektów, 

gdyż pojawiają sie trudności interpretacyjne. Posługując się 

przykładem można opisać problem następująco: czy w 

przypadku mniej licznej szkoły należy proporcjonalnie obliczyć 

górną wysokość dofinansowania w odniesieniu do kwoty 140 

000,00 PLN? Średnia w tym ujęciu wynosi 466,00 PLN/osoba 

(140 000/300 osób). W przypadku grupy 150 osobowej górna 

granica dofinansowania wynosiłaby ok. 69 900,00 PLN.                                                                                                                                                                                                                                 

TIK
Wyjaśnienie

Zapis Wytycznych jest sztywny. Kwota nie powinna być pomniejszana. 
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3.5 

Indywidualizacja 

pracy z uczniem 

ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi…

3)
Zapisy wytycznych wskazują, iż nie ma możliwości 

objęcia wparciem ucznia klasy II i III SP. 

W ramach proponowanego wsparcia, możliwa jest realizacja 

działań dla ucznia młodszego oraz uczniów klas IV-VI SP oraz I-III 

gminazjum, brak natomiast możliwości objęcia wsparciem 

ucznia klasy II i III SP, uczeń taki również może być uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rozwojowymi i 

edukacyjnymi). Rzoporzędzenie wskazuje np. zaburzenia 

komunikacji językowej, nalezy zwrócić uwagę, iż w przypadku 

takich zaburzeń istotne jest objęcia ucznie pomocą na jak 

najwcześnieszym etapie edukacji, ponieważ zaburzenia 

komunikacji językowej mogą w znaczącym stopniu wpłynąć na 

dalsze wyniki edukacyjnego ucznia. 

indywidualizacja

Uwaga uwzględniona

W ramach działań przewidiznaych w rozdziale 35. dopuszczono możliwość wspierania 

uczniów bez względu na etap edukacyjny. 
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3.5 

Indywidualizacja 

pracy z uczniem 

ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi…

9) b

Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się 

wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

(matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 

oraz pracy zespołowej). Proponuje się doprecyzowanie 

czy wsparcie w zakresie postaw/umiejętności powinno 

być kierowane łącznie z wsparciem w zakresie 

kompetencji czy może dotyczyć jedynie 

postaw/umięjętności. 

Zapisy wytycznych nie precyzują, czy istnieje możliwość 

kierowania wsparcia jedynie w zakresie postaw/umiejętności tj. 

np. kreatywności. Wsparcie takie nie zawsze musi być 

powiązane z zajęciami matematyczno-przyrodniczymi, TIK bądź 

językowymi.

indywidualizacja
Wyjaśnienie

należy stosować zapisy anlogicznie do Podrozdziału 3.2
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Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1 

Podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego

6)

Należałoby doprecyzować jaki powinien być poziom 

szczegółowości diagnozy w części odnoszącej się do 

przedstawienia inwentarza posiadanego wyposażenia i 

oceny jego stanu? 

Należy mieć na uwadze, że zakres wyposażenia pracowni 

(zarówno sprzęt składający się na wyposażenie 

ogólnodydaktyczne, jak i wyposażenie stanowisk dydaktycznych 

dla danego zawodu) jest bardzo szeroki np. wyposażenie 

pracowni mechaniki pojazdowej. Ponadto Wnioskodawca może 

zaplanować we wniosku o dofinansowanie projektu 

doposażenie kilku czy kilkunastu pracowni/warsztatów, co w 

sytuacji konieczności przedstawienia stanu posiadanego 

wyposażenia może wiązać się z dużą obszernością informacji.

 

zawodowe
Uwaga nieuwzględniona 

Diagnoza powinna wskazywac potrzebę dokonania zakupu wyposazenia. 
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Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1 

Podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego

13) g

Proponujemy wprowadzenie zapisu jednoznacznie 

wskazującego, że do kosztów związanych z odbywaniem 

praktyki i stażu ograniczonych limitem 5000 zł nie 

zalicza się kwota stypendium wypłacanego uczniom za 

udział w praktyce/stażu zawodowym, a także 

wynagrodzenie opiekuna praktykanta/stażysty.

Doprecyzowanie zapisu zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Postanowienia Wytycznych jasno wskazują, że do wskazanej kategorii wydatków koszty 

stypendium się nie zaliczają.
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Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1 

Podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego

16) a

Proponujemy wprowadzenie zapisu umożliwiającego w 

uzasadnionych przypadkach zakup wyposażenia 

pracowni, które nie znajduje się w szczegółowym 

katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów 

szkolnych opracowanym przez MEN.

Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni został 

przygotowany w 2013 r. W związku z powyższym, 

zaproponowane rozwiązanie jest uzasadnione pojawianiem się 

na rynku sprzętu bardziej nowoczesnego lub nowego, 

dotychczas niewystępującego, ale też wprowadzaniem nowych 

zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

 Nie jest możliwe dokonywanie indywidualnych zmian bądź wyłączeń z konieczności 

stosowania katalogów wyposażenia. Zgodnie ze wcześniejszym stanowiskiem propozycje 

zmian powinny być sygnalizowane na etapie wdrażania przedsięwzięć przewidzianych do 

realizacji w ramach RPO przez Instytucje Zarządzające Ministerstwu Edukacji Narodowej, 

które po ich przeanalizowaniu może podjąć decyzję w zakresie uzupełnienia bądź 

modyfikacji katalogu. 

417
Rada Działalności Pożytku 

Publicznego 

Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie 

ocenia przedstawiony przez Ministra Rozwoju projekt 

zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Jednocześnie 

Rada zwraca się do Ministerstwa Rozwoju o 

uzupełnienie wytycznych w obszarze dotyczącym 

wychowania przedszkolnego o wprowadzenie do 

wytycznych możliwości preferowania podmiotów 

ekonomii społecznej na identycznych zasadach jak w 

przypadku usług społecznych w interesie ogólnym, o 

których mowa w wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

W opinii MR tego typu preferencje powinny być formulowane w ramach kryetriów 

konkursowych. 
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RPIR)
Podrozdział 3.2 – 5. -

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisó Umowy parterstwa, które w tym 

przypadku mają również zastsowanie do przedszkoli. 

419 IZ RPO WSL 2014-2020 (FS)

3.2 Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy (…)

4) a

Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma zastosowania, 

jeżeli: a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich 

szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na 

obszarach wymienionych w pkt 3 lit. a , b, c albo d.

Proponuje się zmianę zapisów np.. Na "wsparcie 

zostatnie skierowane do wszystkich szkół z terenu 

gminy bądź należących pod jeden organ prowadzący".

Aktualne brzmienie praktycznie uniemożliwia stosowanie 

zapisów wytycznych, skierowanie wsparcia do WSZYSTKICH 

szkół z danego regionu, subregionu etc, jest praktycznie 

niemożliwe do realizacji, zwłaszcza w trybie konkursowym. 

Nawet w przypadku realizacji projektu w trybie 

pozakonkursowym jedna szkoła może nie wyrazić chęci udziału 

w projekcie, przez co stosowanie zapisów będzie już 

niemożliwe. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zastosowany przepis narzuca na IZ RPO konkretnego obowiązki  w zakresie programowania 

wsparcia. Nie oznacza on, że IZ RPO ma możliwość rezygnacji z konieczności profilowania 

wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą 

miały możliwość skorzystania ze wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż 

wsparcie trafi do szkół, które jako pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, 

wynikających z diagnozy ich indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to 

nie przyczyni się wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał 

zastosowania, jeżeli środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ 

placówkom oświatowym zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w 

tej sytuacji nie będzie konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego 

rozwiązania wymaga przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali 

potrzeb ma konkretnym obszarze referencyjnym
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3.2 Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy (…)

5)

W przypadku OWP interwencja EFS zostanie 

skierowana do podmiotów znajdujących się

na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej - proponuje się usunięcie zapisu, 

bądź wyłączenie OWP z konieczności stosowania pkt 3.

Zgodnie z punktem 4 lit. c podrozdziału 3.1 możliwe jest 

rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w 

przypisie wskazano, iż możliwe jest również wsparcie na rzecz 

podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej (podrozdział 3.2). 

Następnie pkt 5. wskazuje, iż działania wymienione w pkt 4 lit. c-

e będą realizowane jako uzupełnienie działań wymienionych w 

pkt 4 lit. a lub b, czyli m. in. tworzenia miejsc przedszkolnych. 

Wobec powyższego nie ma możliwości realizacji projektów, bez 

zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

Wprowadzony zapis w podrozdziale 3.2 dot. kierowania 

wsparcia do OWP znajdujących się na obszarach o najniższych 

poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 

uniemożliwia realizację wsparcia na terenie gmin, gdzie pomimo 

stosunkowo wysokiego poziomu upowszechnienia EP, dalej 

występuję problem z deficytem miejsc przedszkolnych i gdzie 

dalej w ramach projektów tworzone są miejsca przedszkolne. IZ 

RPO WSL rozumie problem niskiego upowszechnienia 

społecznego, jednak równocześnie zwraca uwagę, iż wysoki 

poziom upowszechnienia nie zawsze oznacza brak problemu z 

niewystarczającą liczą miejsc wychowania przedszkolnego, co 

jest w dużej mierze uwarunkowane specyfiką regionu. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisó Umowy parterstwa, które w tym 

przypadku mają również zastsowanie do przedszkoli. 

W przypadku szkół wprowadzono wyłączenie profilowania wsparcia jedynie do szkół uzyskujących najsłabsze wyniki 

edukacyjne wskazując, że "4) Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma zastosowania, jeżeli:

a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich szkół lub placówek systemu oświaty

zlokalizowanych na obszarach wymienionych w pkt 3 lit. a , b, c albo d;

b) wsparcie kierowane jest do szkół specjalnych". 

Zasadne byłoby zastosowanie tożsamego podejścia w przypadku OWP, gdyż wprowadzenie proponowanych zapisów 

ograniczy możliwość organizacji dodatkowych zajęć w rozumieniu Podrodziału 3.2 Wytycznych dla projektów, które 

przewidują tworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, ale zlokalizowanych na obszarach innych niż o najniższym 

poziomie upowszechnienia. Projekty mają być kierowane do obszarów, gdzie występuje deficyt w zakresie dostępności 

do usług wychowania przedszkolnego (liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania

przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których

są one tworzone), a wsparcie ma skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny 

organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 

realizacji projektu. 

Wobec powyższego należałoby rozważyć albo wprowadzenie tożsamych zapisów w przypadku OWP (wyłączenie 

profilowania) albo wprowadzić zapis, że w przypadku OWP wsparcie w ramach Podrozdziału 3.2 Wytycznych jest możliwe 

ale wyłącznie jako uzupełnienie działań dot. tworzenia miejsc przedszkolnynych (za wyjątkiem projektów dot. osób 

niepełnosprawnych) w rozumieniu Podrozdziału 3.1.



421 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia 

się/ kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno 

określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 

projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. 

wyczerpującą informację 

o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz 

kryteria i metody ich weryfikacji;

wprowadzenie definicji ogólne Uwaga uwzględniona

422 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

 kształcenie ustawiczne w formach szkolnych – 

kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych prowadzone 

poprzez podmioty, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) nie prowadzone 

w formach pozaszkolnych

wprowadzenie definicji ogólne
Uwaga niewuzględniona

należy stosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

423 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

 kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – 

kształcenie ustawiczne, 

o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 

U. 

z 2014 r. poz. 622), prowadzi się w następujących 

formach: 

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2. Kurs umiejętności zawodowych; 

3. Kurs kompetencji ogólnych; 

4. Kursy, inne niż wymienione wyżej, umożliwiające 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych;

wprowadzenie definicji ogólne
Uwaga niewuzględniona

należy stosować przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

424 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

 Kurs – to cykl zajęć edukacyjnych służących nabyciu 

nowych umiejętności lub rozwijaniu i ulepszaniu już 

posiadanych. Kurs powinien być zaplanowany 

i organizowany z zamysłem nauczania

wprowadzenie definicji ogólne
Uwaga niewuzględniona

W opinii MR nie jest konieczne doprecyzowanie tego zgadnienia. 



425 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

 Kurs doskonalący - forma doskonalenia się w pewnej 

dziedzinie, zdobywanie coraz większych umiejętności w 

jakiejś dziedzinie, robienie postępów w jakiejś 

dziedzinie;

wprowadzenie definicji ogólne
Uwaga niewuzględniona

W opinii MR nie jest konieczne doprecyzowanie tego zgadnienia. 

426 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

 Kurs kwalifikacyjny - kurs prowadzony przez placówkę 

doskonalenia nauczycieli, zakład kształcenia nauczycieli 

lub inną jednostkę, zgodnie 

z przepisami w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, 

przekształcania 

i likwidowania oraz działania placówek doskonalenia 

nauczycieli

wprowadzenie definicji ogólne

Uwaga niewuzględniona

W opinii MR nie jest konieczne doprecyzowanie tego zgadnienia. Przy definiowaniu należy 

stosować przepisy powszechnie obowiązujacego prawa/

427 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

organ prowadzący szkołę lub placówkę – minister, 

jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba 

prawna i fizyczna

wprowadzenie definicji ogólne Uwaga uwzględniona

428 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

szkoła dla dorosłych – szkoła, o której mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 3 lit. b i d ustawy o systemie oświaty, w której 

stosuje się odrębną organizację kształcenia 

i do której są przyjmowane osoby, które ukończyły 18 

lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w 

którym są przyjmowane do szkoły

 doprecyzowanie  definicji ogólne Definicja została doprecyzowana

429 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

placóki systemu oświaty-  prosimy o wprowadzenie 

definicji tego pojecia
ogólne

Uwaga niewuzględniona

W opinii MR nie jest konieczne doprecyzowanie tego zgadnienia. 

430 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

inne zespoły realizujące zadania - to placówki 

kształcenia ustawicznego (CKU), placówki kształcenia 

praktycznego (CKP), ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego

wprowadzenie definicji ogólne Uwaga uwzględniona

431 IP RPO WSL - WUP
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

uczeń- osoba która rozpoczeła naukę w systemie 

szkolnym, w tym systemie osoby dorosłe uczace się w 

szkołach dla dorosłych.

prosimy o podanie definicji ucznia. W wytycznych został 

okreslony tylko uczeń młodszy oraz uczeń/dziecko z 

niepełnosprawnoscią. W tresci wytycznych w poddrozdziale  6.1 

stosowane jest nazewnictwo "uczeń". 

ogólne Uwaga uwzględniona

432 IP RPO WSL - WUP
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć
n/d n/d

Dodać definicję kształcenie ustawiczne zgodną z art. 3 

pkt 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie 

oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

stanowiąca podstawę systemu oświaty w Polsce w odniesieniu 

do osób dorosłych, niepodlegających już obowiązkowi 

szkolnemu, preferuje pozaszkolne formy kształcenia oraz 

szeroko rozumiane kształcenie ustawiczne. Brak definicji 

znacząco zawęża katalog beneficjentów projektów 

edukacyjnych. W związku z powyższym zasadnym jest dodanie 

przedmiotowej definicji 

ogólne

Uwaga niewuzględniona

W opinii MR nie jest konieczne doprecyzowanie tego zgadnienia. Przy definiowaniu należy 

stosować przepisy powszechnie obowiązujacego prawa/

433 IP RPO WSL - WUP
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć
n/d n/d

Dodać definicję placówki kształcenia ustawicznego 

zgodną z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.o 

systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. 

zm.) ze wskazaniem na konieczność spełnienia 

wymagań dotyczących akredytacji wskazanych w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek 

i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w 

formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247) 

oraz w zakresie wpisu do rejestru instytucji 

szkoleniowych zgodnie z Ustawią z dnia 20.04.2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm)

Za jednostki powołane do pozaszkolnego kształcenia dorosłych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uważa 

placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, zarówno publiczne, 

jak i niepubliczne tworzoone w ramach działalności 

gospodarczej - zgpodnie z art 83a ust.2 w/w ustawy. Brak 

definicji znacząco zawęża katalog podmiotów uprawnionych do 

udziału w projektach edukacyjnych.; W związku z powyższym 

zasadnym jest dodanie przedmiotowej definicji 

ogólne

Uwaga niewuzględniona

W opinii MR nie jest konieczne doprecyzowanie tego zgadnienia. Przy definiowaniu należy 

stosować przepisy powszechnie obowiązujacego prawa/



434 IP RPO WSL - WUP
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć
2 n/d

Użyta definicja pojęcia certyfikacja proces, w wyniku 

którego uczący się otrzymuje od upoważnionej 

instytucji formalny dokument, stwierdzający, że 

osiągnął określoną kwalifikację; certyfikacja następuje 

po walidacji; nie jest zgodna z definicją pojęcia 

certyfikacja zawartym w dokumencie Podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji ... z dnia 

26.04.2016 - Certyfikowanie to procedura, w wyniku 

której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej 

instytucji  formalny dokument stwierdzający, że 

osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie 

następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej 

decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się 

wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. W 

przypadku niektórych kwalifikacji walidacja i 

certyfikowanie są prowadzone przez różne podmioty 

(np. egzamin na prawo jazdy przeprowadza 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, natomiast 

dokument, tj. prawo jazdy, wydaje starosta powiatu). 

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie 

kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w 

danym środowisku, sektorze lub branży

Należy uspójnić i ujednolicić definicje pojęć w obydwu 

dokumentach. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że w 

Wytycznych nie dokonano zmian  definicji kwalifikacji, 

certyfikacji i walidacji w oparciu zgodnie z otrzymaną 

interpretacją z Ministerstwa 26.04.2016 r. -  Podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Definicje zawarte w Wytycznych są niezgodne z 

Ustawą z dnia  22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie 

kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64). 

ogólne Uwaga uwzględniona

435 IP RPO WSL - WUP
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć
9 n/d

Użyta definicja pojęcia kwalifikacja formalny wynik 

oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy 

właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty 

uczenia się spełniające określone standardy nie jest 

zgodna z definicją pojęcia kwalifikacja zawartym w 

dokumencie Podstawowe informacje dotyczące 

uzyskiwania kwalifikacji ... z dnia 26.04.2016 - 

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w 

zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji 

pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 

zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone 

w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez 

instytucję uprawnioną docertyfikowania

Należy uspójnić i ujednolicić definicje pojęć w obydwu 

dokumentach.Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że w 

Wytycznych nie dokonano zmian  definicji kwalifikacji, 

certyfikacji i walidacji w oparciu zgodnie z otrzymaną 

interpretacją z Ministerstwa 26.04.2016 r. -  Podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Definicje zawarte w Wytycznych są niezgodne z 

Ustawą z dnia  22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie 

kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64). 

ogólne Uwaga uwzględniona



436 IP RPO WSL - WUP
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć
33 n/d

Użyta definicja pojęcia walidacja wieloetapowy proces 

sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – 

kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały 

osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. 

Walidacja obejmuje nie tylko ocenę kompetencji 

(osiągniętych efektów uczenia się), lecz także 

sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej 

kwalifikacji; nie jest zgodna z definicją pojęcia walidacja 

zawartym w dokumencie Podstawowe informacje 

dotyczące uzyskiwania kwalifikacji ... z dnia 26.04.2016 - 

Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – 

niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się 

wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. 

Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja 

obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych 

efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu 

do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja 

powinna być prowadzona w sposób trafny 

(weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały 

określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik 

weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod 

oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację 

wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia 

się można potwierdzić, jakie zaś nie.

Należy uspójnić i ujednolicić definicje pojęć w obydwu 

dokumentach.Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że w 

Wytycznych nie dokonano zmian  definicji kwalifikacji, 

certyfikacji i walidacji w oparciu zgodnie z otrzymaną 

interpretacją z Ministerstwa 26.04.2016 r. -  Podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Definicje zawarte w Wytycznych są niezgodne z 

Ustawą z dnia  22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie 

kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64). 

ogólne Uwaga uwzględniona

437 IP RPO WSL - WUP 3.2 2
doda

nie f

 dodanie : f)   Instytucji szkoleniowych  prowadzacych 

szkolenia i dokształcanie dla osób dorosłych;                                    

g) słuchaczy/osoby dorosłe Instytucji szkoleniowych

pomimo że jest to PI 10i(i)prosimy o dodanie ww zapisów z 

uwagi na zapis  w poddrozdziale 6.1 pkt.2 z treści  wynika że  

może on być realizowany łacznie z PI 10 (iv)

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Instytucje szkoleniowe nie są grupą docelową proponowanego wsparcia. 

438 IP RPO WSL - WUP 5/5.1 6

Proponowana treść:"6) W przypadku kwalifikacji lub 

kompetencji językowych, IZ RPO gwarantuje, że zakres 

wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się 

uzyskaniem certyfikatu, o którym mowa w pkt 5, 

potwierdzającego zdobycie przez uczestników 

projektów kwalifikacji lub kompetencji (zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego)."

proponuje się wykreślenie słów "na określonym poziomie 

biegłości językowej ". Pozostawienie zapisu determinowałoby 

potrzebę określania poziomu który maja uzyskać uczestnicy 

projektu. Z uwagi  na preferowania grup które mogą mieć  

ograniczoną zdolność przyswajania wiedzy ze względu np na 

wiek postuluje się aby nie narzucać poziomów językowych a 

jedynie sam fakt uzyskania certyfikatu. Z doświadczenia 

projektowego wynika, że osoby dorosłe obawiają się wszelkich 

szkoleń gdzie egzamin jest obowiązkowy i a jeszcze bardziej 

obawiają się egzaminów gdzie wynik musi zostać osiągnięty na 

odpowiednim poziomie. Z powyższego względu bardziej 

optymalnej jest wybór  projektów w których nauka języków 

obcych prowadzona  jest zgodnie z faktycznymi potrzebami 

uczestników i w dobranych do nich tempie nauki a nie 

określonych poziomów nauczania tylko po to by zrealizować 

zapisy wytycznych. Taki zapis właściwe sprowadzałby się do 

typowej bolączki polskiego systemu nauczania języków  obcych 

w którym w kształceniu szkolnym przez lata uczymy młodzież 2 

języków obcych zgodnie z programem i na określonym 

poziomie. Jednocześnie  po wejściu młodzieży na rynek pracy 

okazuje się że nauka ta nie prowadziła do faktycznego 

opanowania ani jednego języka obcego, mimo zrealizowania 

programu nauczania a nawet otrzymania dobrej oceny z danego 

języka.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Zaproponowana zmiana ma chcrakter techniczny i zależy od interpretacji. Konieczność 

zastsosowania ESOKJ sprawia, że uczeń/ kursant skończy edukację językowoą na 

okreslonym poiziomie. Wytyczne nie wskazują na jakim. 



439 IP RPO WSL - WUP 5/5.1 10

Umieszczanie we wnioskach kryteriów oceny 

osiagniętych przez uczestnikiów efektów uczenia oraz 

przeprowadzenia weryfikacji osiągniecia tych efektów 

może nie być możliwe. Proponuje się opisanie co 

dokładnie jest wymagane jako "kryetria oceny"

Obowiązują limity znaków we wnioskach, każdy dodatkowy 

wymóg w zakresie obligatoryjnych zapisów wniosków powinien 

być sprawdzony czy jest realizowalny.  Z tego względu prosimy o 

wskazanie przykładowego tekstu, który należałoby wpisać we 

wniosek aby zweryfikować czy jest to możliwe do wykonania. 

Rozwiązaniem wystarczającym jest powołanie się we wniosku 

na określone standardy opisane np. na stronie www 

konkretnego systemu certyfikacji.  

Jednocześnie należy zauważyć, że wytyczne wydają się w tym 

zakresie zbyt szczegółowe, gdyż IZ może wcale nie nakazywać 

wpisywania takich informacji we wniosku, może np. samo 

zdefiniować je w regulaminie konkursu. Wybór sposobu 

postępowania powinien należeć do IZ. Proszę też o wyjaśnienie 

w jakim celu wprowadzono ten zapis.

osoby dorosłe
Uwaga niezasadna

Fragment został usunięty z treści Wytycznych

440 IP RPO WSL - WUP 5/5.1 10 Odesłanie do punktu 8 wydaje się nieadekwatne. W punkcie 8 nie ma mowy o efektach uczenia. osoby dorosłe uwaga uwzględniona

441 IP RPO WSL - WUP 5/5.1 12

Nowy zapis: IZ RPO może zweryfikować wysokość 

stawek jednostkowych przedstawionych w załączniku 

nr 1 do Wytycznych. W wyniku weryfikacji IZ RPO może 

ogłosić wyższe niż przedstawione w załączniku nr 1 

stawki jednostkowe obowiązujące w ramach danego 

RPO.  

Stawki określone  przez Ministerstwo dla województwa 

śląskiego są najniższe w kraju i  nie ma to uzasadnienia z punktu 

widzenia rynku. Np stawka dla języka francuskiego w 

województwie lubuskim to 1025,68 a w województwie śląskim 

503,61, dysproporcje w stosunku do województw ościennych 

też są wysokie – ponad 35% różnicy dla języka angielskiego - 

woj. śląskie 501,44 świętokrzyskie  678,19 zł. 

Tak niskie stawki powodują, że szkolenia będą realizowane 

jedynie w maksymalnie obłożonych grupach co może nie być 

efektywne w odniesieniu do wszystkich uczestników. 

Dodatkowo należy zauważyć, że prowadzone kilka lat temu 

rozeznanie cenowe zlecone przez MR nie zawierało wszystkich 

wskazanych w załączniku nr 1 wymagań. Z tego względu 

powstaje wątpliwość czy ze stawki określone dla województwa 

śląskiego są faktycznie rynkowe i umożliwiające realizacje 

szkoleń   o odpowiedniej jakości.

Należy porównywać koszt szkoleń prowadzących do zdobycia 

certyfikatu językowego. Np kurs egzaminacyjny w szkole Profi-

lingua w Katowicach to koszt 749 zł - płatne z góry za semestr za 

60 zajęć po 40 minut. W szkole International House to koszt w 

okolicy 900-1000 zł za 60 zajęć. Z powyższego względu 

proponowany wytycznych koszt 501,44 za osobę która 

ukończyła kurs(!) a nie go zaczęła i ma minimum 80% obecności 

może powodować organizowanie kursów w oparciu o pracę 

najtańszych lektorów - czyli lektorów o najmniejszym 

doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach.

Jednocześnie prosimy o przedstawienie metodologii badań 

stawek jednostkowych – w szczególności czy w ramach 

metodologii  badania przewidziano możliwość zweryfikowana 

wystąpienia tak dużych  rozbieżności w stawkach 

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Badanie - ekspertyza zewnetrzna na podstawie której wyliczono stawki - było 

przeprowadzone w 2011 r. W trakcie realizacji badania Wykonawca podjął próbę uzyskania 

ofert na szkolenia językowe od 4240 szkół językowych. Łącznie uzyskano oferty od 1090 

podmiotów, przy czym zidentyfikowano w tamtym okresie 6513 podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie szkoleń językowych. Tak wysoka próba nie pozwala 

kwestionować wiarygodności wyników badania - wysokości stawek. Dodatkowo, stawki 

podlegają corocznej indeksacji i nie ma konieczności ponownego ich wyliczania z uwagi na 

upływ czasu. 

442 IP RPO WSL - WUP 5/5.1 13

Nowy zapis: IZ RPO może wyrazić zgodę na skrócenie 

przerw między zajęciami wynikającą  z zapisów 

załącznika nr 1 do wytycznych. 

IZ RPO powinno mieć możliwość skracania wymaganego 15 

minutowego czasu na przerwy miedzy zajęciami językowymi  w 

szczególności na prośbę samych uczestników. 

Piętnastominutowa przerwa narzucona w załączniku nr 1 do 

wytycznych nie jest spotykana na rynku i jednocześnie w 

przypadku zajęć wieczornych może powodować niezadowolenie 

uczestników ze zbyt  długiej przerwy w zajęciach.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Beneficjent powinien zagwarantowac przerwy w zajęciach. Ich długość może kształtować 

wedle uznania. 



443 IP RPO WSL - WUP 5/5.1 7

Proponowan atreść: "7) Szkolenia, o których mowa w 

pkt 6, są realizowane zgodnie z zakresem określonym w 

załączniku nr 1 do Wytycznych i są rozliczane stawkami 

jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku, przy 

czym poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość 

sfinansowania w ramach projektów wyłącznie kosztów 

związanych z:

a)  zakupem podręcznika i/lub  zeszytu ćwiczeń, 

b) przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu, 

o którym mowa w pkt 6, 

c) pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia 

dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami, 

oraz

d)  kosztów pośrednich. "

Dla rozwiania wątpliwości proponuje się dodanie możliwości 

zakupu nie tylko samego podręcznika ale również zeszytu 

ćwiczeń. Taki zestaw to standard na rynku szkoleń językowych.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

444 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

zawodowego (…)

2

2) W ramach PI 10(iv) są realizowane przedsięwzięcia 

mające na celu wsparcie kształcenia i szkolenia 

zawodowego. Szkoły i placówki systemu oświaty oraz 

instytucje szkoleniowe prowadzące kształcenie w 

oparciu o  podstawy programowe: kształcenia ogólnego 

i/lub  zawodowego mają możliwość skorzystania ze 

wsparcia odpowiednio do rodzaju prowadzonego 

kształcenia w ramach PI 10(i) (kształcenie ogólne) oraz 

PI 10(iv) (kształcenie w zawodach). W celu zapewnienia 

kompleksowego wsparcia szkół i placówek systemu 

oświaty  oraz Instytucji szkoleniowych prowadzących 

kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe: 

kształcenia ogólnego i/lub zawodowego, IZ RPO może 

dopuścić możliwość realizacji projektów 

zintegrowanych, o których mowa w art. 32 Ustawy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, 

zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia 

przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego 

lub mistrzowskiego mogą ,zgpodnie z prawodastwem krajowym 

realizaować, placówki nie będace placówkami systemu oświaty 

lecz np. instytucje rynku pracy, w tym instytucje szkoleniowe.                                                                                                                

- Podstawa prawna: Dz. U. z 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych.                    - ustawa o 

swobodzie działalnosci gospodarczej.                                                    

Dlatego proponujemy dodać Instytucje szkoleniowe posidajace 

wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

zawodowe
Uwaga nieuwzględniona

Instytucje szkoleniowe nie są grupą docelową proponowanego wsparcia. 

445 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

zawodowego (…)

9 a

a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców 

lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych oraz słuchaczy  kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, kursów umiejetności zawodowych.

proponujemy rozszerzenie katalogu o osoby dorosłe realizujace 

kształcenie w systemie poza szkolnym, zgodnie z zapisami Dz. U. 

z 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

możliwość realizacji praktyk zawodowych w ramach KKZ i KUZ jest naturalną konsekwencją 

wskazania tych form wsparcia w katalogu działań możliwych do sfinansowania z EFS. 

Wpisanie takiej możliwości w zaproponowany punkt będzie oznaczało automatycznie 

konieczność zastosowania zasad, określonych w Wytycznych dla staży i praktyk również dla 

KUZ i KKZ. Natomiast, zgodnie z informacjami uzyskanymi od IZ RPO na posiedzeniu grupy 

roboczej, takie zasady powinny opracować IZ.

446 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

9 c
c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia 

zawodowego;

Prosimy o doprecyzowanie/zdefiniowanie  pojęcia 

innowacyjnych form kształcenia zawodowego
zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

W opinii IK UP zwrot ,,innowacyjny" nie ejst koniecnzy do wyjaśnienia. 

447 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

9 k k) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 
Prosimy o doprecyzowanie  czy doradztwo edukacyjno- 

zawodowe dotyczy również osób dorosłych.
zawodowe

Wyjaśnienie

Tak

448 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

zawodowego (…)

11

11) IZ RPO zapewnia, że działania wymienione w pkt 9 

będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych 

wsparciem. 

czy to oznacza, że dla każdego uczestnika należy opracować 

Indywidualny Program Działania ? Należy doprecyzowac co 

oznaczają "potrzeby rozwojowe"

zawodowe

Wyjaśnienie

Wytyczne nei wskaznują konkretnych narzedzi, które powinny służyć do osiagnięcia tak 

zdefiniowanego wymagania. Decyzja w tym zakresie należy do IZ RPO.  



449 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

zawodowego (…)

13 a

i) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych  oraz słuchaczy  

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 

umiejetności zawodowych w celu zastosowania i 

pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

Praktyki zawodowe realizowane 

w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą 

praktycznej nauki zawodu, o której mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 

grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 

dodanie, ze praktyki zawodowe mogą być organizowane dla 

słuchaczy ( osób dorosłych) kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady realizacji przedmiotowego wsparcia powinny zostac opracowane przez IZ RPO w 

ramach dokumentów programowych. 

450 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

zawodowego (…)

13 a

ii) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia 

zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników 

i szkół policealnych, oraz dla słuchaczy ( osób dorosłych) 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów 

umiejętności zawodowych oraz szkół policealnych 

kształcacych osoby dorosłe.  w których kształcenie 

zawodowe praktyczne nie jest realizowane u 

pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak 

możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia

dodanie, że staże  zawodowe mogą być organizowane dla 

słuchaczy ( osób dorosłych) kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych oraz szkół 

policealnych kształcacych osoby dorosłe. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady realizacji przedmiotowego wsparcia powinny zostac opracowane przez IZ RPO w 

ramach dokumentów programowych. 

451 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

zawodowego (…)

13 c

c) za udział w praktyce zawodowej lub stażu 

zawodowym uczniowie , słuchacze otrzymują 

stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za 

każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku 

realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w 

innym wymiarze, wysokość stypendium wyliczana jest 

proporcjonalnie. Wysokość stypendium określa IZ RPO, 

niemniej nie może ona przekroczyć połowy średniego 

wynagrodzenia (brutto) za pracę w danym 

województwie, wyliczaną na podstawie aktualnych 

danych GUS. W przypadku staży zawodowych 

realizowanych w ramach kształcenia zawodowego 

praktycznego, o których mowa w pkt 13 lit. a ppkt ii, 

wysokość stypendium nie może być niższa niż to wynika 

z przepisów w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady 

wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki;

dodanie po słowach "uczniowie" słowa " słuchacze. W 

przypadku osób dorosłych jeżeli zostana dopuszczone praktyki 

zawodowe oraz staże  powinny również przysługiwać 

stypendium. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady realizacji przedmiotowego wsparcia powinny zostac opracowane przez IZ RPO w 

ramach dokumentów programowych. 



452 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

zawodowego (…)

13 e

e) praktyka zawodowa lub staż zawodowy są 

realizowane na podstawie programu opracowanego 

przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki 

systemu oświaty  lub Instytucje Szkoleniową we 

współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów  lub 

słuchaczy na praktykę zawodową lub staż zawodowy. 

Program powinien być opracowany i przygotowany w 

formie pisemnej oraz powinien wskazywać konkretne 

cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które 

osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, 

zakres obowiązków praktykanta lub stażysty a także 

harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego. Przy ustalaniu programu praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego powinny być 

uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i 

zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe 

kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. 

Program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 

zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia 

stanowiska pracy praktykanta lub stażysty podczas 

odbywania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 

oraz procedur wdrażania praktykanta lub stażysty do 

pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów 

edukacyjnych;

rozszrzenie o  słuchaczy - osoby dorosłe oraz Instytucje 

szkoleniowe posiadajace wpis do RIS
zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zasady realizacji przedmiotowego wsparcia powinny zostac opracowane przez IZ RPO w 

ramach dokumentów programowych. 

453 IP RPO WSL - WUP podrozdział 6.1 15 b

b) w przypadku projektów wybranych do realizacji w 

trybie konkursowym pomoc stypendialna jest udzielana 

przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której 

kształcą się uczniowie albo przez organ prowadzący 

szkoły lub placówki systemu oświaty, lub  

wnioskodawcę realizatora projektu.

rozszerznie katalogu podmiotów mogacych  udzielić pomocy 

stypendialnej. Nie zawsze będzie to szkoła lub placówka 

systemu oswiaty. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapis został wprowadozny celowo, aby beneficjentem tego typu działań były wskazane 

podmioty. 

454 IP RPO WSL - WUP podrozdział 6.1 15 e

e) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc 

stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony 

jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia 

regulaminu programu stypendialnego;

rozumeć ze zapis ten odnosi się tylko do uczniów nie odnosi się 

do słuchaczy ( osób dorosłych)  co z osobami dorosłymi 

uczacymi się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie 

dziennym?

zawodowe
Uwaga nieuwzględniona

Wsparcie w zakresie stypendialnym skeirowane jest wyłącznie do uczniów. 

455 IP RPO WSL - WUP podrozdział 6.1 17 b   tworzenie klas patronackich w szkołach;
czy klasy patronackie mogą być tworzone w szkołach 

policealnych dla dorosłych?
zawodowe

Wyjaśnienie

W opinii MR nie ma przeciwskazań, o ile rpzepisy prawa tego nie zakazują. 

456 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.1 

podniesienie 

jakości 

kształcenia i 

skolenia 

17 d  opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

czy dotyczy to również opracowania i modyfikacji programów 

nauczania w systemie e-learningowej lub   blended learningu ( 

(tzw. mieszanej łaczacej cześć teoretyczną w formie learningu i 

cześć praktyczną w formie stacjonarnej)

zawodowe

Wyjaśnienie

Wytyczne nie wskazują konkretnych narzędzi, które powinny służyć do osiągnięcia tak 

zdefiniowanego wymagania. Decyzja w tym zakresie należy do IZ RPO.  

457 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.2  

tworzenie i 

rozwój 

ukierunkowanych 

branżowo CKZiU 

nazw

a 

podr

ozdzi

ału

po słowiach " ukierunkowanych branżowo" dodanie 

ukierunkowanych zawodowo tj: branżowe/zawodowe

CKZiU  kształca w ramach okreslonych zawodów nie 

branż.Jeden  zawód może wpisywać się w lika branż. 
CKZiU Uwaga uwzględniona

458 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.2  

tworzenie i 

rozwój 

ukierunkowanych 

branżowo CKZiU 

1 b
po słowie branża dodanie zawodowe tj: 

branżowe/zawodowe

nazewnictwo branża stosowane jest w zakresie PKD natomiast 

w zakresie rynku pracy, prowadzonych badań mówi się o 

zawodach  i o kwalifikacjach zawodowych. Branża jest pojęciem 

bardzo szerokim. Deficyt  pracowników w ramach określonego 

zawodu może zawierać się w kilku branżach. 

CKZiU Uwaga uwzględniona

459 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.2  

tworzenie i 

rozwój 

ukierunkowanych 

2
inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami 

CKZiU
dodanie do słownika pojęć definicji, co oznacza ten zapis. CKZiU Uwaga uwzględniona



460 IP RPO WSL - WUP

podrozdział 6.2  

tworzenie i 

rozwój 

ukierunkowanych 

branżowo CKZiU 

3 po słowie " w branżach" dodać zawodach

nazewnictwo branża stosowane jest w zakresie PKD natomiast 

w zakresie rynku pracy, prowadzonych badań mówi się o 

zawodach  i o kwalifikacjach zawodowych. Branża jest pojęciem 

bardzo szerokim. Deficyt  pracowników w ramach określonego 

zawodu może zawierać się w kilku branżach. 

CKZiU Uwaga uwzględniona

461 IP RPO WSL - WUP

Załącznik nr 1: 

Stawki 

jednostkowe na 

szkolenia 

językowe 

obowiązujące w 

ramach 

projektów w PI 

10(iii)

1

Stawki dotyczą szkoleń z języka angielskiego, 

francuskiego i niemieckiego. Należy dodać możliwość  

realizacji szkoleń z zakresu innych języków oraz 

zastosowania stawek  jednostkowych do innych 

języków 

Z uwagi na specyfikę realizacji poszczególnych RPO należy 

rozszerzyć katalog języków realizowanych w oparciu o stawki 

jednostkowe .  Prosimy rozważyć możliwość dopuszczenia do 

realizacji kursów językowych wynikajacych ze specyfiki regionu 

oraz języków trangranicznych. Dopuszczenie  możliwości 

dofinansowania tylko języków angielski, niemiecki, francuski 

wydaje się nie mieć swojego uzasadnienia w potrzebach 

wynikających z lokalnych rynków pracy. 

stawki Uwaga uwzględniona

462 IP RPO WSL - WUP
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć

prośb

a o 

doda

nie

n/d

Zgodnie z zawartymi w Wytycznych definicjami podmiotami 

mogącymi aplikować o środki  są placówki oświatowe, 

pominięte zostały instytucje rynku pracy do których zalicza się 

m.in. instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych.  Instytucje te zgodnie z: Dz. U. z 2014 r. Poz. 622 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 

lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, mogą 

realizować  kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydaje się zasadne aby na potrzeby RPO umożliwić im 

realizację innych form pozaszkolnych, takich jak: kurs 

umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; kurs 

inny niż wymienione umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Ustawa o Systemie Oświaty umożliwia prowadzenie działalności 

oświatowej w oparciu o ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej, która nie została uwzględniona  w  Wytycznych, 

co jest istotne  z uwagi na pozaszkolne formy edukacji.  

Nie uwzględnienie możliwości aplikowania o środki podmiotom 

posiadającym wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych może 

spowodować realne zagrożenie z systemem kontraktacji w 

zakresie edukacji osób dorosłych.   

ogólne
Uwaga nieuwzględniona

Instytucje szkoleniowe nie są grupą docelową proponowanego wsparcia. 

463 IP RPO WSL - WUP n/d n/d

Czy nauczycielom kierowanym na  praktyki i staże przysługuje 

stypendium?  Jeżeli tak to w jakiej wysokości, czy takiej jak dla 

uczniów?

Ponieważ nauczyciele mogą  i powinni z własnej inicjatywy 

zgłaszać się do udziału w projekcie, może zdarzyć się tak, ze 

praktyki lub staż będą odbywać się  w ramach urlopu 

wypoczynkowego lub bezpłatnego . 

ogólne
Wyjaśnienie

Do określenia przez IZ RPO. 

464 IP RPO WSL - WUP n/d n/d

Czy osobom dorosłym  uczestniczącym w kształceniu w formach 

szkolnych lub pozaszkolnych przysługuje stypendium 

szkoleniowe?

ogólne

Wyjaśnienie

Wytyczne nie przewiduja takiej możliwości. Jednkaże IZ RPO ma mozliwość doprecyzowania 

tej kwestii na poziomie RPO, z uwzględnieniem racjonalnosci takich wydatków i ich 

efektywnosci kosztowej.

465 IP RPO WSL - WUP n/d n/d

Czy osobom dorosłym  uczestniczącym w kształceniu w formach 

szkolnych lub pozaszkolnych  w ramach których organizowane 

są  praktyki zawodowe,  staże przysługuje stypendium  za 

praktyki lub stypendium stażowe?

ogólne
Wyjaśnienie

w zależności od prowadzonej formy wsparcia.

466 IP RPO WSL - WUP n/d n/d

  Wytyczne nie odnoszą się do programów nauczania w systemie 

e-learningowej lub   blended learningu (tzw. mieszanej łączącej 

cześć teoretyczną w formie learningu i cześć praktyczną w 

formie stacjonarnej).

ogólne
Uwaga nieuwzględniona

 IŻ RPO może realziować tego typu działania zgodnie z założeniami Programu.

467 IP RPO WSL - WUP n/d n/d
 Czy zgodnie z wytycznymi mogą aplikować o środki podmioty 

posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?
ogólne

Wyjaśnienie

Wytyczne nie regulują przedmiotowej kwestii. Do określenia przez IŻ RPO.



468 IP RPO WSL - WUP n/d n/d

Które definicje są obowiązujące, czy te zawarte w Wytycznych, 

czy tez te zawarte w Ustawie z dnia  22 grudnia 2015 r. o 

zintegrowanym systemie kwalifikacji ?

Czytając  Wytyczne (…) odnosi się  wrażenie marginalnego 

potraktowania edukacji osób dorosłych. Brak jest w ww. 

wytycznych bezpośredniego odniesienia się do tej grupy 

wiekowej. Zostały uregulowane kwestie dzieci i młodzieży, 

natomiast informacje na temat edukacji osób dorosłych są 

potraktowane bardzo marginalnie.

ogólne
Wyjaśnienie

Definicje zostały doprecyzowane zgodnie z opracowanym materiałem dot. Kwalifikacji. 

469 MEN Podrozdział 3.2

pkt 1 

i pkt 

2

lit. a, 

b, d

Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjnosci oraz pracy zespołowej) o 

zapisy dotyczące kształtowania właściwych postaw 

uczniów, a w szczególności postaw prospołecznych 

uwzględnionych w kompetencjach kluczowych Umowy 

Partnerstwa oraz wsparcie i doskonalenie nauczycieli w 

zakresie umiejętności wychowawczych.

Kształtowanie właściwych postaw uczniów, w tym w 

szczególności postaw prospołecznych jest ważnym zadaniem 

wychowawczo-dydaktycznym szkół i wymaga wsparcia i 

doskonalenia nauczycieli w zakresie umiejętności 

wychowawczych, współpracy, odpowiedniego postępowania i 

tworzenia przyjaznego klimatu w szkole w relacjach z uczniami i 

środowiskiem. Doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów jest 

istotne z uwagi na pełnioną przez szkoły i placówki bardzo 

ważną rolę w realizowaniu przez nie funkcji wychowawczej.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Zastsowoany zapis jest odzwierciedlemien założeń Umowy Partnerstwa. 

470 MEN Podrozdział 6.3
pkt 2, 

pkt 5

w 

pkt 5 

lit. c

Wsparcie doradztwa edukacyjno-zawodowego o zapisy 

dotyczące przygotowania doradców edukacyjno-

zawodowych o kompetencje w zakresie kształtowania 

postaw prospołecznych uczniów, w tym z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego, niezbędnych na 

rynku pracy.

Istotne jest przygotowanie doradców edukacyjno-zawodowych 

o kompetencje w zakresie kształtowania właściwych postaw 

uczniów, w tym  postaw prospołecznych. Każda szkoła i 

placówka realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne. 

Doradcy edukacyjno-zawodowi również wymagają wsparcia i 

doskonalenia w zakresie umiejętności wychowawczych, 

współpracy, odpowiedniego postępowania i tworzenia 

przyjaznej atmosfery w szkole lub placówce w relacjach z 

uczniami i środowiskiem.

doradztwo Uwaga uwzględniona

472
Stowarzyszenie Metropolia 

Krakowska
3.1 11 g

Proponuje się doprecyzowanie lub rezygnację z zapisu: 

"IZ RPO zapewnia, że korzystanie z finansowania 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący 

OWP do złożenia zobowiązania niekorzystania z różnych 

źródeł finansowania działalności bieżącej przedszkoli."

Zapis jest nieprecyzyjny. Biorąc pod uwagę, że poziom 

dofinansowania działalności pradszkoli ze środków EFS nie 

wynosi 100%, finansowanie ich działaności "z róznych źródeł" 

jest konieczne. Dodatkowo w odniesieniu do finansowania 

przedszkoli prowadzonych przez JST ze środków dotacji celowej 

przyznawanej z budżetu państwa, to rozliczanie tej dotacji 

wymaga złożenia oświadczenia o niefinansowaniu tych samych 

wydatków ze środków UE, więc wprowadzenia analogicznego 

wymogu (na dodatek sformułowanego) w nieco odmienny 

sposób, jest zbędne i wprowadza niepotrzebne wątpliwości 

interpretacyjne.

przedszkola

Wyjaśnienie

Warunki określone w pkt 11 lit. g odnoszą się do dotacji z budżetu gminy otrzymywanej 

przez OWP. Nie dotyczą one dotacji celowej z budżetu państwa, którą gmina otrzymuje na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym 

mowa w Wytycznych (tj. niezgłaszanie informacji o dziecku objętym dofinansowaniem z 

EFS) dotyczy wyłącznie przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego oraz przedszkoli niepublicznych. W myśl zapisów 

Wytycznych, w przypadku tych OWP jednoczesne korzystanie ze środków udzielonej z 

budżetu gminy dotacji oraz środków EFS na prowadzenie działalności bieżącej w stosunku 

do nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych z EFS nie jest 

zatem możliwe. 

Pkt pkt 11 lit. g  nie będzie mieć zastosowania do OWP prowadzonych przez JST. Podmioty 

te są natomiast zobowiązane do prowadzenia rozdzielnego księgowania wydatków, co 

jednocześnie zabezpiecza te je przed nakładaniem się strumieni finansowych EFS i środków 

z budżetu gminy w finansowaniu działania OWP prowadzonego przez JST. Ponadto gmina 

jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, że dotacja celowa z budżetu państwa nie 

została przeznaczona na poniesienie wydatków bieżących, na które gmina otrzymała 

dofinansowanie ze środków europejskich (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne zobowiązane są do wniesienia wkładu 

własnego do realizowanych projektów. Niemniej, źródło jego pozyskania jest uzależnione 

od rodzaju podmiotu, który jest wnioskodawcą. W przypadku OWP prowadzonych przez JST 

będą to co do zasady środki publiczne, ponieważ jest to główne źródło finansowania zadań, 

za które odpowiedzialny jest samorząd, jednakże mogą być to również środki pochodzące z 

opłat rodziców np. za wyżywienie.



473
Stowarzyszenie Metropolia 

Krakowska
6.2 14 g

Proponuje się rezygnację z wykreslenia z katalogu 

możliwych do sfinansowania kosztów stażu/praktyki, 

wyposażenia stanowiska pracy.

Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy powinny być 

uwzględnione w katalogu kosztów możliwych do poniesienia w 

projekcie. Fakt finansowania takich wydatków w ramach 

projektu nie oznacza, że podmiot przyjmujący na staż lub 

praktykę nie dysponuje co do zasady sprzętem niezbędnym do 

prowadzenia działalności, tylko że nie dysponuje nim w ilości 

wystarczającej do udostępnienia go uczniom. Biorąc pod uwagę, 

że pozyskanie przez szkoły zawodowe pracodawców do 

współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów jest 

trudne, ponieważ w większości nie są oni zainteresowani takimi 

działaniami, to umożliwienie pracodawcy zakupu wyposażenia 

stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty, w sytuacji gdy taki 

pracodawca chce się włączyć w proces kształcenia uczniów, ale 

brakuje mu  koniecznego do tego sprzętu jest uzasadnione. 

Dodatkowo koszty odbywania praktyk/staży mają z góry 

określony limit kwotowy na jednego ucznia oraz dotyczą ich 

limity związane z zakupem środków trwałych, cross-financingu, 

a także ograniczenia wybeneficjenci wykorzystają środki UE 

niezgodnie z celem PI 10IV tj. do poprawy swojego zaplecza 

technicznego, a nie kształcenia zawodowego.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Katalog kosztów organizacji stażu i praktyki jest katalogiem otwartym. Koszty związane z 

wyposażeniem stanowiska pracy zostały usunięte z Wytycznych na wniosek IZ RPO, nie 

oznacza to natomiast, że nie mogą być finansowane.

w ramach konsultacji podkreślana była konieczność rezygnacji z przeznaczania środków 

projektowych na wyposażenie miejsca praktyki/ stażu. Zdaniem IZ podmioty przyjmujące 

na staż/ praktykę powinny być przygotowane do realizacji tej formy wsparcia. W opinii MR 

wskazane jest, aby pozostawić tego rodzaju koszty, ze względu na potrzeby, które mogą się 

pojawić w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo IZ RPO powinna informować 

beneficjentów, iż koszty związane z organizacją staży i praktyk nie powinny być generowane 

przede wszystkim poprzez finansowanie tego typu kategorii wydatków

474 MJWPU  3.1 11 e

e)   w ramach projektów ukierunkowanych na 

tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

możliwe są działania obejmujące  następujące kategorie 

wydatków: 

Proponujemy usunąć m.in., ponieważ pkt  "viii) inne wydatki, o 

ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w 

wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania 

OWP;"   konsumuje "m.in." wskazując na "inne wydatki".

przedszkola Uwaga uwzględniona

475 MJWPU  3.1 11

e 

ppkt 

iii

iii) zakup i montaż wyposażenia, w tym np. mebli, 

wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, 

oprogramowania;

W opisie uzyto podwójnego zapisu "m.in.." i "itp." świadczącego 

o stosowaniu otwartego katalogu. Może lepsze byłóy użycie 

formy "np.".

przedszkola Uwaga uwzględniona

476 MJWPU  3.1 5

Czy powyższy zapis oznacza, iż akceptowalna jest 

sytuacja w której projekt zakłada realizację zajęć 

wyrównujących na warukach o których mowa w pkt 13 

litera h w sytuacji w której nie tworzy się żadnych 

nowych miejsc a jedynie dostosowuje miejsca do 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych?

Powyższa kwestia jest o tyle istotna, iż może się zdarzyć sytuacja 

w której dostosowanie będzie dotyczyło jednego dziecka zaś na 

zajecia będzie uczęszczało wielokrotnie wiecej dzieci.

przedszkola

Wyjaśnienie 

dopuszczalna jest sytuacja, w której w projekcie dostosowuje się miejsca przedszkolne do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (bez tworzenia nowych miejsc przedszkolnych) i 

równocześnie w projekcie realizowane są zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci w OWP. 

Zadaniem IZ RPO będzie natomiast opracowanie odpowiednich warunków konkursu, które 

będą przeciwdziałać występowaniu takiej sytuacji, w której beneficjent będzie 

dostosowywał wyłącznie jedno miejsce, aby móc realizować zajęcia dodatkowe. IZ RPO 

określając warunki interwencji (odpowiednimi kryteriami wyboru projektów) powinna 

dążyć do zrealizowania głównego celu interwencji - tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego - co jest odpowiednio owskaźnikowane w ramach danego RPO. W 

wytycznych przewidziano mechanizm limitujący wydatki na zajęcia dodatkowe w ramach 

budżetu projektu. Szczegółowe uregulowania, mające na celu zagwarantowanie 

racjonalności interwencji leżą w kompetencji IZ RPO.

477 MJWPU  3.1 13 g
Należy doprecyzować/zmodyfikować wprowadzane 

ograniczenia. 

Zapis jest niezrozumiały i będzie powodował problemy 

interpretacyjne,  szczególnie w kontekście "odbiorców".
przedszkola Uwaga uwzględniona

478 MJWPU Uwaga ogólna

Z uwagi na szeroki zakres zmian, często wpływajacych 

na samą możliwość uzyskania dofinasowania prosimy o 

wyraźne doprecuzowanie w dokumencie 

wprowadzajacym zmienione Wytyczne kwesti ich 

stosowania do naborów/projektów złożonych "pod 

rządami" poprzedniej wersji Wytycznych.

ogólne Uwaga uwzględniona

479

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

4.1 3 Propozycja modyfikacji zapisów

Wsparcie powinno wynikać z Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji lub ewentualnie Strategii Rozwoju Województwa, 

nie istnieje bowiem taki dokument jak „Strategia Rozwoju 

Regionalnego”

wyższe

Uwaga uwzględniona. 

Zmodyfikowano zapis na następujący: "3) IZ RPO zapewnia, że wsparcie dotyczące 

inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego wynika z inteligentnych specjalizacji lub 

strategii rozwoju danego województwa oraz odpowiada na zidentyfikowane deficyty, 

poparte weryfikowalnymi danymi"



480

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

3.4 4 c
Konieczność przywrócenia możliwości realizacji 

wsparcia w zakresie nauki programowania w RPO.

Wykreślenie możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych 

poprzez naukę programowania w ramach RPO jest decyzją zbyt 

daleko idącą. Do dnia dzisiejszego Instytucje Zarządzające RPO 

nie otrzymały jednoznacznych i konkretnych informacji 

dotyczących zakresu wsparcia w ww. zakresie realizowanego w 

ramach PO PC. Nie wiadomo, czy w pilotażu i po jego 

zakończeniu wszystkie szkoły będą objęte wsparciem, czy tylko 

wybrane. Nie wiadomo również, jaki zakres wsparcia jest 

przewidziany w ramach PO PC. Z informacji udostepnianych 

publicznie (m.in. w mediach czy za pośrednictwem 

komunikatów prasowych MEN) wynika, że w ramach PO PC 

Ministerstwo Cyfryzacji zapewni szkołom dostęp do internetu, 

zaś Ministerstwo Edukacji Narodowej przeszkoli nauczycieli. Nie 

jest to zakres wystarczający do pełnej realizacji wsparcia nauki 

programowania, bowiem z naszych analiz wynika, że szkołom 

brakuje przede wszystkim odpowiedniego sprzętu do 

prowadzenia takich zajęć oraz środków na sfinansowanie ich 

przeprowadzenia. Kosztów takich zaś - według dostępnych 

informacji - w ramach PO PC nie przewidziano. Tym samym, 

wsparcie może okazać się niemożliwe do realizacji w ramach 

ww. Programu i jednocześnie niedostępne w ramach RPO. 

Należy przy tym wskazać, iż samo zakupywanie sprzętu w 

ramach RPO, bez elementu szkolenia nauczycieli i prowadzenia 

faktycznych zajęć z zakresu nauki programowania w ramach 

wsparcia EFS, może zostać uznane za nieracjonalne i 

zakwestionowane przez KOP, instytucje kontrolne czy 

ostatecznie - Komisję Europejską. 

IZ RPO WZ wnosi o przywrócenie możliwości finansowania zajęć 

z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i słuchaczy 

poprzez naukę programowania jako elementu spójnego zakresu 

TIK

Uwaga nieuwzględniona

nauka programowania jest jedną z możliwych form podnoszenia kompetencji cyfrowych 

nauczycieli i uczniów. Rezygnacja z możliwości realizacji działań z zakresu programowania w 

ramach EFS nie zamyka możliwości podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż działania zakresu nauki programowania będą 

finansowane w ramach PO PC. Program ten nie będzie miał na celu wyłącznie budowy sieci 

internetowych, ale również w ramach Działania 3.2 przewiduje prowadzenie nauki 

programowania w szkołach.

481 WUP SZCZECIN  3.1 14

Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w 

których zostały utworzone nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego lub dostosowane do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami, odbywa się  przez okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym okres 12 miesięcy 

dotyczy łącznie finansowania zajęć dodatkowych oraz 

finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych 

miejsc wychowania przedszkolnego.

dodanie zapisu "Przy czym okres 12 miesięcy dotyczy łącznie 

finansowania zajęć dodatkowych oraz finansowania działalności 

bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego" pozwoli ujednoznacznić interpretację w 

przedmiotowym zakresie, ponieważ dotychczas wnioskodawcy 

traktowali ten zapis w różny sposób wskazując w treści wniosku 

iż przez pierwsze 12 miesięcy będą finansować działalność 

bieżąca nowoutworzonych miejsc wychowania a następnie 

przez kolejne 12 miesięcy zajęcia dodatkowe, co powodowało, 

iż projekt mógł trwać 24 miesiące

przedszkola

Wyjaśnienie

okres finansowania działalności bieżącej nie musi pokrywać się z okresem realizacji 

dodatkowych zajęć. Takie rozwiązanie nie jest naruszeniem zasad realizacji projektów 

przedszkolnych określonych w Wytycznych. Działalność bieżąca może być sfinansowana 

wyłącznie przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia przedszkola. Po tym okresie 

beneficjenci powinni przejąć finansowanie przedszkoli ze środków własnych (krajowych 

bądź prywatnych). Finansowanie zajęć dodatkowych możliwe jest przez okres 12 miesięcy, 

natomiast Wytyczne nie wskazują momentu rozpoczęcia ich realizacji. 

Wprowadzenie sztywnego zapisy do treści Wytycznych, nakazującego realizację 

dodatkowych zajęć w pierwszym okresie realizacji projektu jest bezcelowe i może 

generować liczne problemy wdrożeniowe. Niemniej jednak, IZ RPO, mając na celu 

zagwarantowanie racjonalności interwencji, może podjąć decyzje o wprowadzeniu 

szczegółowych uregulowań dotyczących powyższej kwestii problemowej na poziom 

dokumentów programowych.  

482 WUP SZCZECIN 3.5 4

zapis sugeruje, że wsparcie może być realizowanie 

wyłącznie poprzez 3 formy wsparcia wymienione w pkt 

3 a - c

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

483

Proponujemy pozostawić jako obowiązujący w PSF dla 

osób indywidualnych zapis w Podrozdziale 4.1, pkt 12 

lit. d z Wytycznych w obszarze przystosowania  

przedsiębiorców i pracowników do zmian.

W punkcie tym jako usługa niekwalifikowalna wskazana została 

usługa świadczona przez podmiot, z którym przedsięborca jest 

powiązany kapitałowo lub osobowo. Uważamy, że analogiczny 

zapis powinien dotyczyć osób indywidualnych, co wpłynie na 

zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia "fikcyjnych" 

usług rozwojowych.

PSF
Uwaga uwzględniona

Zapis zostanie zmodyfikowany

Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)

nd2/2.2 14



484

Proponujemy wskazać jako wyłączenie z obowiązku 

stosowania w PSF dla osób indywidualnych zapisu w 

ww. podrozdziale, pkt, 13 a pozostawić jako 

obowiązujący zapis w pkt 14.

W przypadku osób indywidualnych pierwszą formą wsparcia jest 

doradztwo zawodowe (realizowane poza RUR), które może 

obejmowac kilka spotkań i być rozciągnięte w czasie. Na koniec 

tej usługi zostaje opracowany Bilans Kariery wraz ze 

wskazaniem luk kompetencyjnych i na tej podstawie uczestnik 

zawiera umowę wsparcia, a następnie wybiera usługę z RUR. 

Zgłoszenie do projektu może więc mieć miejsce nawet 6 

miesięcy przed faktycznym zapisaniem się na usługę, nie jest 

więc możliwe zachowanie terminu 10 dni na zawarcie umowy 

wsparcia. Zachowanie tego terminu wymagałoby odrębnego 

złożenia dokumentów przez potencjalnego uczestnika na 

doradztwo i na usługi szkoleniowe - co jest sprzeczne z 

zaleceniem MR, by PSF do minimum ograniczały biurokrację i 

obowiązki po stronie potencjalnych uczestników. Dodatkowo 

zapis ten był konsultowany telefonicznie z Dyrektorem Piotrem 

Krasuskim w dniu 13.07.2016 r., od którego uzyskaliśmy 

informację iż ten zapis nie będzie dotyczył przypadku PSF dla 

osób indywidualnych.

Kolejnym ważnym elementem systemów popytowych jest 

szybkość rozliczenia usługi - zasadne jest więc pozostawienie 

zapisów mówiących o tym, ze rozliczenie powinno nastąpić bez 

zbędnej zwłoki.

PSF
Uwaga uwzględniona

Zapis zostanie zmodyfikowany

485

Proponujemy przeanalizować zasadność wyłączenia z 

obowiązku stosowania w PSF dla osób indywidualnych 

zapisów w ww. podrozdziale pkt 22, przy obowiązku 

wskazanym w pkt 21.

Jednym z elementów badania ewaluacyjnego jest 

sformułowanie rekomendacji. Gdy wskazują one na konieczność 

wprowadzenia działań naprawczych to brak jest uzasadnienia 

dla wyłączenia z tego obowiązku przypadku ewaluacji PSF dla 

osób indywidualnych.

PSF
Uwaga uwzględniona

Zapis zostanie zmodyfikowany

486

Proponujemy pozostawić jako obowiązujące w PSF dla 

osób indywidualnych zapisy w Rozdziale 6 z Wytycznych 

w obszarze przystosowania  przedsiębiorców i 

pracowników do zmian ,  z wyłączeniem  pkt 4 lit a, ppkt 

i oraz iii.

Rozdział ten mówi o kontroli PSF, w tym o kontroli u 

Beneficjentów, wizytach monitoringowych w miescu faktycznej 

realizacji usugi oraz o upoważnieniu IZ RPO przez 

Administartora RUR do kontroli w miejscu świadczenia usługi. 

PSF
Uwaga uwzględniona

Zapis zostanie zmodyfikowany

487 8 a

Proponujemy po wyrażeniu "języków obcych" dodać 

przypis: w tym, w przypadku cudzoziemca, język 

urzędowy kraju, w którym mieszka, a który nie jest dla 

niego językiem ojczystym.

W katalogu kompetencji kluczowych w wytycznych w obszarze 

edukacji (sporządzonym na podstawie katalogu wskazanego w 

zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006, 

2006/962/WE) znalazło się porozumiewanie w języku obcym.

Dodatkowo w ww. zaleceniu  w punkcie 2 zawarto definicję 

porozumiewania się w języku obcym wraz z przypisem 

wskazującym na to, że do tej kategorii można zaliczyć w 

przypadku obcokrajowców, język urzędowy kraju w którym 

mieszkają, a który nie jest dla nich językiem ojczystym. W 

przypisie tym zawarto również zapis mówiący, że środki 

stosowane w takich przypadkach, oraz odpowiednie stosowanie 

definicji, podlega kompetencji poszczególnych państwa 

członkowskich i jest uzależnione od ich specyficznych potrzeb i 

okoliczności. 

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Wszystkie definicje kompetencji kluczowych wskazane zostały w Zaleceniu PE i Rady. 

Zdaniem MR nie jest konieczne ich powielanie w zapisach Wytycznych. Niemniej jednak IZ 

RPO może je wprowadzić na poziom RPO.

Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)

nd

5/5.1

2/2.2 14



488 10 nd

Informacja w tym punkcie wskazuje, iż beneficjenci nie 

są zobowiązaniu do utrwalenia i przechowywania 

wyników walidacji w przypadku gdy usługa nie 

prowadziła do uzyskania kwalifikacji.

Zgodnie z definicją zawartą we Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020 – EFS fakt nabycia kompetencji będzie 

weryfikowany w ramach następujących etapów:

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o 

dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej 

do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 

który będzie poddany ocenie,

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o 

dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu 

wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w 

wyniku przeprowadzonych działań projektowych,

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie,

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników 

etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na 

etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie.

W związku z powyższym wydaje się być konieczne 

dokumentowanie tego procesu, zwłaszcza w przypadku usług 

nie prowadzących do uzyskania kwalifikacji. 

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

489 6/6.1 5 b

Zapis niejednoznaczny. Prośba o poprawę w taki sposób 

by wyraźnie wynikało, że w projektach możliwe jest 

także nabywanie kompetencji zawodowych, a nie tylko 

kwalifikacji.

Z tak przedstawionego zapisu wynika, że wsparcie udzielane w 

ramach RPO może obejmować tylko osoby dorosłe 

zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem 

lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych  i nie obejmuje 

usług prowadzących do podniesienia kompetencji zawodowych. 

Z naszych doświadczeń (ponad 500 Bilansów Kariery 

przeprowadzonych dla uczestników indywidualnych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy uzupełnieniem, 

nabyciem lub podniesieniem kompetencji lub uzyskaniem 

kwalifikacji) wynika, że nie wszystkie osoby potrzebują pełnych 

kursów zawodowych prowadzących do uzyskania kwalifiakacji. 

Znaczna część osób potrzebuje uzupełnienia luk 

kompetencyjnych i udziału w szkoleniach prowadzących do 

nabycia kompetencji. Ograniczenie wsparcia do usług 

prowadzących do uzyskania kawalifikacji może spowodować 

brak możliwości realizacji rozwoju klienta we wskazanych 

lukach kompetencyjnych  i kierowanie osób na długie formy (np. 

kwalifikacyjne kursy zawodowe), pomimo, iż z potrzeb 

wynikałoby co innego.

zawodowe Uwaga uwzględniona 

Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)

5/5.1



490 6 nd Zapis niejednoznaczny

W punkcie tym zawarto informację, iż wsparcie  o którym mowa 

w punkcie 5 (w tym lit. b - dla osób dorosłych) jest dokonywane 

po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy zapotrzebowania 

szkół lub placówek oświaty. Czy to oznacza,  że wsparcie dla 

osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy..... może 

być realizowane  tylko  przez szkoły i ww. placówki, czy też przez 

inne dowolne podmioty, ale po przeprowadzeniu diagnozy, o 

której mowa powyżej? 

Czy mowa jest również o tym, że to wsparcie może być 

realizowane tylko w tych zdiagnozowanych szkołach i 

placówkach?

Na rynku komercyjnym funkcjonuje wiele podmiotów 

świadczących usługi o charakterze zawodowym, nie 

spełniajacych wymogów określonych w rozporządzeniu MEN o 

kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, będacych 

odpowiedzią na zapotrzebowanie loklanych rynków pracy.

zawodowe
Uwaga uwzględniona

Zapis został zmieniony. 

491 9 j Zapis nieprecyzyjny

Czy zapis ten oznacza że w PI 10 iv dla osób dorosłych mogą być 

realizowane tylko szkolne formy kształcenia ustawicznego lub 

pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego wymienione w 

rozporządzeniu  MEN, w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych? Przez analogię, w rozdziale 5 zapis 

sformułowany w sposób nastepujacy : "w tym w zakresie TIK i 

języków obcych"  oznacza de facto tylko TiK i języki obce. Zapisy 

pkr 6/6.1 pkt 9j) należy doprecyzować.

zawodowe

Wyjaśnienie

zapis powinen być rozumiany w sposób następujacy: w ramach 10 iv dla osób dorosłych 

mogą być realizowane szkolne formy kształcenia ustawicznego lub pozaszkolne formy 

kształcenia ustawicznego - m. in. wymienione w rozporządzeniu  MEN, w sprawie 

kształcenia ustawicznego. Wspomiane zapisy Podrozdziały 5.1 zostały zmienione.  

492
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
Podrozdział 6.1 1 c

"zapewnienie nauczycielom, w tym nauczycielom 

kształcenia zawodowego"

W pozostałych punktach Podrozdziału dokonano rozszerzenia, 

czy gwarantuje to spójność w rozumieniu zakresu wsparcia?
zawodowe Uwaga uwzględniona

493
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
Podrozdział 6.1 3 d

"zapewnienie nauczycielom, w tym nauczycielom 

kształcenia zawodowego"

W pozostałych punktach Podrozdziału dokonano rozszerzenia, 

czy gwarantuje to spójność w rozumieniu zakresu wsparcia?
zawodowe Uwaga uwzględniona

494
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
Podrozdział 6.1 13 e

należy doprecyzować "wyposażenie stanowiska pracy 

praktykanta lub stażysty, które zapewnia pracodawca"

W pkt 13 lit.g wyposażenie stanowiska pracy zostało wykreślone 

z katalogu wydatków. Czy nie należałoby doprecyzować, iż 

wyposażenie określone w programie zapewnia we własnym 

zakresie pracodawca?

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Katalog kosztów organizacji stażu i praktyki jest katalogiem otwartym. Koszty związane z 

wyposażeniem stanowiska pracy zostały usunięte z Wytycznych na wniosek IZ RPO, nie 

oznacza to natomiast, że nie mogą być finansowane.

w ramach konsultacji podkreślana była konieczność rezygnacji z przeznaczania środków 

projektowych na wyposażenie miejsca praktyki/ stażu. Zdaniem IZ podmioty przyjmujące 

na staż/ praktykę powinny być przygotowane do realizacji tej formy wsparcia. W opinii MR 

wskazane jest, aby pozostawić tego rodzaju koszty, ze względu na potrzeby, które mogą się 

pojawić w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo IZ RPO powinna informować 

beneficjentów, iż koszty związane z organizacją staży i praktyk nie powinny być generowane 

przede wszystkim poprzez finansowanie tego typu kategorii wydatków

495
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
Podrozdział 6.2 2,3 należy wykreślić " zbieżne z zadaniami" Niespójność z definicją w Podrozdziale 2.3 pkt. 4 CKZiU Uwaga uwzględniona

496
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
Podrozdział 6.2 4 a,b należy wykreślić  " zbieżne z zadaniami" Niespójność z definicją w Podrozdziale 2.3 pkt. 4 CKZiU Uwaga uwzględniona

497
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
Podrozdział 6.2

6,7,8,

9
należy wykreślić  " zbieżne z zadaniami" Niespójność z definicją w Podrozdziale 2.3 pkt. 4 CKZiU Uwaga uwzględniona

498
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
Podrozdział 6.2 10 6

"prowadzenie doskonalenia zawodowego zauczycieli, w 

tym kształcenia zawodowego
W Podrozdziale 6.1 dokonano rozszerzenia CKZiU Uwaga uwzględniona

499
Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)
3.5 10 a) iv

Proponuje się wprowadzenie odniesienia do wszystkich 

kompetencji kluczowych wskazanych w słowniku. 

Zapis w obecnym kształcie budzi wątpliwości, czy w ramach 

wsparcia uczniów zdolnych mogą być rozwijane inne 

kompetencje np. przedsiębiorczość

indywidualizacja

Wyjaśnienie

Definicja kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wskazana została w 

słowniku pojęć.

Zastosowanie ograniczonego katalogu kompetencji możliwych do wsparcia w ramach RPO 

jest konsekwencją stanowiska KE oraz zapisów Umowy Partnerstwa. KE podczas negocjacji 

wyraźnie podkreśliła, iż nie wyraża zgody na wsparcie kształcenia ogólnego i oczekuje 

doprecyzowania kierunków interwencji EFS w tym obszarze. Na kanwie tego został 

zaproponowany katalog, który odpowiada oczekiwaniom KE oraz pokrywa się z zapisami 

UP. Jeżeli w ramach RPO zostały powielone zapisu UP bądź RPO odwołuje się do 

kompetencji kluczowych to do niego będzie miało zastosowanie katalog zaproponowany w 

zapisach Wytycznych. 

Województwo małopolskie 

(UMWM,MCP,WUP)



500

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

jw. nd nd

Proponuje się dodanie wyjaśnienia skrótu:

 NUTS – Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych;

NUTS 3 – podregiony (zgrupowanie kilku powiatów). 

Uzupełnienie wykazu skrótów. ogólne Uwaga uwzględniona

501

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

jw. nd nd
Proponuje się dodanie wyjaśnienia skrótu:

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Uzupełnienie wykazu skrótów. ogólne Uwaga uwzględniona

502

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

3.1 8, 9 nd

Zarówno w pkt 8, jak i 9 znajduje się nieprawidłowe 

odniesienie do pkt 6. Powinno być to odniesienie do pkt 

7.

Punkty 8 i 9 nawiązują do inwestycji infrastrukturalnych, o 

których mowa w pkt 7, a nie w pkt 6. 
przedszkola Uwaga uwzględniona

503

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

3.1 11 f

1) Jest:"W przypadku publicznych OWP prowadzonych 

przez podmioty inne niż JST oraz niepublicznych OWP IZ 

zapewni, że informacje dotyczące liczby dzieci 

korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu 

EFS"

Proponowana zmiana:

"W przypadku publicznych OWP prowadzonych przez 

podmioty inne niż JST oraz niepublicznych OWP IZ RPO 

zapewni, że informacje dotyczące liczby dzieci 

korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu 

EFS"

2) Jest: "IZ RPO zapewnia, że korzystanie z finansowania 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący 

OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego 

ryzyku podwójnego finansowanianie korzystania z 

różnych źródeł finansowania działalności bieżącej 

przedszkoli." Propozycja usunięcia zapisu.

1) Doprecyzowanie zapisu.

2) Zapis trudny bądź niemożliwy do realizacji przez organy 

prowadzące będące OWP, w których zakaz podwójnego 

finansowania nowych miejsc powinien zostać ograniczony do 

braku możliwości finansowania tych samych wydatków 

związanych z nowymi miejscami przdszkolnymi z innych 

środków niż RPO. W tym kontekście zakaz finansowania z 

"różnych" (jakich oprócz publicznych?) środków jest zbyt daleko 

idący i może skutecznie zablokować możliwość aplikowania JST, 

które niejako automatycznie otrzymują środki i muszą 

wykazywać wszystkie miejsca przedszkolne w SIO.

przedszkola

Uwaga częściowo uwzględniona

Zakaz łączenia strumieni finansowych dotyczy wyłącznie wydatków bieżących, które mogą 

być pokrywane przez beneficjentów wyłącznie ze źródeł projektowych bądź z dotacji. Taki 

zapis ma przeciwdziałać zastępowaniu finansowania krajowego finansowaniem 

europejskim.  Dodatkowo zakaz finansowania działalnosci bieżącej z środkó budżetu gminy 

dotyczy wyłącznie nowoutworoznych miejsc.  Przedszkole niepubliczne bądź publiczne 

nieprowadzone przez JST może natomiast pobierać dotację z budżetu gminy na 

dotychczasowe miejsce przedszkolne, które funkcjonowały przed realizacją projektu i na 

których finansowanie nie uzyskano dofinansowania z EFS.

Odnosząc się do kwestii koniecznosci wniesienia wkładu własnego to proszę zauważyć, że 

zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne zobowiązane są do spełnienia tego 

obowiazku. Niemniej, źródło jego pozyskania jest uzależnione od rodzaju podmiotu, który 

jest wnioskodawcą. W przypadku OWP prowadzonych przez JST będą to co do zasady 

środki publiczne, ponieważ jest to główne źródło finansowania zadań, za które 

odpowiedzialny jest samorząd, jednakże mogą być to również środki pochodzące z opłat 

rodziców np. za wyżywienie.

Zastosowanie powszechnego wymogu wnoszenia wkładu własnego przez organ 

prowadzący jest środkiem zwiększającym szanse na zapewnienie funkcjonowania ośrodków 

edukacji przedszkolnej bądź miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji 

projektów, w ramach których zostały utworzone. Dzięki częściowej partycypacji 

beneficjenta w postaci wniesionego wkładu własnego zaprzestanie finansowania ze 

środków EFS nie będzie wiązało się z koniecznością zwiększenia przez organ prowadzący 

nakładów na funkcjonowanie ośrodka o pełną wartość otrzymywanego poprzednio 

dofinansowania, a jedynie o wartość wynikającą z różnicy pomiędzy finansowaniem EFS, a 

wysokością środków otrzymanych z dotacji celowej. 
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5.1 5 nd.

Propozycja zapisu:5) IZ RPO zapewni, że zrealizowane 

dzięki wsparciu EFS szkolenia lub inne formy kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dookreślenie pojęcia "formy" w danym zapisie. osoby dorosłe uwaga uwzględniona
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 5.1 10 nd.

Propozycja zapisu:10) IZ RPO gwarantuje, że 

beneficjenci utrwalą i będą przechowywać wyniki 

walidacji przeprowadzonej w ramach projektu (wyniki 

przeprowadzonych egzaminów zmierzających do 

wydania certyfikatów)  na potrzeby kontroli i 

późniejszej ewaluacji przez okres archiwizacji 

dokumentacji projektowej określony w umowie o 

dofinansowanie realizacji projektu.

Doprecyzowanie terminu przechowywania dokumentacji 

projektowej. Zapis o "utrwalaniu wyników walidacji" jest 

niejasny (skoro wyniki te będą archiwizowane, to jakie 

dodatkowe obowiązki związane z "utrwalaniem" ciążą na 

beneficjencie?). Propozycja części usunięcia zapisu.

osoby dorosłe

uwaga nieuwzględniona

uszczegółowienie okresu jest zbędne zwłaszcza, że wynika on z umowy o dofinansowanie. 

Utrwalanie jest niezbędne w sytuacji, gdy walidacja jest przeprowadzona w sposób ustny.
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2.2 4)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

Zgodnie z praktyką przyjęta przy aktualizacji innych Wytycznych 

horyzontalnych.

ogólne
Uwaga nieuwzględniona
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2.3
16), 

19)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

Zgodnie z praktyką przyjęta przy aktualizacji innych Wytycznych 

horyzontalnych.

ogólne
Uwaga nieuwzględniona
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3.1 3) b)
b) nowo utworzonych i istniejących OWP, w tym, m.in. 

specjalnych i integracyjnych;
Propozycja usunięcia wyrażenia m.in. przedszkola uwaga uwzględniona
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3.1 4) a)

Jest: tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb

dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub 

nowo utworzonych OWP;                                                    

powinno być: tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb

dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub 

nowo utworzonych OWP, w tym specjalnych i 

integracyjnych.

Ze względu na zmianę zapisu w pkt. 3) b) niniejszego 

podrozdziału proponujemy również wyróżnienie OWP 

specjalnych i integracyjnych w niniejszym punkcie.

przedszkola uwaga uwzględniona
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3.1 7)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznychw zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

Zgodnie z praktyką przyjęta przy aktualizacji innych Wytycznych 

horyzontalnych.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

511

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

 5.1 5) b)

Propozycja usunięcia zapisu: 

"...Ministra Infrastruktury i Rozwoju…"

z nazwy Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020, 

Wyrażenie nie jest zawarte w tytule Wytycznych, a w 

przypadku, gdy wskazane Wytyczne zostaną zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju, pozwoli to uniknąć konieczności 

aktualizacji Wytycznych będących obecnie przedmiotem 

konsultacji.

Zgodnie z praktyką przyjęta przy aktualizacji innych Wytycznych 

horyzontalnych.

osoby dorosłe
uwaga nieuwzględniona
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nd. nd. nd.

Należy ujednolicić w dokumencie zapis dotyczący 

języków obcych. Na str. 28-29 jest wzmianka o językach 

obcych nowożytnych, zaś w pozostałych częściach 

dokumentu są tylko języki obce.

W sytuacji gdy pod pojęciem języki obce rozumiemy języki obce 

nowożytne należałoby zrezygnować z uzupełniania je o 

nowożytne bądź ujednolicić zapisy w całym dokumencie.

ogólne uwaga uwzględniona
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3.3

3.4

6.1                     3.1                    

3.2                             

3.5

7

5

6                   

6                        

11                       

6

Proponuje się usunięcie zapisu:  "Wnioski z diagnozy 

powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie 

projektu ". 

Instytucje zaangażowane w realizację RPO miały możliwość 

samodzielnego skonstruowania formularza wniosku o 

dofinansowanie. W związku z tym nie wszystkie formularze 

mogą zawierać pola adekwatne do umieszczenia wniosków z 

diagnozy. Ponadto do decyzji instytucji powinno należeć, czy 

weryfikują wnioski z diagnozy na etapie wyboru projektu, czy 

też później - podczas realizacji lub kontroli. Na podstawie 

wniosków z diagnozy powinny być oparte założenia 

merytoryczne projektu, co nie oznacza, że wnioski z diagnozy 

muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie.

eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

wnioski z diagnozy powinny stanowić uzasadnienie dla zidentyfikowanej potrzeby realizacji 

projektu, dlatego też powinny być elementem wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ograniczenia techniczne związane z konstrukcją wniosku o dofinansowanie nie powinny 

stanowić uzasadnienia dla rezygnacji z wskazywania diagnozy jako podstawy do realizacji 

interwencji EFS.  
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3.4 8 f

Propozycja zapisu:"f) maksymalna wartość wsparcia 

finansowego na wyposażenie jednej pracowni ICT w  

pomoce dydaktycznych,narzędzia TIK oraz 

infrastrukturę sieciowo-uslugową w szkole  lub 

placówce systemu oświaty, objętej wsparciem 

wynosi:…"

Należy doprecyzować, iż limit wsparcia finansowego dotyczy 

wyposażenia jednej pracowni ICT. Postulat wynika z pytań 

wnioskodawców zgłaszanych w odniesieniu do przedmiotowego 

zapisu. Zgłaszane wątpliwości: 

1)czy limit finansowy dotyczy wyposażenia wyłącznie pracowni 

informatycznych, czy też zakupu ICT do pracowni 

przyrodniczych, o których mowa w podrozdziale 3.3?;

2) czy limit wsparcia finansowego dotyczy jednej szkoły/ bądź 

zespołu szkół (bez względu na liczbę tworzonych pracowni w 

zespole) czy też jednej pracowni?;

3) czy limit dot. również zakupu infrastruktury sieciowo-

usługowej?

TIK

Uwaga nieuwzględniona

Niniejsze informacje może doprecyzować IZ RPO, w oparciu o założenia RPO (w tym 

założenia przyjęte na potrzeby określania wskaźników dla tego typu interwencji, 

zaakceptowane przez KE)
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2.3

Do szkół prowadzących kształcenie ogólne należy 

przyporządkować szkoły specjalne przysposabiające do 

pracy, o których mowa w art.. 9 pkt 3 lit. e ustawy o 

systemie oświaty.

Kwestia ta wymaga uregulowania na poziomie wytycznych, gdyż 

budzi wątpliwości ze strony wnioskodawców. Szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy, wbrew nazwie nie prowadzi 

kształcenia zawodowego, tylko specjalne (w tym ogólne, gdyż 

nie jest to rozdzielone na podstawy programowe kształcenia 

ogólnego i zawdowego). W opinii IZ RPO szkoła taka powinna 

zostać objeta wsparciem w PI 10i.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy nie prowadzi kształcenia w zawodzie, ale 

zgodnie z podstawą programową dla tego typu szkoły zapewnia przysposobienie do pracy. 

Jest to typ szkoły ponadgimnazjalnej adresowany do uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Kształcenie w tej szkole odbywa się w cyklu trzyletnim i umożliwia uzyskanie 

świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Szkoła ta przygotowuje zatem 

uczniów, którzy z racji ograniczeń wynikających z niepełnosprawności nie mogą podjąć 

kształcenia w zawodzie, do wejścia na rynek pracy. Przysposobienie do pracy rozumiane 

jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o 

pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych 

prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i 

czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy 

na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy. Szkoły te powinny 

zatem współpracować z rynkiem by skutecznie realizować cele kształcenia określone w 

podstawie programowej. W zależności od celu interwencji mogą być traktowane zarówno 

jako szkoły specjalne prowadzące kształcenie ogólne, jak i analogicznie jak szkoły 

prowadzące kształcenie w zawodach, tym samym zostały wskazane wśród grupy docelowej 

interwencji przewidzianej w PI 10i i 10iv. 
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3.1 2 nd.
Propozycja zapisu: "… ustalonej przez samorząd gminny 

sieci przedszkolnej (o ile sieć została ustalona)."

Ustalenie przez samorząd gminny sieci przedszkolnej jest 

możliwością, a nie obowiązkiem, a zatem mogą występować 

samorządy, które mają ustalonej sieci. W związku z tym, w 

takim przypadku ustalone sieci nie mogą stanowić jednego z 

elementów oceny deficytów w dostępie do wychowania 

przedszkolnego.

przedszkola uwaga uwzględniona
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3.1 11

e 

tiret 

vii

Należy dookreślić, że do terminu wskazanego w tym 

punkcie nie wlicza się okresu na modernizację i 

tworzenie nowych miejsc przedszkolnych (np.. 

adaptacja pomieszczeń, remonty, itd..).

Postulat doprecyzowania zapisu. przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

w ramach punktu wskazane zostało, że okres 12 miesięczny dotyczy wyłącznie bieżącej 

działalności przedszkola. Co więcej, wskazane zostało, jakie działania w tym okresie mogą 

być realziowane. Nie ma potrzeby wzmacnianie tego zapisu poprzez wykazywanie co się do 

tego okresu nie zalicza. 
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3.1 13 g

Porpozycja zapisu: e) dodatkowe zajęcia mogą być 

realizowane w OWP, w których w takim samym 

zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 

miesięcy poprzedzających okres realizacji projektu  

projektu (średniomiesięcznie);

Należy doprecyzować sposób liczenia terminu 12 miesięcy, 

analogicznie jak zrobiono w odniesieniu do zapisów w zakresie 

kształcenia ogólnego.

przedszkola

Uwaga częściowo uwzględniona

Przyjęto analogiczne rozwiązanie jak zapis w 3.2" poprzedzających złożenie wniosku o 

dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie)"
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IZ RPO stoi na stanowisku, że należy usunąć obowiązek 

kierowania wsparcia w ramach PI 10i do szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne. Rozwiązanie to jest sprzeczne z 

ideą konkursu, w ramach którego wygrywa najlepszy. Obecnie 

nie wygrywa najlepszy, tylko najlepszy z najsłabszych, co 

wpływa demotywująco na pozostałe szkoły. Ukazuje się 

bowiem beneficjentom obraz sprzeczny z logiką konkursu, że 

nie warto osiągać dobrych wyników, bo nie można wówczas 

otrzymac dofinansowania z EFS. Zatem poprzez te zapisy nie 

są wspierani najsłabsi, a wykluczani najlepsi. Istnieje ryzyko, 

że skutkiem tego będziemy mieli dążenie szkół do zaniżania 

wyników edukacyjnych, aby móc ubiegać się o wsparcie z EFS i 

zrealizowac konieczne dla szkół, niezależnie od ich wyników, 

przedsięwzięcia. Zabieg ten nie jest wyrównywaniem szans, a 

równaniem "do dołu", skutki zaś będą przeciwne do 

założonych. 

IZ RPO stanowczo sprzeciwia się wykluczania najlepszych szkół 

i ich uczniów z możliwości korzystania ze wsparcia z EFS. 

Dobra szkoła jest częśto jedyną szansą na awans społeczny 

zdolnych, ale biednych uczniów. Zatem nie należy jej 

dyskryminować, bo przez to dyskryminuje się jej uczniów.

Paradoks zapisów jest szczególnie rażący w przypadku 

programów stypendialnych, które są skierowane do uczniów 

zdolnych - ale nie do wszystkich uczniów zdolnych, tylko 

najzdolnieszych z najsłabszych szkół. Jest to rozwiązanie 

dyskryminujące uczniów zdolnych. Nalezy podkreślić, ze dla 

ucznia zdolnego w dobrej szkole takie stypendium byłoby 

niezwykle istotnym wsparciem służącym wyrównywaniu jego 

szans eduakcyjnych. Obecnie jest on wykluczany ze wsparcia. 

Zapisy te zatem koniecznie muszą zostac usunięte z 

wytycznych, gdyż uniemożliwiają rozwiązywanie problemów, 

do których powołany jest EFS.
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Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu. 

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 

Podrozdział 3.2

Podrozdział 3.3

Podrozdział 3.4 

3

3

2

IZ RPO postuluje wykreślenie punktów.
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3.2

3.3

6.1 

10

11

10

nd.

Proponuje się liczyć terminy w stosunku do okresu 

realizacji projektu, czyli sformułowanie: 

"poprzedzających okres realizacji projektu  projektu 

(średniomiesięcznie)".

Liczenie terminu, o którym mowa w pkt 10 od daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie utrudni planowanie przedsięwzięcia. 

Należy podkreślić, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie 

oznacza automatycznego rozpoczęcia realizacji projektu, zatem 

zmiana zapisów w tym zakresie spowoduje nieuzasadnione 

oczekiwanie na możliwośćfinansowania zajęć po okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy.

Uwaga nieuwzględniona

Zapis został wprowadzony na wniosek IZ RPO z analogiczncyh pwodów wskazanych w 

uwadze - zbyt rozciągnięty w czasie okres pomiędzy złożeniem wniosku, a rozpoczeciem 

realziajci projektu. 
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3.2-3.4

Należy dodać zapisy dodać zapis umożliwiający zakupy 

środków trwałych w projekcie (poza pracowniami) na 

zasadach ogólnych wskazanych w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków.

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z wyjaśnieniami MR.

Uwaga nieuwzględniona

Zakupu środków trwałych mogą być dokonywane na zasadach ogólnych, określonych w 

Wytycznych dot. kwalifikowalności. 
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Rozdział 2 Należy dodać definicję ucznia zdolnego. Definicja pozwoli na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych. ogólne

Uwaga nieuwzględniona

W opinii MR definiowanie pojęcia ,,uczeń zdolny" na poziomie Wytycznych wprowadzi 

niezbędne uszczegółowienie.
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Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

3.1 

5

13 lit. 

h

Należy dodać "za wyjątkiem zajęć rewalidacyjnych".

Zajęcia takie są organizowane dla dzieci z 

niepełnosprawnościami z określonego terenu (np.. gminy) z 

reguły w jednym z OWP podlegającym pod dany organ 

prowadzący. Zatem na takie zajęcia dzieci dojeżdżają z innych 

OWP. Obecny zapis uniemożliwia objęcie zajęciami tego typu 

dzieci spoza OWP objętego wsparciem projektowym. 

Proponujemy rozważenie analogicznej zmiany również w pkt 13 

lit. h, gdzie mowa o objęciu wsparciem dzieci z danego OWP.

przedszkola

Wyjaśnienie

 nie jest zasadne wprowadzanie do Wytycznych wyjątków od zastosowanych reguł. 

Jednocześnie, w opinii IK UP obecne zapisy nie wykluczają możliwości zastosowania przez IZ 

RPO rozwiązania polegającego na realizacji tego typu zajęć przez OWP również dla dzieci 

dojeżdżających z innych OWP (jeżeli taki system został wypracowany na danym terenie)
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Województwa Lubelskiego w 
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3.1 
13

h
Należy doprecyzować, kiedy konkretnie limit 30% na 

zajęcia dodatkowe nie ma zastosowania.

Należy doprecyzować zapis, gdyż obecnie może on budzić 

rozbieżności interpretacyjne (czy ma on zastosowanie w 

przypadku dodatkowej oferty kierowanej wyłącznie do osób z 

niepełnosprawnościami, czy też z podstawy wyliczenia limitu 

zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami są wyłączone?).

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zapis wytycznych wyraźnie wskazuje, że "Limit nie ma zastosowania w przypadku 

dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami" - limit należy odnosić 

wyłącznie do zajęć dodatkowych, które nie są kierowane do dzieci z 

niepełnosprawnościami.
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Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

3.1 
13

Czy wobec usunięcia dotychczasowej lit. a w tym 

punkcie, oznacza to, że zajęcia dodatkowe mogą być 

realizowane jako typ samodzielny?

Niespójność z zapisami pkt 4, gdzie wskazano, że tylko typ b 

może być realizowany samodzielnie.
przedszkola

Wyjaśnienie

Nie. Nigdy z zapisu pkt 13 nie wynikała możliwość samodzielnego realizowania zajęć 

dodatkowych.
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Województwa Lubelskiego w 
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3.1 4 b)

Skoro wykazano, że tylko typ wskazany w lit. b może 

być realizowany samodzielnie, to pozostałe typy muszą 

być realizowane łącznie? Jeżeli tak, to z jakimi 

działaniami?

Proponowane przez MR doprecyzowanie wzbudza szereg 

wątpliwości interpretacyjnych. Proponuje się wskazanie jasno, 

które typy z pkt 4 mogą być realizowane samodzielnie, a które 

w połączeniu z innymi, bądź pozostawienie tej kwestii do decyzji 

IZ RPO.

przedszkola

Wyjaśnienie

Zapis ozancza, ze dostsowania istniejacych miejsc albo realziacji dodtakowej oferty może 

być realizowane jako samodzielne działanie. Porównaj zapisy pkt 5. 

IZ RPO stoi na stanowisku, że należy usunąć obowiązek 

kierowania wsparcia w ramach PI 10i do szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne. Rozwiązanie to jest sprzeczne z 

ideą konkursu, w ramach którego wygrywa najlepszy. Obecnie 

nie wygrywa najlepszy, tylko najlepszy z najsłabszych, co 

wpływa demotywująco na pozostałe szkoły. Ukazuje się 

bowiem beneficjentom obraz sprzeczny z logiką konkursu, że 

nie warto osiągać dobrych wyników, bo nie można wówczas 

otrzymac dofinansowania z EFS. Zatem poprzez te zapisy nie 

są wspierani najsłabsi, a wykluczani najlepsi. Istnieje ryzyko, 

że skutkiem tego będziemy mieli dążenie szkół do zaniżania 

wyników edukacyjnych, aby móc ubiegać się o wsparcie z EFS i 

zrealizowac konieczne dla szkół, niezależnie od ich wyników, 

przedsięwzięcia. Zabieg ten nie jest wyrównywaniem szans, a 

równaniem "do dołu", skutki zaś będą przeciwne do 

założonych. 

IZ RPO stanowczo sprzeciwia się wykluczania najlepszych szkół 

i ich uczniów z możliwości korzystania ze wsparcia z EFS. 

Dobra szkoła jest częśto jedyną szansą na awans społeczny 

zdolnych, ale biednych uczniów. Zatem nie należy jej 

dyskryminować, bo przez to dyskryminuje się jej uczniów.

Paradoks zapisów jest szczególnie rażący w przypadku 

programów stypendialnych, które są skierowane do uczniów 

zdolnych - ale nie do wszystkich uczniów zdolnych, tylko 

najzdolnieszych z najsłabszych szkół. Jest to rozwiązanie 

dyskryminujące uczniów zdolnych. Nalezy podkreślić, ze dla 

ucznia zdolnego w dobrej szkole takie stypendium byłoby 

niezwykle istotnym wsparciem służącym wyrównywaniu jego 

szans eduakcyjnych. Obecnie jest on wykluczany ze wsparcia. 

Zapisy te zatem koniecznie muszą zostac usunięte z 

wytycznych, gdyż uniemożliwiają rozwiązywanie problemów, 

do których powołany jest EFS.

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego w 

Lublinie

Uwaga nieuwzględniona

Konieczność profilowania wsparcia w ramach PI 10i stanowi efekt negocjacji kształtu 

polityki spójności na lata 2014-2020. KE zobowiązała stronę Polską to ścisłego powiązania 

zakresu interwencji EFS z opracowanymi dla Polski zaleceniami (Country Specific 

Recommendations). Obszar edukacji ogólnej nie został zaliczony do głównych barier 

rozwojowych, dlatego też pierwotnie został wyłączony z katalogu obszarów wymagający 

inwestycji polityki spójności. Ostatecznie KE przychyliła się do propozycji rozszerzenia 

zakresu interwencji EFS w Polsce o działania ukierunkowane na wsparcie edukacji ogólnej, 

pod warunkiem zapewnienia koncentracji na najważniejszych potrzebach tego obszaru, 

oraz proporcjonalnego zmniejszenia alokacji. Zastosowanie w zapisach Wytycznych 

powyższego wymogu wynika również z postanowień Umowy Partnerstwa, zgodnie z 

którymi wsparcie powinno zostać skoncentrowane na szkołach i palcówkach oświatowych 

zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie 

edukacji. szkoły najbardziej potrzebujące definiowane są z perspektywy osiąganych 

efektów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwa rezygnacja z tak określonego wymogu. 

W wyniku nowelizacji zapisów Wytyczny z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego 

profilowania wsparcia zwolnione zostały szkoły specjalne oraz programy stypendialne. 

Dodatkowo, obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich szkół/ 

placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze. Powyższe nie oznacza, że IZ RPO ma 

możliwość rezygnacji z konieczności profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie chętne szkoły będą miały możliwość skorzystania ze 

wsparcia EFS. Taki mechanizm może spowodować, iż wsparcie trafi do szkół, które jako 

pierwsze zgłoszą się po środki na realizację działań, wynikających z diagnozy ich 

indywidualnych potrzeb, jednakże w ostateczności wsparcie to nie przyczyni się 

wyrównania różnić międzyregionalnych. Warunek nie będzie miał zastosowania, jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych, gdyż w tej sytuacji nie będzie 

konieczności profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga 

przeanalizowania przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym 

obszarze referencyjnym. 

Podrozdział 3.2

Podrozdział 3.3

Podrozdział 3.4 
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IZ RPO postuluje wykreślenie punktów.
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Podrozdział 6.1 2

Jest: "Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące 

kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe: 

kształcenia ogólnego i zawodowego mają możliwość 

skorzystania ze wsparcia odpowiednio do rodzaju 

prowadzonego kształcenia w ramach PI 10(i) 

(kształcenie ogólne) oraz PI 10(iv) (kształcenie w 

zawodach). "

Powinno być: "Szkoły i placówki systemu oświaty 

prowadzące kształcenie w oparciu o dwie podstawy 

programowe: kształcenia ogólnego i zawodowego oraz 

szkoły specjalne przysposabiające do pracy mają 

możliwość skorzystania ze wsparcia odpowiednio do 

rodzaju prowadzonego kształcenia w ramach PI 10(i) 

(kształcenie ogólne) oraz PI 10(iv) (kształcenie w 

zawodach lub przysposobienie do pracy, w przypadku 

szkół o których mowa w pkt 3 lit. b). "

Należy zauważyć, że w szkołach specjalnych przysposabiających 

do pracy nauka prowadzona jest w oparciu o jedną podstawę 

programową, tj. podstawę programową kształcenia ogólnego 

(pomimo nazwy szkoły). Przyporządkowanie tej szkoły do 

możliwości korzystania wsparcia w PI 10 iv w punkcie 3 lit. b 

spowoduje możliwość wsparcia tej szkoły tylko w zakresie 

kształcenia w zawodach, którego szkoła ta de facto nie 

prowadzi, ale pozostawienie zapisów w pkt 2 spowoduje utratę 

możliwości aplikowania przez te szkoły do PI 10i (bo nie 

prowadzi ona kształcenia w oparciu o dwie podstawy 

programowe). Zatem zmiana proponowana przez MR w tym 

zakresie jest niewystarczająca. Należy przede wszystkim 

zmienić zapis w pkt 2 w brzmieniu zaproponowanym przez IZ 

RPO.

zawodowe

Wyjaśnienie

Warunek wskazany w pkt 2 nie ma zastosowania do szkół przysposabiających do pracy, 

gdyż w szkołach tych nie jest prowadzone kształcenie w oparciu o dwie podstawy 

programowe. Tym samym do grupy beneficjentów PI 10i i 10 iv te szkoły zostały wpisane. 

Oznacza to, że w zależności od prowadzonych działań mogą one skorzystać ze wsparcia 

pokreślonego w rozdziale 3 bądź 6.  
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Podrozdział 6.1 14

Jest: "IZ RPO zobowiązuje się do monitorowania jakości 

staży i praktyk zgodnie z warunkami określonymi w pkt 

13. "

Propozycja usunięcia zapisu.

IZ RPO nie jest jednostką realizującą zadania w zakresie nadzoru 

pedagogicznego czy metodycznego. Zatem monitorowanie 

jakości staży i praktyk powinno być w gestii podmiotów 

realizujących zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Nadzór nad szkołami w zakresie prowadzonej przez nie 

działalności dydaktycznej jest prowadzony przez Kuratora 

Oświaty (który prowadzi m.in. ewaluację pracy szkół i placówek 

oświatowych). Sprawdzenie, czy praktyki bądź staże są 

realizowane zgodnie z procedura wskazaną w wytycznych 

będzie przedmiotem kontroli dokonywanej przez IZ RPO u 

beneficjenta, jednakże nie należy tego mylić z monitorowaniem 

jakości staży i praktyk. Sprawdzenie bowiem jakości staży i 

praktyk jest czym innym - ocena w tym zakresie może być 

dokonana na podstawie późniejszej zatrudnialności 

absolwentów. Jest to jednakże proces długotrwały, bo tak na 

prawdę oceny w zakresie jakości dokonuje rynek pracy. Może to 

być co najwyżej przedmiotem ewaluacji, ale nie monitoringu 

(który jest procesem ciągłym). IZ RPO nie widzi konieczności i 

uzasadnienia dla wprowadzania dodatkowych mechanizmów w 

tym zakresie. Ponadto, monitorowanie jakości staży i praktyk 

wykracza poza komeptencje IZ RPO. IZ RPO stanowczo 

sprzeciwia się nakładaniu na nią zadań w przedmiotowym 

zakresie.

zawodowe
Uwaga nieuwzględniona

zapis został wprowadzony na wniosek KE. 
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Podrozdział 6.1 9 j
Należy wskazać, w jaki sposób mogą w projektach być 

finansowane kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wnioskodawcy podnosza kwestię problemów z realizacją 

projektów zakładających finansowanie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, gdyż te są finansowane ze środków publicznych. 

Należy zatem doprecyzować zapisy dotyczące tej formy, aby 

uniknąć ryzyka podwójnego finansowania.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z informacją przekazana w notatce ze spotkania grupy roboczej.



531 MCP 6.2 8
Należy doprecyzować warunki pozwalające ocenić, jaki 

rodzaj odstępstwa bądź niedopełnienia będzie stanowił 

naruszenie trwałości projektu.

1. Zgodnie z treścią ww. Wytycznych na beneficjencie spoczywa 

obowiązek zapewnienia funkcjonowania utworzonych w 

ramach projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących 

zadania CKZiU przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie 

projektu (Podrozdział 6.2 pkt 9). 

Przyjmując, iż powyższy warunek oznacza konieczność 

utrzymania struktur instytucjonalnych oraz gotowość do 

świadczenia usług, które realizowano w oparciu o zatwierdzony 

wniosek o dofinasowanie realizacji projektu brak zapisów 

pozwalających stwierdzić: 

• czy ww. wymogi należy traktować łącznie,

• w jaki sposób należy badać trwałość instytucjonalną; czy 

naruszeniem trwałości projektu będzie sytuacja w której, 

pomimo realizacji zadań w pełnym zakresie jeden                    z 

podmiotów wystąpi z jego struktury,

• czy obowiązek gotowości realizacji zadań należy badać w 

odniesieniu do zespołu, czy każdego podmiotu osobno; czy 

naruszeniem trwałości projektu będzie sytuacja gdy tylko jeden 

z podmiotów tworzących zespół będzie realizował zadania i ich 

zakres będzie węższy niż w okresie realizacji projektu np. 

zaprzestanie kształcenia  w jednym z zawodów lub nie będzie 

realizował działań z zakresu poradnictwa zawodowego i 

informacji zawodowej, pomimo statutowego zapewnienia o 

możliwości ich realizacji, 

• czy skalę realizowanych zadań należy odnosić do okresu 

realizacji projektu, jeśli tak to w jakim zakresie.

CKZiU

Wyjaśnienie

 Zgodnie z treścią zapisu wytycznych IZ RPO jest zobowiązana do zagwarantowania 

trwałości projektów. Tym samym szczegółowe warunki w tym zakresie określa IZ RPO  - 

szczegółowych rozstrzygnięć w tym zakresie dokonuje IZ RPO na podstawie ustalonych w 

danym konkursie wymogów.

Wytyczne nie są zatem miejscem na tak szczegółowe doprecyzowywanie tych kwestii i 

powinny określać regułę na obecnym poziomie ogólności.

532 MCP Podrozdział 6.1 13 g

Należy dookreślić, czy zakup środków trwałych w 

ramach przytoczonego limitu powinien być wliczany do 

limitu środków trwałych w projekcie.

Wytyczne przewidują w ramach realizowanego projektu 

uwzględnienie kosztów związanych z odbywaniem praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego u pracodawcy 

( Podrozdział 6.1 pkt.13, lit. g).

zawodowe

Wyjaśnienie

Zapis powinien być interpretowany na zasadach okreslonych w Wytycznych o 

kwlaifikowlaności wydatków. 

533 MCP Rozdział 3.1; 6

Działania związane ze wsparcie w zakresie kształcenia 

zawodowego w szczególności w ramach CKZiU oraz 

przedszkoli rodzą szereg pytań dotyczącychy objęcia 

podmiotu pomocą publiczną. Należy w miarę 

możliwości określić zakres działań, który ze względu na 

realizowane usługi edukacyjne nie będzie objęty 

pomocą publiczną.

W minionym okresie programowania wypracowano stanowisko 

w tej sprawie wyrażone w piśmie  DKR-I-82611-8-AW/10 

Stanowisko IK RPO w sprawie sposobu oceny występowania 

pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji 

przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych

przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Nie jest możliwe ,,odgórne" określenie działań, w ramach których nie wystąpi pomoc 

publiczna. Ocena wystąpienia pomocy publicznej dokonywana jest na podstawie 

przesłanek. Każdorazowo zależy to od spełnienia przesłanek, które decydują o wystąpieniu 

takiej pomocy.
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Czy omówiona w uzasadnieniu zmiana stanu prawnego 

pozwala na rozliczenie wskazanej formy wsparcia w 

projektach realizowanych w ramach RPO i nie będzie 

stanowić podwójnego finansowania?

Programy wspomagania oraz sieci współpracy i samokształcenia 

stanowią formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli (pkt 7 lit. e Wytycznych). 

Zgodnie z aktualnymi przepisami Rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno – 

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych   

(Dz.U 2013.199), Rozporządzenia w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2014.1041) oraz Rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 

pedagogicznych (Dz.U.2013.369) organizowanie sieci 

współpracy i samokształcenia oraz wspomagania szkół i 

placówek od 2016 r. jest zadaniem obligatoryjnym dla tych 

instytucji. Zatem środki na realizację tych zadań zostały 

zabezpieczone w budżetach organów prowadzących szkoły, o 

czym stanowi   § 2 Rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach 

organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 

poszczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków 

(Dz.U.2015.1973.) Dodatkowo zgodnie z uzasadnieniem do 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, od 

2016 r. przewidziano zwiększenie wysokości subwencji 

oświatowej w związku z nowymi zadaniami  jst. związanymi ze 

wspomaganiem szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki 

pedagogiczne. 

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

Rolą IZ RPO jest zadbanie, aby nie wystąpiło podwójne finansowanie działań w projektach. 

535 MCP  2.3 4

Należy dookreślić, czy tworzenie innego podmiotu 

powinno odbyć się jedynie na drodze formalnej, czy 

również nieformalnej.

W obecnym kształcie zapis budzi wątpliwości i sugeruje jedynie 

możliwość utworzenia takiego podmiotu na drodze formalnej.
ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Dookreślenie przedmiotowej kwestii przez MR może zasadniczo zawęzić interwencję.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
2.2 14 n/d

Treść punktu nie precyzuje, do których wytycznych 

dotyczą przytoczone wyłączenia - należy uzupełnić. 

Przytoczony pkt nie precyzuje czy wyłączenie w zakresie 

konieczności zastosowania podejścia popytowego dotyczy 

zapisów "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 

zmian 2014-2020" czy też "Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020" (wtedy 

dotyczyłoby ono szkolnictwa wyższego, zawodowego i 

ustawicznego). Zapisy należy doprecyzować. Dodatkowo zmiany 

wymaga zarówno tytuł, jak i treść Wytycznych w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian, w 

tym także Rozdział 3 pkt 1) tak, aby objęły i ujednolicały nie 

tylko warunki i procedury dotyczące realizacji wsparcia 

skierowanego do przedsiębiorców i pracowników, ale i osób 

dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego realizowanego w 

systemie popytowym. Podobne odniesienia do dokumentu 

całkowicie pomijającego specyfikę wsparcia dla osób trudno 

uznać za właściwą praktykę legislacyjną.

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie z rozdziałem 3 pkt 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 

i pracowników do zmian 2014-2020, obowiązujących od dnia 10 kwietnia 2015 r., 

obowiązek stosowania w/w Wytycznych zachodzi każdorazowo W przypadku wdrożenia 

podejścia popytowego 

w ramach Priorytetów Inwestycyjnych innych niż Priorytet Inwestycyjny 8v.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Rozdział 2, 

Podrozdział 2.2
14 n/d

Obowiązek wdrażania wsparcia w systemie popytowym 

zgodnie z Wytycznymi w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian w opinii IZ 

jest bezzasadny - zapis należy usunąć.

Zaproponowany zapis nie jest zgodny z Umową Partnerstwa, 

gdzie obowiązek stosowania podmiotowych systemów 

finansowania usług rozwojowych został zaplanowany wyłącznie 

dla wsparcia realizowanego na rzecz przedsiębiorstw i ich 

pracowników. Dodatkowo proponowana zmiana jest na tyle 

istotna, że powinna być przedmiotem szerszej dyskusji, w tym 

na grupie roboczej; wydaje się, że podobnie istotne zmiany nie 

powinny być wprowadzane do dokumentów, których proces 

konsultacji praktycznie się zakończył. Ponadto IZ zgłasza, iż 

proponowane narzucenie obowiązku stosowania RUR nie jest 

adekwatne do zakresu i specyfiki wsparcia, jakie miałoby być 

realizowane w ramach kształcenia ustawicznego. Nabywanie 

kwalifikacji przez osoby dorosłe, zwłaszcza w sytuacji zawężenia 

grupy docelowej do osób defaworyzowanych, jest wsparciem na 

tyle specyficznym, iż nakładanie obostrzeń w zakresie wyboru 

potencjalnego realizatora szkoleń z zaproponowanej bazy (RUR) 

stwarza ogromne ryzyko braku możliwości zrealizowania 

założonych wskaźników produktu. Należy także pamiętać, iż 

specyfika mało rozwiniętego rynku szkoleniowego w 

województwie warmińsko-mazurskim, gdzie znaczną cześć 

wsparcia mogły świadczyć małe firmy szkoleniowe, które nie 

spełnią wymogów stawianych w RUR, jeszcze bardziej ograniczy 

dostępność wsparcia dla uczestnika projektu. Na zakończenie 

należy wskazać, że IZ RPO WiM konsultowała w czerwcu br. 

propozycje zmiany SZOOP nieuwzględniające obowiązku 

stosowania RUR w kształceniu ustawicznym i zmiany te zostały 

przez MR zatwierdzone, nie jest więc jasne z jakich względów 

tak istotna modyfikacja formuły wdrażania wsparcia nie została 

wówczas zgłoszona. 

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Zapisy Umowy Partnerstwa nie ograniczają mozliwości zastsownia podejścia popytowego 

wyłacznie do wsparcia realizowanego na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników. W takim 

przypadku zastsowanie mają jednak zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian 2014-2020.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.1 11 f

W związku ze wskazaniem, że publiczne OWP 

prowadzone przez podmioty inne niż JST oraz 

niepubliczne OWP zobowiązane są do złożenia 

zobowiązania o nieuwzględnieniu nowo utworzonych 

miejsc w comiesięcznych sprawozdaniach 

przekazywanych organowi dotującemu, należy wskazać, 

że publiczne OWP prowadzone przez JST nie podlegają 

temu obowiązkowi.

Wprowadzenie przedmiotowego zapisu uniemożliwi błędną 

interpretację tego punktu.
przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zapis wskazuje konkretnego adresata. Nie powinien natomaist być interpretowany jako 

właściwy dla podmiotów, które nie zostały wskazane w jego treści. 

539

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.1 13 g Uszczegółowienie zapisu lub usunięcie "odbiorców".

Należy doprecyzować odbiorców zajęć dodatkowych ze względu 

na możliwe ich rozróżnienie na:

- ogólną liczbę dzieci w OWP czy na liczbę dzieci w 

poszczególnych grupach OWP;

- dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych.

Jeżeli w założeniu wsparcie skierowane ma zostać do wszystkich 

dzieci, należałoby usunąć zapis "odbiorców".

przedszkola Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.1 13 h

Należy doprecyzować jakiego rodzaju koszty mieszczą 

się w 30% limicie wydatków na realizację zajęć 

dodatkowych. 

Brak wskazania szczegółowych kosztów w ramach zajęć 

dodatkowych wliczających się do limitu.
przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Uszczegółowienia może dokonać IZ RPO.

541

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.2

3.3

3.4

4

4

3

Warunek, o którym mowa w wymienionych 

Podrozdziałach nie powinien mieć zastosowania do 

szkół podstawowych w których funkcjonują wyłącznie 

klasy I-III. 

Proponuje się o włączenie do katalogu wyłączeń od obowiązku 

skierowania wsparcia do szkół lub placówek systemu oświaty, 

które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne również szkół 

podstawowych, w których funkcjonują wyłącznie klasy I-III. 

Szkoły Podstawowe, w których funkcjonują wyłącznie klasy I-III 

nie są zobligowane do monitorowania wyników edukacyjnych. 

Tym samym nie ma możliwości spełnienia przez te szkoły 

wymogu Podrozdziału 3.2, 3.3 oraz 3.4.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

IZ RPO może przyjąć różne metodologie wyłaniania takich szkół.

542

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

 3.2 9
c, d, 

e

Brak wskazania (jak ma to miejsce we wszystkich 

pozostałych punktach) kogo dotyczą poszczególne 

formy wsparcia.

W pkt. a-b, f-k zostały określone podmioty, które mogą zostać 

objęte wsparciem w ich ramach. Dla przejrzystości zapisów 

zasadnym jest doprecyzowanie w tym zakresie w punktach c - e.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.2

3.3

3.4

10

11

10 e

(…) Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki 

systemu oświaty (nakład środków na ich 

realizację/przedmiot lekcyjny/liczba godzin zajęć z 

danego przedmiotu) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów środków na ich 

realizację/przedmiot lekcyjny/liczba godzin zajęć z 

danego przedmiotu) prowadzonych przez OWP, szkoły 

lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu (średniomiesięcznie).  

Odpowiedź mailowa MR z dnia 11.12.2015 r. dopuszcza 

możliwość wykazywania dodatkowości działań albo w wymiarze 

finansowym albo w wymiarze skali działań realizowanych przez 

szkoły, przy czym skala działań może odnosić się zarówno do 

zakresu przedmiotu lekcyjnego oraz wymiaru (liczba godzin 

zajęć z danego przedmiotu). W związku z tym proponujemy 

doprecyzowanie zapisu zgodnie z wyżej wskazaną odpowiedzią.  

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

IZ UP proponuje pozostawienie zapisu w aktualnym brzmieniu i jego niedoprecyzowanie. 

Nie oznacza to, że przepisów nie należy interpretować w przedstawiony sposób.
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.2

 3.3

10

11

Zdanie: "Skala działań prowadzonych przed 

rozpoczęciem realizacji projektu przez (…)" powinno 

brzmieć: "Skala działań prowadzonych przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie projektu przez (…)"

Taki zapis został zastosowany w Podrozdziale 3.4 pkt 22. Poza 

tym, w dalszej części tych punktów jest już odniesienie do 

okresu "przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu", a 

nie "przed rozpoczęciem realizacji projektu".

kompetencje 

kluczowe

Uwaga uwzględniona

Zapisy zostały ujednolicone

545

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.2

3.3

3.4

11

7

5

W pierwszym zdaniu proponuje się doprecyzować, że 

chodzi o placówki systemu oświaty.

Wsparcie określone w Wytycznych dotyczy m.in.. placówek 

systemu oświaty.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.2 14

W zdaniu: "W przypadku wsparcia, o którym mowa w 

pkt 6 lit. b, IZ RPO zapewni (…)" powinno być 

odniesienie do pkt 6 lit. a.

Pkt 14 dotyczy szkoleń dla nauczycieli, więc odniesienie 

zamieszczone w tym punkcie powinno dotyczyć pkt 6 lit a, który 

dotyczy wsparcia dla nauczycieli. Pkt 6 lit b dotyczy wsparcia dla 

dzieci, uczniów, słuchaczy. Poniżej treść pkt 6.

"6) Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz 

form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 

oraz pracy zespołowej);

b) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)." 

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.3

3.4

4

3

c

c
Odniesienie powinno dotyczyć podrozdziału 3.2 pkt 16.

To pkt 16 (a nie 15) w podrozdziale 3.2 dotyczy pomocy 

stypendialnej, której nie dotyczy warunek skierowania wsparcia 

do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają 

najsłabsze wyniki edukacyjne.

TIK, eksperyment Uwaga uwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.4 8 b

Zdanie powinno brzmieć: "IZ RPO może dopuścić 

możliwość zakupu w ramach projektów, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, komputerów 

stacjonarnych;

Spójnik "w" został wstawiony w niewłaściwym miejscu. TIK Uwaga uwzględniona

549 Urząd Marszałkowski 3.4 9 Zamiast: "Wniosek o dofinansowanie projektu Nieprawidłowa końcówka wyrazu. TIK Uwaga uwzględniona

550

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.5 5

W zdaniu: "Działania, o którym mowa w pkt 3 lit. c 

mogą być realizowane niezależnie od etapu 

edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń" powinno 

uwzględniać etapy wskazane w pkt 4. 

Informacja o etapach edukacyjnych w pkt 5 jest sprzeczna z 

etapami wskazanymi w pkt 4.
indywidualizacja

Uwaga nieuwzględniona

Zapis odwołuje się do właściwego punktu. Zmiana w zakresie indywidualizacji polega 

umożliwieniu realizacji wsparcia dla uczniów niezależnie od kompleksowych programów, o 

których mowa w pkt 4.

551

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

3.5 10 b

We wskazanym w nawiasie zestawie kompetencji 

kluczowych proponuje się zamiast "TIK" użyć wyrażenia 

"ICT"

W podrozdziale 3.2 przy wskazywaniu kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy wymieniane są w nawiasie 

kompetencje matematyczno-przyrodnicze, ICT, językowe. Dla 

ujednolicenia zapisów w całym dokumencie, w podrozdziale 3.5 

również jako kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy 

powinny być wskazywane kompetencje ICT, a nie TIK.

indywidualizacja
Uwaga nieuwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
4.1 2 n/d

Należy uzupełnić zapis "IZ zapewnia, że inwestycje w 

infrastrukturę szkolnictwa wyższego mogą być 

realizowane wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego 

uzyskania przez wnioskodawcę pozytywnej opinii 

MNiSW dotyczącej planowanej inwestycji"

Zapis, w którym nie wskazuje się, kto powinien starać sie o 

pozytywną opinię, jest mało precyzyjny. Jednocześnie 

podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone na spotkaniu 

roboczym w dn. 3 czerwca 2016 dotyczące zdjęcia z 

samorządów obowiązku starania sie/pośredniczenia w 

uzyskiwaniu ww. opinii MNiSW.

wyższe

Wyjaśnienie

Zapisy Wytycznych nie przesądzają podmiotowej odpowiedzialności obowiązku uzyskiwania 

opinii MNiSW. Uwagi w tym zakresie powinny być bezpośrednio kierowane do MNiSW 

odpowiedzialnego za opracowanie procedury opiniowania przedsięwzięć 

infrastrukturalnych 
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
4.1 4 n/d

Informacje zawarte w fiszce projektowej, która będzie 

składana do MNiSW mogą być zdecydowanie bardziej 

ogólne niż informacje zawarte we wniosku aplikacyjnym 

i studium wykonalności. W związku z powyższym, 

obawiamy sie trudności w ocenie zakresów rzeczowych, 

które mogą różnić sie miedzy sobą stopniem 

szczegółowości.

IZ na poziomie RPO zdiagnozowała główne obszary wsparcia w 

zakresie szkolnictwa wyższego. Oczywiście pozytywna opinia 

MNiSW jest warunkiem obligatoryjnym i niepodważalnym, 

niemniej jednak nie widzimy potrzeby dodatkowej weryfikacji w 

zakresie zakresów rzeczowych projektów, które muszą być 

zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

wyższe

Wyjaśnienie 

niniejsze zastrzeżenie dot. procedury określanej przez MNiSW. Niemniej nie jest zasadne 

odstępowanie od zapewniania zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

opiniowanego przez MNiSW i przyjętego do rezliacji w ramach RPO.

554

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
5.1 8 n/d

Należy uzupełnić zapis "8) Obowiązek, o którym mowa 

w pkt 7, nie dotyczy" dopiskiem: niżej wskazanych 

sytuacji oraz w pkt a) usunąć "oraz".

Zapis może sugerować, że pkt a)-c) należy spełnić łącznie. 

Proponowana zmiana usuwa wątpliwość.
osoby dorosłe Uwaga nieuwzględniona
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Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 1 c

"zapewnienia nauczycielom, w tym nauczycielom 

kształcenia zawodowego oraz instruktorom praktycznej 

nauki zawodu możliwości …"

W związku z zapisem dodanym w Podrozdziale 6.1 pkt. 5) lit. A) 

("… nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu …") sugeruje się tożsame określenie 

potencjalnej grupy wsparcia.   

zawodowe Uwaga uwzględniona

556

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 1 d

"nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 

zawodowego"

W związku z zapisem dodanym w Podrozdziale 6.1 pkt. 5) lit. A) 

("… nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu …") sugeruje się tożsame określenie 

potencjalnej grupy wsparcia.   

zawodowe Uwaga niejasna

557

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 1 d Problem interpretacyjny z pojęciem unowocześnienia.

Zamiana wyrazu "modernizacja" na "unowocześnienie" nic nie 

wniosła. Wnosimy o zinterpretowanie przedmiotowej definicji i 

włączenie jej do słowniczka pojęć.

zawodowe Uwaga nieuwzględniona

558

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 6

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego osoby 

upoważnionej do podejmowania decyzji bądź usunięcie zapisu 

dot. zatwierdzenia diagnozy przez osobę upoważnioną do 

podejmowania decyzji.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zmiana została wprowadzona w wyniku uwag zgłoszonych w konsultacjach dokumentu, na 

podstawie doświadczeń z realizacji projektów. Jako podmiot upoważniony należy rozumieć 

podmiot posiadający legitymację do podejmowania takich działań. 

559

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 6

"Wnioski z diagnozy powinny stanowić element 

Wniosku o dofinansowanie", a powinno być "Wnioski z 

diagnozy muszą stanowić element Wniosku o 

dofinansowanie"

Zapis "powinny" nie do końca obliguje do umieszczenia we 

wniosku wyników diagnozy.
zawodowe Uwaga uwzględniona

560

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
 6.1 8 g

W związku z zastąpieniem w Podrozdziale 6.1 pkt. 1 lit. 

d słowa "modernizacja" wyrazem "unowocześnienie" 

należy ujednolicić nazewnictwo w całej treści 

Wytycznych  (patrz Podrozdział 6.1 pkt. 8 lit. g)

Należy ujednolicić nazewnictwo. zawodowe Uwaga uwzględniona

561

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
 6.1 8 h Należy zmienić odwołanie z pkt. 6 na 8 Podrozdziału 3.2. zawodowe Uwaga uwzględniona

562

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 10

W związku z wprowadzeniem do treści Wytycznych 

zapisu "warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w 

ramach POKL albo programów rządowych" wnosimy o 

doprecyzowanie zapisów.

W obecnej formie zapis budzi duże wątpliwości interpretacyjne. zawodowe

Wyjaśnienie

Beneficjent nie może obniżyć skali prowadzonych w tym okresie działań (nakładów na te 

działania) również w trakcie trwania projektu. Wyjątek stanowią działania finansowane ze 

środków PO KL lub innych programów, np.: rządowych (Radosna szkoła, Wyprawka 

szkolna). Jeżeli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tego typu 

interwencja zostanie zakończona, to skala działań (nakłady) mogą być mierzone z 

wyłączeniem tych przedsięwzięć. 

563

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 14

Należy usunąć zapis z pkt. 14 dot. konieczności 

monitorowania jakości staży i praktyk, bądź wskazać 

sposób w jaki IZ ma monitorować jakość staży lub 

praktyk. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona 

Niniejszy zapis został wprowadzony na wniosek KE. Sposób monirorowania jakości staży i 

praktyk może zostać doprecyzowany przez IZ RPO - może to następować np.. poprzez 

badanie ewaluacyjne

564

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 17 d

Sugerujemy aby pozostawić słowo "adaptacja", ze 

względu na tożsamość wyrazu z zapisem Wytyczne w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

zawodowe Uwaga uwzględniona

565

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.1 18 a

Zapis w obecnej formie jest niezrozumiały. Należy 

przeformułować treść.
zawodowe Uwaga uwzględniona



566

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.2 7

Należy zmienić odwołanie z pkt. 16 na 17 Podrozdziału 

3.2.
CKZiU Uwaga uwzględniona

567

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.2 9

Należy doprecyzować zapisy dot. sposobu finansowania 

funkcjonowania CKZiU "ze środków inne niż 

europejskie" , z uwagi na ryzyko związane z brakiem 

możliwości zapewnienia komplementarności wsparcia 

w ramach różnych działań przewidzianych przez IZ w 

RPO. 

CKZiU

Wyjaśnienie

Działalność bieżąca tych podmiotów powinna być finansowana ze środków innych niż EFS. 

Nie dotyczy to działań prowadzonych przez te podmioty.

568

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

/PR/Biuro Programowania

6.2 9 n/d

Zapis "IZ RPO gwarantuje, że beneficjenci zapewnią 

funkcjonowanie ze środków innych niż europejskie 

utworzonych w ramach projektu CKZiU lub innych 

zespołów realizujących zadania zbieżne z CKZIU, przez 

okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

projektu (...)" w kontekście notatki ze spotkania 

roboczego z dn. 3.06.2016 r. jest mało precyzyjny i 

budzi duże wątpliwości co do możliwości wsparcia 

projektów komplementarnych z pi 10iv i 10a. 

Prosimy o wpisanie do ww. pkt., że nie ma przeciwwskazań w 

zakresie realizacji projektów komplementarnych, w których w 

obu sytuacjach przecież jest to wsparcie ze środków 

europejskich, niemniej jednak, w przypadku 10a bedzie to 

infrastruktura CKUiZ a w pi 10iv mogą to być zajęcia i 

wyposażenie związane z realizacją zajęć realizowanych przez 

CKZiU.Takie projekty z całą pewnością będą miały miejsce, 

natomiast pkt 9 Wytycznych stwarza wątpliwości 

interpretacyjne w zakresie możliwości ich realizacji. 

CKZiU

Wyjaśnienie

Działalność bieżąca tych podmiotów powinna być finansowana ze środków innych niż EFS. 

Nie dotyczy to działań prowadzonych przez te podmioty.

569

Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
6.2 10

W ramach litery e) należy dodać zapisy wskazujące na 

możliwość realizacji  przez CKZiU KKZ oraz innych 

pozaszkolnych form kształcenia.

CKZiU
Uwaga nieuwzględniona

Wskazany katalog jest otwarty. Do decyzji IZ RPO pozostaje jego dookreślenie. 

570 IZ WRPO 2014+ 5.1 10 Niespójność zapisów

W przypadku nabywania kompetencji w przedmiotowych 

Wytycznych  jest mowa o dokumencie potwierdzającym ten 

fakt, co nie jest równoznaczne z certyfikatem. Dodatkowo ani 

opis etapów wskazanych w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego ani konsultowane zapisy 

Wytycznych w obszarze edukacji  nie obliguje wnioskodawcy do 

przeprowadzenia egzaminu w zakresie nabywania kompetencji 

cyfrowych (taką formą może być test, czy obserwacja).

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

571 IZ WRPO 2014+ 6.2 9 j Proponuje się wskazanie przykładowych form wsparcia

Z uwagi na treść uzasadnienia wskaźnika Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 

[osoby]: Liczba osób dorosłych, które ukończyły pozaszkolne 

formy kształcenia, np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie należałoby 

dopracować wymienioną w Wytycznych formę wsparcia. Nie 

wszystkie formy kształcenia pozaszkolnego dają możliwość 

uzyskania kwalifikacji w zawodzie. Czy w takim razie, należałoby 

ograniczyć wsparcie wyłacznie do form wymienionych w 

Rozporządzneiu  MEN w sprawie kształcenia w formach 

pozaszkolnych?   

CKZiU

Uwaga nieuwzględniona

Istotnym jest, aby katalog nie był ograniczony wyłącznie do kwalifikacji, które wynikają z 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Tym samym, w ramach definicji wskaźnika 

konieczne będzie dokonanie zmiany na ,,kwalifikacje zawodowe".

572 IZ RPO WO 3.1 8,9 nd
Odwołania do wydaktów infrastrukturalnych powinny 

odnosić się do pkt 7,  a nie 6. 
Uspójnienie zapisów dokumentu. przedszkola Uwaga uwzględniona

573 IZ RPO WO  3.1 11 f

Proponuje się zmianę zapisów na:

IZ RPO zapewnia, że korzystanie z finansowania 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący 

OWP do złożenia zobowiązania niekorzystania z innych 

niż  środki projektowe źródeł finansowania działalności 

bieżącej przedszkoli.. W przypadku publicznych OWP 

prowadzonych przez podmioty inne niż JST oraz 

niepublicznych OWP IZ zobliguje beneficjentów do 

tego, że informacje dotyczące liczby dzieci 

korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu 

EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą 

uwzględniane przez organ prowadzący w 

przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu 

sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania 

działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach 

projektu 

Doprecyzowanie zapisów dot. źródeł finansowania. Ponadto to 

na Beneficjentach, a nie IZ powinna spoczywć odpowiedzialność 

za niewskazywanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

utworzonych w ramach projektu w sprawozdaniach do ogranu 

dotującego.  

przedszkola Uwaga uwzględniona



574 IZ RPO WO 3.2 5 nd

Niezrozumiałe jest uzależnienie wsparcia OWP od 

wyników edukacyjnych szkół. Przedstawiony warunek 

powinien zostać usunięty.

Proponuje się ponowną weryfikację przedstawionego warunku. 

Brak ścisłego powiązania pomiędzy OWP a wynikami 

edukacyjnymi szkół. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Warunek nie może być usunięty, gdyż konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów 

Umowy Partnerstwa. Niemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na konieczność 

kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują 

szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.

575 IZ RPO WO 3.2 16 c

Dodanie do kryterium wyboru wniosków ocen 

klasyfikacyjnych z języków obcych nowożytnych,  nie 

będzie mogło mieć zastosowania w naborze wniosków 

planowanym przez Departament Edukacji i Rynku Pracy 

we wrześniu br. w ramach RPO WO 2014-2020.

Przyjety w czerwcu br. przez Sejmik Województwa Opolskiego 

Regulamin przyznawania Stypendiów nie zakładał takiej zmiany. 

Wprowadzenie jej do Regulaminu przed naborem nie jest już 

możliwe.

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

Znowelizowane zapisy Wytycznych powinny mieć zastosowanie do nowych konkursów.

576 IZ RPO WO  3.2 16 f

Szczególnie trudne, jak zauważono w notatce ze 

spotkania grupy, przy braku finansowania nauczycieli 

jest dodawanie im dodatkowych zadań, związanych z 

nadzorem nad uczniem, objetym wsparciem. 

Department Edukacji i ynku Pracy UMWO przeprowadził 

symulację ewentualnych kosztów minimalnego wynagradzania 

nauczycieli – te koszty znacznie ograniczyłyby możliwość 

wsparcia beneficjentów ostatecznych. Nie wydaje się wiec 

możliwe wynagradzanie nauczycieli w ramach środków, które są 

w dyspozycji, tym samym zasadne jest nieposzerzanie katalogu 

zadań, które ma realizować nauczyciel/opiekun.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Realny zakres współpracy ucznia z nauczycielem nie został poszerzony - doprecyzowano 

jedynie cel tej współpracy

. 

577 IZ RPO WO  5.1 7 nd

Proponuje się dopuścić do wsparcia również szkolenia, 

które obok form stacjonarnych uzupełniająco będą 

realizowane w formie e-lerningowej.

Szkolenie na odległość odpowiada przede wszystkim na 

potrzeby osób dorosłych, pracujących, które mają utrudniony 

dostęp do szkoleń stacjonarnych

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Szkolenia rozliczane stawką jednostkowa nie mogą być realizowane w formie 

niestacjonarnej.

578 IZ RPO WO  6.1 6 nd

W przypadku gdy w proponowanym brzmieniu zapisu 

jako o "osobie upoważnionej do podejmowania decyzji"  

mowa o osobie upoważnionej do podejmowania decyzji 

w imieniu organu prowadzącego- wprowadzenie zapisu 

jest nieuzasadnione gdyż sposób reprezentacji organu 

prowadzącego wynika z odrębnych przepisów.

Ujęcie w zapisie punktu 6 sformułowania "bądź osobę 

upoważnioną do podejmowania decyzji" może budzić 

wątpliwości interpretacyjne. Proponowane brzmienie zapisu nie 

wskazuje jednoznacznie kto może być osobą upoważnioną do 

zatwierdzenia  diagnozy (określoną w wytycznych jako "osoba 

upoważniona do podejmowania decyzji"). 

zawodowe

Wyjaśnienie 

Zmiana została wprowadzona na wniosek IZ RPO na podstawie ich doświadczeń w realziacji 

konkursów. Z uwagi na to, że ustawa o systemie oświaty przypisuje funkcje organu 

prowadzącego różnym podmiotom, w sytuacjach wątpliwych konieczne jest dopuszczenie 

możliwości wydania decyzji przez podmiot, który ma upoważnienie do załatwiania tego 

typu spraw.   

579 IZ RPO WO 6.1 8 a

Sugeruje się odwołanie w zapisie pkt 8 lit a również do 

umiejętności. Proponowane brzmienie zapisu:

a) zakres doskonalenia nauczycieli jest zgodny z 

potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie 

zawodowe, z zapotrzebowania ww. podmiotów na 

nabycie przez nauczycieli określonych kwalifikacji, 

umiejętności lub kompetencji oraz z zapotrzebowania 

rynku pracy; 

Proponowana zmiana wynika z konieczności ujednolicenia 

zapisów zawartych  w pkt 7 i 5 lit a Wytycznych
zawodowe Uwaga uwzględniona

580 IZ RPO WO  6.1 13 g

Sugeruje się odniesienie się w zapisie pkt 13 g do stawki 

brutto/netto limitu kosztów związanychz  odbywaniem 

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego

Korekta zapisu ma na celu doprecyzowanie i ujednolicenie zasad 

dotyczących kwalifikowania kosztów kosztów związanych z  

odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

zawodowe uwaga uwzględniona

581 IZ RPO WO 6.1 17 b

Sugeruje się korektę planowanego do wprowadzenia w 

pkt b zapisu Wytycznych. Proponowane brzmienie 

zapisu:

b) istnieje możliwość zakupu wyposażenia pracowni lub 

warsztatów szkolnych o parametrach wyższych niż 

opisane w katalogu o ile jest to uzasadnione specyfiką 

operacji i zostało wykazane oraz uzasadnione w 

zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu

Proponowany w obecnym brzmieniu zapis pkt b nie obliguje 

wprost potencjalnych Beneficjentów do szczegółowego 

wykazania zasadności odstąpienia od ograniczenia ujętego w 

pkt 17 lit a

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zbędne uszczegółowienie, które nie jest kierowane do adresatów Wytycznych. IZ RPO mam 

możliwość wprowadzenia takiego warunku do dokumentów programowych.



582 IZ RPO WO 6.1 17 d

Sugeruje się pozostawienie  zapisu umożliwiającego 

kwalifikowanie w ramach projektów wydatków 

dotyczących adaptacji pomieszczeń

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 wskazują, że w przypadku projektów współfinansowanych 

z EFS cross-financing może dotyczyć  m.in: dostosowania lub 

adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i 

pomieszczeń.

Katalog kosztów możliwych do ujęcia jako cross-financing nie 

wyklucza zatem możliwości finansowania prac adaptacyjnych 

obiektu na potrzeby wynikające z realizacji projektu. Usunięcie z 

zapisu pkt 17 lit d odniesienia do adaptacji budynku i zastąpienie 

go pojęciami przebudowy, rozbudowy i remontu stanowi 

podstawę do uznania, że w ramach projektów finansowanych z 

EFS możliwe jest wsparcie jedynie remontu (przebudowa i 

rozbudowa nie jest bowiem możliwa jako cross-financing). W 

kontekście definicji remontu zawartej w ustawie Prawo 

budowlane (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy 

czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niż użyto w stanie pierwotnym) należy zauważyć, że nie w 

każdym przypadku adaptacja stanowi remont pomieszczenia. 

zawodowe Uwaga uwzględniona

583 IZ RPO WO 3.2 8 a

W zdaniu: "a) organ prowadzący nie dysponuje 

infrastrukturą, która byłaby możliwa do wykorzystania 

na potrzeby edukacji przedszkolnej bądź jej 

wykorzystanie jest nieracjonalne" proponuje się 

następującą zmianę: "a) organ prowadzący nie 

dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa do 

wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej bądź 

posiadana przez podmiot infrastruktura znajduje się w 

stanie wymagającym interwencji, co potwierdza 

stosowna analiza"

Stwierdzenie o brzmieniu "jej wykorzystanie jest nieracjonalne" 

jest zbyt ogólne i nie wskazuje co tak naprawdę autor 

wytycznych miałna myśli.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga nieuwzględniona

584 IZ RPO WO Wykaz skrótów n/d n/d Należy dodać skrót ORE używany w dokumencie

Zgodnie z przypisem nr 1 na stronie 3 od 1 lipca 2016 r. na 

podstawie zarządzenia nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

28 czerwca 2016 r. w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do 

Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, KOWEZiU zostało 

włączone w strukturę Ośrodka Rozwoju Edukacji

ogólne uwaga uwzględniona

585
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.2 14 -

Zmiana z: Realizacja wsparcia określonego w celu 

tematycznym 10 w systemie popytowym odbywa się 

(…) na: Realizacja wsparcia określonego w celu 

tematycznym 10 z wykorzystaniem podejścia 

popytowego odbywa się (…)

Doprecyzowanie zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 2014-

2020. W ww. Wytycznych zdefiniowane i stosowane jest pojęcie 

"podejście popytowe" nie zaś "system popytowy".

ogólne uwaga uwzględniona

586
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.2 14 -

(…) z wyłączeniem zapisów Podrozdziału 4.1 pkt 3-9, 12 

lit. a-d i f, 14 i 22, Rozdziału 5, Rozdziału 6. (…)

Punkt 10 podrozdziału 4.1 Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian 2014-2020, który zgodnie  

konsultowanymi Wytycznymi ma obowiązywać, zawiera 

odwołanie do punktu 3 podrozdziału 4.1, który ma zostać 

wyłączony.

PSF

Uwaga nieuwzględniona

Odpowiednie zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian 2014-2020 powinny być stsowane przy uwzględnieniu specyfiki 

danej grupy docelowej wsparcia (np. przedsiębiorcy i ich pracownicy / osoby indywidualne)



587
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 umiejętności - brak definicji

w słowniku pojęć znajduje się definicja kompetencji, brak jest 

defincji umiejętności, które zgodnie z Słownikiem jez. polskiego 

oraz zgodnie z rozporządzeniem (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006 

zawiera się w kompetencji

ogólne Uwaga uwzględniona

588
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 kwalifikacja zawodowa - brak definicji

w słowniku pojęć znajduje się definicja kwalifikacji, brak definicji 

kwalifikacji zawodowych, które pojawia w treści rozporzadzenia
ogólne Uwaga uwzględniona

589
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 9

zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) 

(Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10), w załączniku do 

zalecenia, str. 1

błędnie wskazane żródło zapisu danych ogólne Uwaga uwzględniona

590
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 12 kwalifikacji, formalnie - "literówki" oczywiste omyłki ogólne Uwaga uwzględniona

591
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 15

W słowniku zachowano definicję nauczyciela 

kształcenia zawodowego, natomiast w podrozdz. 6.1 w 

większości przypadków, w których poprzednio pojawiał 

się termin nauczyciel kształcenia zawodowego 

zastąpiono terminem nauczycelem zawodu. Z uwagi na 

zachowaną definicję w słowniku należy rozważyć 

pozostawienie dotychczasowej formy zapisu (nauczyciel 

kształcenia zawodowego).

należy ujednolicić zapis w wytycznych. Zgodnie z WLWK 

wskaźnik stanowi liczba nauczycieli kształcenia zawodowego
ogólne Uwaga uwzględniona

592
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 21-23

Proponuje się doprecyzować czy przez placówkę 

systemu oświaty należy rozumieć również szkołę 

funkcjonującą w strukturze placówki? Czy podział na 

szkoły i placówki jest podziałem dychotomicznym? 

Istnieją placówki systemu oświaty, w skład  których wchodzą 

również szkoły. 
ogólne

Uwaga nieuwzględniona

definicja placówki została określona poprzez wskazanie odpowiednich przepisów ustawy. 

Szkoła zawodowa nie wpisuje się w ten katalog, o ile nie tworzy placówki. 

593
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 27

sieci współpracy i samokształcenia - lokalne lub 

regionalne zespoły nauczycieli z różnych OWP, szkół lub 

placówek systemu oświaty, które w zorganizowany 

sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie 

rozwiązywania problemów i dzielenia się 

doświadczeniem

błąd składniowy ogólne
Uwaga nieuwzględniona

to nauczyciele współracują i rowiązują problemy w ramach sieci, a nie sieci. 

594
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
2.3 29

Walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie 

efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie; - 

zmiana słowa i zdania w całości

słowo wieńczyć można zastapić cześciej używanym synonimem 

np. kończyć; warto również zastanowić się nad zmianą 

konstrukcji całego zdania

ogólne Uwaga uwzględniona

595
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.1 4 e)

Usunięcie zapisu "zawodowych" w odniesieniu do 

kwalifikacji.

Uspójnienie treści: z wymogami związanymi z oczekiwanymi 

rezultatami projektów (zgodnie z brzmieniem wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego, w ramach PI 10i mierzony jest 

wskaźnik: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje  lub 

nabyli kompetencje  po opuszczeniu programu), a także z 

aktualnie konsultowanymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy. 

przedszkola Uwaga uwzględniona

596
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.1 9 Wydatki, o których mowa w pkt 7, przedszkola Uwaga uwzględniona

597
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.1. 11 c

….faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-

letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 

przedszkolnej na terenie gminy

miasto to też gmina przedszkola Uwaga nieuwzględniona

598
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.1. 11

e

podp

unkt 

i)

dostosowanie/ przebudowa, rozbudowa, remont 

adaptacja  pomieszczeń

Zarówno remont, jak i adaptacja to formy ulepszenia środka 

trwałego, z tym że zgodnie z definicją zawartą w Prawie 

budowlanym za remont uznaje się wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

przywróceniu stanu pierwotnego, natomiast adaptacja jest 

nieco inną formą ulepszenia środka trwałego - to 

przystosowanie (zwłaszcza budynku) do innego użytku, 

przerobienie dla nadania innego charakteru.

Sugeruje się pozostawienie pierwotnego zapisu, chyba, że 

adaptację zastąpiono dodanym zapisem w literze e podpunkt ii) 

jako dostosowanie istniejącej bazy lokalowej.

przedszkola Uwaga uwzględniona



599
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.1. 13

wykr

eślo

na 

litera 

a

Czy rezygnacja z zapisu daje możliwość realizacji zajęć 

dodatkowych niezależnie od tworzenia dodatkowych 

miejsc wychowania przedszkolnego, czy jednak, zgodnie 

z pkt 5, nadal mogą być to działania uzupełniające do 

tworzenia nowych miejsc?

usunięty zapis stanowił łączny z pozostałymi warunek do 

spełnienia, umożliwiający interwencję w zakresie rozszerzenia 

oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci. Aktualny zapis pozwala przypuszczać, iż 

tworzenie dodatkowych miejsc nie jest warunkiem dla realizacji 

oferty zajęć dodatkowych.

przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

warunki w tym zakresie określa obecny pkt 5

600
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.1 15,2

Usunięcie zapisu "zawodowych" w odniesieniu do 

kwalifikacji.

Uspójnienie treści: z wymogami związanymi z oczekiwanymi 

rezultatami projektów (zgodnie z brzmieniem wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego, w ramach PI 10i mierzony jest 

wskaźnik: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje  lub 

nabyli kompetencje  po opuszczeniu programu), a także z 

aktualnie konsultowanymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy. 

przedszkola Uwaga uwzględniona

601
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.1 19

przywrócić 19) IZ RPO zapewnia, że realizacja projektu 

w zakresie doskonalenia umiejętności, 

i kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

OWP zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą 

stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą 

zapotrzebowania OWP na określone kompetencje i 

kwalifikacje. Podmiot przeprowadzający diagnozę ma 

możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 

wspomagających OWP, tj. z uwzględnieniem narzędzi i 

metodologii opracowanych przez MEN i jednostki 

podległe lub nadzorowane. 

wykreślenie zapisów jest niespójne z zapisami dot. diagnozy na 

innych etapach edukacji, a dodatkowo diagnoza pozwoli na 

odpowiednie dostosowanie wsparcia do potrzeb placówek; 

usunięcie konieczności przeprowadzania diagnozy sprawi, że 

placówki, które posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę 

otrzymają nieuzasadnione wsparcie

przedszkola
Wyjaśnienie

Zapisy dotyczące diagnozy zostały przeniesione do pkt 6. 

602
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 1 TIK zamiast ICT zgodnie z zapisami ze słownika pojęć

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Wskazany fragment pochodzi z zapisó Umowy Parterstwa.

603
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 4 d

Proponuje się dodanie kolejnej litery d: "wsparcie 

dotyczy interwencji, o której mowa w podrozdziale 3.5". 

W podrozdziale 3.5 pkt 10 lit. b dodano bardzo szeroki zapis: 

"Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na 

zasadach określonych w Podrozdziale 3.2". Konieczne jest 

dostosowanie zapisów tego podrozdziału do pozostałych zmian, 

wprowadzonych w podrozdziale 3.5. W podrozdziale 3.2 m.in. 

mowa o skierowaniu interwencji do uczniów szkół osiągających 

najniższe wyniki, tymczasem wsparcie tych grup uczniów, o 

których mowa w podrozdziale 3.5, jest wystarczająco 

doprecyzowane w podrozdziale 3.5 pkt 2, nie stosują się też do 

niego zapisy podrozdziału 3.2 pkt 3, w którym mowa o 

zmniejszaniu zróżnicowania międzyszkolnego osiąganych przez 

szkoły wyników edukacyjnych (cel interwencji opisanej w 

podrozdziale 3.5 jest inny - por. 3.5 pkt 1). 

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

604
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 5

Usunięcie zapisu lub zastosowanie również wskaźnika 

dot. uczestnictwa w edukacji przedszkolnej.

Nie jest jasne, czy ten zapis wprowadza zawężenie interwencji 

wyłącznie do obszarów, na których funkcjonują szkoły 

osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne. Wątpliwe jest 

uzależnienie wsparcia EFS kierowanego do OWP JEDYNIE od 

wyników edukacyjnych na danym obszarze – raczej należałoby 

uwzględnić potrzeby potwierdzone analizami demograficznymi. 

Wskazane byłoby całkowite usunięcie tego ograniczenia.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Warunek nie może być usunięty, gdyż konieczność profilowania wsparcia wynika z zapisów 

Umowy Partnerstwa. Niemniej znowelizowane zapisy Wytycznych wskazują na konieczność 

kierowania interwencja EFS do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują 

szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne.

605
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 6 a

Usunięcie zapisu "zawodowych" w odniesieniu do 

kwalifikacji.

Uspójnienie treści: z wymogami związanymi z oczekiwanymi 

rezultatami projektów (zgodnie z brzmieniem wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego, w ramach PI 10i mierzony jest 

wskaźnik: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje  lub 

nabyli kompetencje  po opuszczeniu programu), a także z 

aktualnie konsultowanymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy. 

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona



606
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 9 a

Wsparcie, o którym mowa w pkt 6 lit. b, może objąć w 

szczególności: 

a) realizację projektów edukacyjnych w OWP, szkołach 

lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem; - 

wykreslić to, co zostało podkreślone

niejasny zapis
kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

607
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 9

d) i 

e)

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e) tworzenie i realizacjęa zajęć w klasach o 

nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych;

punkty dotyczą tego samego zagadnienia
kompetencje 

kluczowe
Uwaga nieuwzględniona

608
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 13

Jest: IZ RPO zapewni preferencję dla szkół/placówek 

systemu oświaty…

Powinno być: IZ RPO zapewni preferencję dla szkół lub 

placówek systemu oświaty

dostosowanie do obowiązującej w wytycznych formy zapisu
kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

609
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.2 14 odwołanie pkt 6 lit. a zamiast b szkolenia dla nauczycieli uwzglednione zostały w pkt. 6 lit. A

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona

610
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.3 8 a

a) katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach 

wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 

przyrodniczych obejmuje m.in.

dodać m.in., ponieważ katalog obejmuje znacznie więcej pozycji 

niż zaprezentowane
eksperyment

Uwaga nieuwzględniona

wprowadzenie możliwości rozszerzania katalogu może zostać zrozumiane jako rezygnacja z 

określania katalogu zamkniętego, a to nie jest rozwiązanie dopuszczalne 

611
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.4 8 b

Zapis dot. możliwości zakupu komputerów 

stacjonarnych powinien zostać wprowadzony do 

Wykazu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK 

"Cyfrowa szkoła", przy zapisach dotyczących 

komputerów przenośnych.

W treści wytycznych brak pozostałych pozycji z wykazu pomocy 

na zakup których udziela się wsparcia finansowego (jest tylko 

odniesienie do strony internetowej z zamieszczonym wykazem), 

co powoduje niespójność zapisów wytycznych - w treści samego 

dokumentu nie sformułowano wymogu zakupu wyłącznie 

komputerów przenośnych, co powoduje wątpliwości przy 

czytaniu odstępstwa od tego wymogu.

TIK
Wyjaśnienie

Propozycja rozszerzenia katalogu zostanie skierowana do MEN. 

612
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.4 24

Jest: IZ RPO zapewni preferencję dla szkół/placówek 

systemu oświaty…

Powinno być: IZ RPO zapewni preferencję dla szkół lub 

placówek systemu oświaty

dostosowanie do obowiązującej w wytycznych formy zapisu TIK Uwaga uwzględniona

613
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.5 8 c

Usunięcie zapisu "zawodowych" w odniesieniu do 

kwalifikacji.

Uspójnienie treści: z wymogami związanymi z oczekiwanymi 

rezultatami projektów (zgodnie z brzmieniem wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego, w ramach PI 10i mierzony jest 

wskaźnik: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje  lub 

nabyli kompetencje  po opuszczeniu programu), a także z 

aktualnie konsultowanymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy. 

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

614
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.5 8 d

Po słowach "na rzecz doskonalenia umiejętności i 

kompetencji" należy dodać:"lub kwalifikacji". 
Uspójnienie zapisu w stosunku do treści punktu 8 lit. c). indywidualizacja Uwaga uwzględniona

615
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.5 10 c

Proponuje się dodać słowa "oraz b" w związku ze 

wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych: "c) do 

realizacji form wsparcia wymienionych w lit. a oraz b 

jest rekomendowane wykorzystanie narzędzi, metod 

lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w 

tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w 

ramach PO KL;"

W celu zachowania konsekwencji z pozostałymi 

wprowadzonymi zmianami dot. wyraźnego wskazania w 

podrozdziale 3.5 wsparcia uczniów zdolnych - obecny zapis nie 

uwzglednia pozostałych wprowadzonych zmian dot. uczniów 

uzdolnionych. 

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

616
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
3.5 10 d

Proponuje się dodać słowa "oraz b" w związku ze 

wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych: "d) 

realizacja form wsparcia, o których mowa w lit. a oraz 

b, musi wynikać z diagnozy indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów;"

W celu zachowania konsekwencji z pozostałymi 

wprowadzonymi zmianami dot. wyraźnego wskazania w 

podrozdziale 3.5 wsparcia uczniów zdolnych - obecny zapis nie 

uwzglednia pozostałych wprowadzonych zmian dot. uczniów 

uzdolnionych. 

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

617
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
4.1 4 Usunięcie lub doprecyzowanie zapisu.

Brak informacji w jaki sposób IZ RPO ma zapewnić, że zakres 

rzeczowy projektu będzie zgodny z pozytywną opinią MNiSW 

dotyczącą zasadności realizacji inwestycji w kontekście 

prowadzonej polityki szkolnictwa wyższego.

wyższe

Uwaga nieuwzględniona

niniejsze zastrzeżenie dot. procedury określanej przez MNiSW. Niemniej nie jest zasadne 

odstępowanie od zapewniania zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

opiniowanego przez MNiSW i przyjętego do rezliacji w ramach RPO.



618
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
5.1 7

Brak uzasadnienia dla wprowadzenia zasady, dotyczącej 

realizacji szkoleń językowych wyłącznie w formie 

stacjonarnej. Usunięcie proponowanych zapisów.

Ocena w zakresie zasadności formy szkoleń w ramach projektu 

powinna być prowadzona w zależności od indywudualnych 

potrzeb i uwarunkowań określonych w treści wniosków.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Zastosowanie stawek jednostkowych wymaga określenia zakresu oraz kategorii wydatków 

możliwych do sfinansowania w ramach projektu. 

619
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
5.1 8 -

Zmiana z: (…) projektów realizowanych z 

wykorzystaniem mechanizmów popytowych.                

na: projektów realizowanych z wykorzystaniem 

podejścia popytowego.

Doprecyzowanie zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 2014-

2020. W ww. Wytycznych zdefiniowane i stosowane jest pojęcie 

"podejście popytowe" nie zaś "mechanizm popytowy".

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

620
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
5.1 9 -

Zmiana z: (…) Powyższy warunek nie ma zastosowania 

do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów 

realizowanych z wykorzystaniem mechanizmów 

popytowych.                                                              na: 

Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji 

cyfrowych, a także do projektów realizowanych z 

wykorzystaniem podejścia popytowego.

Doprecyzowanie zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 2014-

2020. W ww. Wytycznych zdefiniowane i stosowane jest pojęcie 

"podejście popytowe" nie zaś "mechanizm popytowy".

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

621
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.1 5 a

Jest: doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Brak spójności z zapisem w pkt. 1 lit. c, pkt. 3 lit d, w których jest 

mowa o nauczycielach kształcenia zawodowego. Zgodnie z 

WLWK wskaźnik stanowi liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego

zawodowe Uwaga uwzględniona

622
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.1 5 a

Usunięcie zapisu "zawodowych" w odniesieniu do 

kwalifikacji.

Uspójnienie treści: z wymogami związanymi z oczekiwanymi 

rezultatami projektów (zgodnie z brzmieniem wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego, w ramach PI 10i mierzony jest 

wskaźnik: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje  lub 

nabyli kompetencje  po opuszczeniu programu), a także z 

aktualnie konsultowanymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy. 

zawodowe Uwaga uwzględniona

623
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.1 8 a

Jest: zakres doskonalenia nauczycieli jest zgodny z 

potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty (...) z zapotrzebowania ww. 

podmiotów na nabycie przez nauczycieli określonych 

kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania 

rynku pracy

Brak spójności z zapisem w pkt. 1 lit. c, pkt. 3 lit d, w których jest 

owa o nauczycielach kształcenia zawodowego. Zgodnie z WLWK 

wskaźnik stanowi liczba nauczycieli kształcenia zawodowego

zawodowe Uwaga uwzględniona

624
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.1 8 b

Jest: realizacja różnych form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu lub instruktorów 

praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona we 

współpracy…

Brak spójności z zapisem w pkt. 1 lit. c, pkt. 3 lit d, w których jest 

owa o nauczycielach kształcenia zawodowego. Zgodnie z WLWK 

wskaźnik stanowi liczba nauczycieli kształcenia zawodowego

zawodowe Uwaga uwzględniona

625
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.1 10

Pozostawienie pierwotnej wersji zapisu, z której wynika 

wymóg realizacji staży zawodowych we współpracy z 

pracodawcami lub przedsiębiorcami.

Brak zasadności wprowadzenia zmiany - staże zawodowe 

powinny być realizowane w ścisłym partnerstwie z 

pracodawcami.

zawodowe Uwaga uwzględniona



626
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.1 13-15

Dodanie kolejnego punktu po punkcie 15):

W pierszej kolejności uczniowie realizują praktyki 

zawodowe lub staże zawodowe u pracodawców lub 

przedsiębiorców, z którymi dana szkoła lub placówka 

systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe, do 

której uczęszcza uczeń, współpracuje i taka współpraca 

została udokumentowana w formie pisemnej na co 

najmniej pół roku przed rozpoczęciem przez ucznia 

stażu zawodowego lub praktyki zawodowej. Do zdania, 

o którym mowa powyżej nie mają zastosowania 

przepisy ustawy prawo zamówień punlicznych.

Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości 

wnioskodawców, należy określić sposób wyboru pracodawców 

lub przedsiębiorców, u których uczniowie będą realizowali staże 

zawodowe lub praktyki zawodowe.

Czy umowę z pracodawcą lub przedsiębiorcą należy zawierać w 

ramach przetargu, tj. w kontekście zamówień publicznych? W 

PUP-ach umowy stażowe z pracodawcami nie są zamówieniem 

publicznym (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, PUP-y podpisują umowy z 

pracodawcami na przyjęcie bezrobotnego na staż i prowadzenie 

w tej formie kształcenia zawodowego oraz wyznaczenie w tym 

celu pracownika pełniącego funkcję opiekuna stażysty). 

Uzasadnione jest zatem, by wobec uczniów szkół zawodowych, 

którzy podobnie jak osoby kierowane przez PUP-y na staże, są 

osobami niepracującymi, stosować analogiczne rozwiązanie, tj. 

kierować uczniów na staże do takich pracodawców lub 

przedsiębiorców, z którymi szkoła już współpracuje. Zwłaszcza, 

że w Wytycznych jest mowa o REFUNDACJI 

wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia opiekuna 

praktykanta lub stażysty - jak zatem w świetle PZP ma być ona 

(refundacja) rozumiana? Beneficjenci nie będą finansowali 

usługi, tylko dokonywali refundacji wynagrodzeń/dodatków do 

wynagrodzeń (do umów z zakresu prawa pracy nie ma 

zastosowania PZP). 

Co więcej, zastosowanie PZP przy wyborze pracodawcy lub 

przedsiębiorcy, z którym szkoła zawodowa będzie zobowiązana 

do współpracy, np. przy opracowaniu programu praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego, nie przyczyni się do 

rozwijania i pogłębiania współpracy z tymi pracodawcami, z 

którymi szkoła dotychczas  współpracowała. Zastosowanie PZP 

w bardzo wysokim stopniu wpłynie na zjawisko incydentalnej 

zawodowe

Uwaga nieuzwględniona

Niniejsze informacje powinna doprecyzować IZ RPO, jako podmiot odpowiedzialny za 

prawidłową realizację Programu. 

627
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.1 18 a

Jest: włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w 

system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w 

zawodzie, w tworzenie szkoły i placówki prowadzące 

kształcenie zawodowe, ckziu, pracodawców lub 

przedsiębiorców branżowych ośrodków 

egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub 

kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową 

komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział 

pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje w zawodach w 

charakterze egzaminatorów; 

Zapis jest niezrozumiały zawodowe Uwaga uwzględniona

628
Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego
6.2 6 c

Usunięcie zapisu "zawodowych" w odniesieniu do 

kwalifikacji.

Uspójnienie treści: z wymogami związanymi z oczekiwanymi 

rezultatami projektów (zgodnie z brzmieniem wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego, w ramach PI 10i mierzony jest 

wskaźnik: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje  lub 

nabyli kompetencje  po opuszczeniu programu), a także z 

aktualnie konsultowanymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy. 

CKZiU Uwaga uwzględniona

629
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
6.1 13 g

Z katalogu kosztów związanych z odbywaniem praktyk i 

staży usunięto wydatek dotyczący wyposażenia 

stanowiska pracy praktykanyta/stażysty. Z kolei w 

notatce ze spotkania grupy roboczej ds. Edukacji w dniu 

3 czerwca 2016 r. w pkt 23 pojawił się zapis "W opinii 

MR wskazane jest, aby pozostawić tego rodzaju koszty, 

ze względu na potrzeby, które moga pojawić się w 

trakcie realizacji projektu".

Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną  w pkt 23 

notatki,  prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy w 

uzasadnionych przypadkach (specyfika projektu, grupy 

docelowej, pracodawcy) możliwe jest ponoszenie 

przedmiotowego wydatku.

zawodowe

Wyjaśnienie

Pomimo zasadności pozostawienia tego zapisu podczas spotkania wyjaśniono, że tego typu 

wydatki zostaną usunięte z treści kt, co nie oznacza braku możliwości ich sfinansowania 

(katalog jest otwarty)

630
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
6.1 18 a

Nałeżałoby uporządkować zapisy wskazanego 

podpunktu.

W wyniku wprowadzonych zmian  w dokumencie tekst zawiera 

błędy gramatyczne i rzeczowe.
zawodowe Uwaga uwzględniona

631
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.1 3 c

..nauczycieli zatrudnionych w OWP, w tym m.in.w 

specjalnych  i integracyjnych
dodane "m.in.." przedszkola Uwaga uwzględniona



632
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.1 8 b

Treść zapisu: potrzeba wydatkowania środków została 

potwierdzona analizą potrzeb i trendów 

demograficznych w ujęciu terytorialnym (w 

perspektywie kolejnych 3 lat )

Zapis nie precyzuje czy Beneficjent ma mierzyć w latach 

kalendarzowych czy szkolnych. 
przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

W opinii MR nie jest konieczne uszczegółowianie przedmiotowego zagadnienia na poziomie 

przepisów Wytycznych. Kwestia może zostać doprecyzowana przez IZ RPO

633
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.1 13 -

Zakres wsparcia RPO w obszarze wychowania 

przedszkolnego może obejmować rozszerzenie oferty 

OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci w zakresie zdiagnozowanych 

deficytów. IZ RPO gwarantuje zgodność interwencji w 

ww. zakresie z następującymi warunkami spełnionymi 

łącznie: 

dodane "zdiagnozowanych" zamiast "stwierdzonych" przedszkola
Uwaga nieuwzględniona

634
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
2.3 29 - specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

Brak wskazania w wytycznych, czy uczeń powinien mieć opinię 

(bądź orzeczenie) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

definicja wskazuje, iż specjalne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne to indywidualne potrzeby rozwojowe i

edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532). 

Jednakże rozporządzenie wskazuje również, iż "Przepisy ust. 3–9 

stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni,z tym że przy 

planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w 

orzeczeniach lub opiniach". Z przesłanej notatki ze spotkania 

grupy roboczej ds. edukacji, wynika, iż posiadanie opinii nie jest 

warunkiem koniecznym, do objęcia ucznia wsparciem, brak 

jednak takiego zapisu w wytycznych, które powołują się wprost 

na rozporządzenie. 

ogólne

Uwaga nieuwzględniona

Należy stosować rozwiązanie przedstawione w notatce ze spotkania grupy roboczej, które 

stanowi oficjalne stanowisko MEN postanowień cytowanego Rozporządzenia (nie jest to 

odejście od zapisów ww. aktu prawnego).

635
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.2 4 a

Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma zastosowania, 

jeżeli: a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich 

szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na 

obszarach wymienionych w pkt 3 lit.  b, c albo d.

Proponuje się zmianę zapisów np.. Na "wsparcie 

zostatnie skierowane do wszystkich chętnych szkół z 

terenu gminy bądź należących pod jeden organ 

prowadzący".

Aktualne brzmienie praktycznie uniemożliwia stosowanie 

zapisów wytycznych, skierowanie wsparcia do WSZYSTKICH 

szkół z danego regionu, subregionu etc, jest praktycznie 

niemożliwe do realizacji, zwłaszcza w trybie konkursowym. 

Nawet w przypadku realizacji projektu w trybie 

pozakonkursowym jedna szkoła może nie wyrazić chęci udziału 

w projekcie, przez co stosowanie zapisów będzie już 

niemożliwe. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

W opinii MR doprecyzowanie punktu nie jest zasadne. Przede wszytskim warunek ten nie 

jest kierowany do beneficjentów a do IZ RPO. To Instytucja Zarządzająca ma obowiązek 

przeprowadzenia wewnętrznej analziy i podjęcia decyzji o rezygnacji z profilowania 

wparcia. 

636
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.2 5 -

W przypadku OWP interwencja EFS zostanie 

skierowana do podmiotów znajdujących się

na obszarach, na których funkcjonują szkoły osiągające 

najsłabsze wyniki edukacyjne.

Zgodnie z punktem 4 lit. c podrozdziału 3.1 możliwe jest 

rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w 

przypisie wskazano, iż możliwe jest również wsparcie na rzecz 

podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej (podrozdział 3.2). 

Następnie pkt 5. wskazuje, iż działania wymienione w pkt 4 lit. c-

e będą realizowane jako uzupełnienie działań wymienionych w 

pkt 4 lit. a lub b, czyli m. in. tworzenia miejsc przedszkolnych. 

Wobec powyższego nie ma możliwości realizacji projektów, bez 

zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

Wprowadzony zapis w podrozdziale 3.2 dot. kierowania 

wsparcia do OWP znajdujących się na obszarach na których 

funkcjonują szkoły osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne, jest 

nieadekwatny do sytuacji problemowej OWP. Brak 

jakiegokolwiek poparcia tezy zawartej w wytycznych, iż wysokie 

wyniki edukacyjne szkoły idą w parze z brakiem potrzeb dla 

zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w przedszkolach. 

Występujący obecnie deficyt miejsc przedszkolnych 

niejednokrotnie powoduje, iż dzieci uczęszczają do przedszkoli 

"poza rejonem szkoły", do której będą później uczęszczać. 

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

obowiązek profilowania wsparcia wynika z zapisów UP i ma zastsowanie również do 

przedszkoli. 



637
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.5 4 -

IZ RPO zapewnia realizację kompleksowych programów 

wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty 

w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 

obejmujących działania wymienione w pkt 3 lit a-c. IZ 

RPO zapewnia, że programy wspomagające, o których 

mowa powyżej obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI 

szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny 

(gimnazjum)

Realizacja kompleksowych programów wspomagających 

dotyczy wsparcia w zakresie doposażenia szkół i placówek, 

przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu 

indywidualizacji oraz wsparcia uczniów.

Punktem 5 wytyczyne dopuścily realizację wsparcia dla uczniów 

na każdym etapie. Wątpliwość IZ RPO WSL budzi konieczność 

ograniczenia realizacji kompleksowych programów wyłącznie 

dla etapu II i III (oraz ucznia młodszego). Zapis ten poprzez 

wprowadzenie punktu 5, staje się bezzasadny i dość martwy, 

gdyż jeśli szkoła zostanie doposażona w sprzęt, to zapewne 

korzystać będą z niego (poza projektem) również uczniowie, klas 

II i III, podobnie wiedza zdobyta przez nauczycieli, nauczyciel 

ucznia młodszego na I etapie edukacyjny (I kl. SP) jest również 

nauczycielem uczniów w kl. II i III SP, więc wiedza, którą uzyska 

na pewno będzie również wykorzystywana, ograniczony 

zostanie jedynie moment "rozpoczęcia" wsparcia dla 

nauczyciela. IZ RPO WSL nie widzi konieczności wprowadzania 

powyższych ograniczeń dla programów kompleksowych.

indywidualizacja

Wyjaśnienie

Realizacja kompleksowych programów ma na celu wsparcie szkoły w realizacji 

indywidualizacji. Ze względu na to, że w lata 2007-2013 indywidualizacja była kierowana do 

I etapu edukacyjnego uznano, ze dublowanie interwencji będzie nieefektywne. Dlatego też 

zastosowano wskazane ograniczenia.  

638
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.5 5 -

Działania, o którym mowa w pkt 3 lit. c mogą być 

realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na 

którym znajduje się uczeń.

Powyższy zapis powinien dotyczyć nie tylko wsparcia dla 

uczniów, ale również doposażenia pracowni i pzygotowania 

nauczycieli.

indywidualizacja
Uwaga nieuwzględniona

jw.

639
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.5 10 b

wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się 

wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

(matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 

oraz pracy zespołowej). Proponuje się doprecyzowanie 

czy wsparcie w zakresie postaw/umiejętności powinno 

być kierowane łącznie z wsparciem w zakresie 

kompetencji czy może dotyczyć jedynie 

postaw/umięjętności. 

Zapisy wytycznych nie precyzują, czy istnieje możliwość 

kierowania wsparcia jedynie w zakresie postaw/umiejętności tj. 

np. kreatywności. Wsparcie takie nie zawsze musi być 

powiązane z zajęciami matematyczno-przyrodniczymi, TIK bądź 

językowymi.

indywidualizacja
Uwaga niejasna

Należy stosować rozwiąznai analogiczne, jak w Rozdziale 3.2

640
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
3.5 10 b

Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane 

na zasadach określonych w Podrozdziale 3.2

Należy doprecyzować zapis wytycznych, na zasadach 

określonych w Podrozdziale 3.2 oznacza, że wsparcie ucznia 

zdolnego jest możliwe tylko w szkolach o najniższych wynikach 

edukacyjnych, czy zakres wsparcia opisane w Podrozdziale 3.2 

pkt 9 (a-k), czy może należy spełnić oba warunki łącznie?

indywidualizacja Uwaga uwzględniona

641
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
uwaga ogólna

w odniesieniu do jednostek NUTS 3 należy używać 

pojęcia podregionu

zgodnie z klasyfikacją NUTS, jednostki NUTS 3 to podregiony. 

Subregiony nie są objęte klasyfikacją NUTS oraz nie zawsze są 

tożsame z podregionami sklasyfikowanymi jako NUTS 3. 

ogólne Uwaga uwzględniona

642 IZ RPOWŚ Podrozdział 3.1 str.18 c

c) zajęcia dodatkowe, których  mowa w pkt 12 13 lit. b i) 

oraz ii) mogą być realizowane także 

w czasie bezpłatnego nauczania wychowania i opieki; 
w pkt 13 c) omyłkowo przytoczono punkt 12 powinien być 13 przedszkola Uwaga uwzględniona

643 IZ RPOWŚ Podrozdział 3.1 str.18 d

d) w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których 

mowa w pkt 12 13 lit. b iii) oraz iv) Wytycznych, mogą 

być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o ile wynikają z potrzeb 

wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których 

mowa w punkcie 12 i) oraz ii);

w pkt 13 d) omyłkowo przytoczono punkt 12 powinien być 13 przedszkola Uwaga uwzględniona

644 IZ RPOWŚ Podrozdział 2.3 str.8 b prośba o usunięcie litery "n" z wyrazu netykiety omyłka pisarska ogólne
Uwaga nieuwzględniona

Chodzi dokładnie o ,,netykietę"

645 IZ RPOWŚ Podrozdział 4.1 str.41 1)

1) Interwencja przewidziana na poziomie regionalnym 

w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego 

uzupełnia interwencję EFS.

propozycja doprecyzowania zapisu, ze wskazaniem że dotyczą 

priorytetu inwestycyjnego 10a
wyższe Uwaga uwzględniona

646 IZ RPOWŚ Podrozdział 3.4 str.31 b)

b) IZ RPO może dopuścić możliwość zakupu w ramach 

projektów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

w komputerów stacjonarnych; 

omyłka pisarska TIK Uwaga uwzględniona

647 IZ RPOWŚ Podrozdział 3.5 str.38 d)

d) IZ RPO zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz 

doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli preferowane będą działania służące 

poprawie kompetencji wychowawczych. 

prośba o weryfikację zapisów, wszędzie powyżej w zapisach 

Wytycznych  zamiast i widnieje lub
indywidualizacja Uwaga uwzględniona



648 IZ RPOWŚ 3.1
punkt 

1
b

Brak doprecyzowania w  wytycznych zapisów z ustawy 

regulujących przystąpienie do projektu dziecka poniżej 

3 roku życia.

W projektach występują dzieci 2.5 letnie. Co w takim 

przypadku.
przedszkola

Wyjaśnienie

W stosunku do dzieci młodszych należy stsosować przepisy powszechnie obwiązujacego 

prawa. 

649 IZ RPOWŚ 3.1
punkt 

10
e vii

Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonego miejsca 

przedszkolnego (w tym koszty wynagrodzenia 

nauczycieli i presonelu zatrudnionego w OWP, koszty 

żywienia dzieci), może być finansowane przez okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy

Zastosowano język prosty. przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

Zastosowany zapis jest niezgodny z intencją przepisy - wyżywienie znajduj się poza bieżącą 

działalnością. 

650 IZ RPOWŚ 6.1
punkt 

1
a

zwiększenie udziałau podnmiotów z otoczenia 

społeczno-gospdarczego szkół lub placówek systemu 

oświaty w przygotowywaniu programów nauczania oraz 

orgaznizacji kszatałcenia praktycznego w miejscu pracy 

dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe na 

zasadach dualnego systemu kształecnia. 

Wytyczne nie doprecyzowują zapisów dotyczących dualnego 

systemu kształcenia w przypadku uwzględnienia uwagi - należy 

doprecyzować również słownik pojęć o definicję "dualnego 

systemu kształcenia" 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Obecne zapisy odnosząc się ogólnie do kształcenia zawodowego i realizownego w miejscu 

pracy dają przestrzeń na realizację tego typu działań również w formule kształcenia 

dualnego. Nie jest to wykluczone, tym samym nie jest zasadne nadmierne doprecyzowanie 

zapisów wytyczych.

651 IZ RPOWŚ 6.1
punkt 

17
b

Tworzenie klas patronackich w szkołach - bark 

uszczegółowienia

Należy doprecyzować co może być podstwą tworzenie klas 

patronackich. 

Proponujemy list intencyjny między szkołą a np. uczelnią, należy 

wskazać także moment podpisania listu np. przed złożeniem 

wniosku, przed podpisaniem Umowy 

o dofinansowanie, czy może dopuszczalna jest sytuacjia 

podpisania listu w trakcie realizacji projektu

zawodowe
Uwaga nieuwzględniona

do określenia przez IZ RPO

652 IZ RPOWŚ 6.3
punkt 

3
b

 tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 

(SPInKa);

Należy doprecyzować kwestie tworzenia punktów w ramach 

zespłu szkół . 
doradztwo

Uwaga nieuwzględniona

do określenia przez IZ RPO

653 IZ RPOWŚ  6.3
punkt 

3
b

Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 

(SPInKa) w szkołach i palcówkach systemu oświaty

Należy doprecyzować  SPI i K -  czy w przypadku złożenia 

projektu na więcej niż jedną szkołę należy utworzyć SPI i K w 

każdej ze wskazanych szkół czy wystarczy utworzenie co 

najmniej 1 punktu. 

doradztwo
Uwaga nieuwzględniona

do określenia przez IZ RPO

654 IZ RPOWŚ Rozdział 6 Kursy zawodowe versus typy działań oraz wskaźniki

Jednym z działań uzupełniających w projektach w ramach 

kształcenia zawodowego są kursy zawodowe oraz kursy na 

prawo jazdy. Wskaźniki obowiązujące dla tego poddziałania 

mówią o pozaszkolnych formach wsparcia dla osób dorosłych. 

Co w przypadku gdy kursy realizowane są na terenie szkoły w 

czasie dodatkowych zajęć. Czy takie zajęcia mogą być 

traktowane jako pozaszkolna forma? - jak to ma się do wieku 

uczestników i kwalifikowania ich według definicji wskaźnika. Do 

jakich typów projektów i wskaźników przypisać np taki kurs 

prawa jazdy kategorii B?

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona.

Niniejsze informacje może doprecyzować IZ RPO, w oparciu o założenia RPO (w tym 

założenia przyjęte na potrzeby określania wskaźników dla tego typu interwencji, 

zaakceptowane przez KE)

655 IZ RPOWŚ ł 5.1
punkt 

4 i 5
 Brak katalogu innych form.

Brak doprecyzowania co należy rozumieć przez inne  formy 

podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji. 
osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

do określenia przez IZ RPO

656 IZ RPOWŚ 6.1
str. 

55
18 a)

a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w 

system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w 

zawodzie, w tworzenie szkoły i placówki prowadzące 

kształcenie zawodowe, ckziu, pracodawców lub 

przedsiębiorców branżowych ośrodków 

egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub 

kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową 

komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział 

pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje w zawodach w 

charakterze egzaminatorów; 

prośba o weryfikację zapisu punktu 18 a) w celu 

przeformułowania go w sposób bardzierj przejrzysty dla 

beneficjenta, zapis dość niezrozumiały 

zawodowe Uwaga uwzględniona



657 IZ RPOWŚ 5.1
str. 

43
9)

9) Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które 

powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony 

w załączniku nr 2 do Wytycznych. IZ RPO zapewnia 

zamieszczenie tego standardu w regulaminie konkursu. 

Każdy projekt powinien obejmować co najmniej 

wszystkie kompetencje wskazane w ramach Standardu 

w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie 

treści, na dowolnym poziomie zaawansowania. 

Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji 

cyfrowych, a także do projektów realizowanych z 

wykorzystaniem mechanizmów popytowych.

Propozycja doprecyzownaia zapisów, wpisujemy albo co 

najmniej  albo wszystke. Zdaniem IZ RPOWŚ wyrażenie co 

najmniej jest niepotrzebne, bo albo zależy nam wyłonieniu kilku 

kompetencji albo na wszystkich.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Intencją zastosowanego zapisu jest podkreślenie, że beneficjent powinien wybrać co 

najmniej 3 obszary, a spośród tych obszarów zrealizować wszystkie kompetencje.

658 WUP Katowice  2.3 

prośb

a o 

doda

nie

Kurs kwalifikacyjny - kurs prowadzony przez placówkę 

doskonalenia nauczycieli, zakład kształcenia nauczycieli 

lub inną jednostkę, zgodnie 

z przepisami w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, 

przekształcania 

i likwidowania oraz działania placówek doskonalenia 

nauczycieli

Konieczność wprowadzenie definicji wynika z możliwości 

dowolnej interpretacji pojęcia
definicje

Uwaga nieuwzględniona.

Niniejsze informacje może doprecyzować IZ RPO, w oparciu o założenia RPO (w tym 

założenia przyjęte na potrzeby określania wskaźników dla tego typu interwencji, 

zaakceptowane przez KE)

659 WUP Katowice
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

kwalifikacje cyfrowe-   szkolenia / doradztwo w zakresie 

nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących 

efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. 

m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów

oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle 

informatycznych (np. programowanie, zarządzanie 

bazami danych, administracja sieciami, administracja 

witrynami internetowymi).

Konieczność wprowadzenia definicji zgodnej z WLWK zał. Nr 2 definicje Uwaga nieuwzględniona

660 WUP Katowice
Podrozdział 2.3 

Słownik Pojęć

prośb

a o 

doda

nie

uczeń- osoba  niepełnoletnia która rozpoczeła naukę w 

systemie szkolnym.      Słuchacz- osoba dorosła która 

rozpoczęła naukę  w szkołach dla dorosłych  lub w 

systemie poza szkolnym. 

Prosimy o podanie definicji ucznia oraz słuchacza. Brak jest 

definicji w ustawie o oświacie.  Zgodnie z definicjami  

zamieszczonych na stronach internetowych to cyt.:                                                                                                                                   

Uczeń stara się zapamiętać i wykorzystać informacje, które 

przekazała mu druga osoba, a słuchacz nie jest do tego 

zobowiązany.                                        

definicje Uwaga uwzględniona

661 WUP Katowice
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć

prośb

a o 

doda

nie

Dodać definicję kształcenie ustawiczne zgodną z art. 3 

pkt 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie 

oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

stanowiąca podstawę systemu oświaty w Polsce w odniesieniu 

do osób dorosłych, niepodlegających już obowiązkowi 

szkolnemu, preferuje pozaszkolne formy kształcenia oraz 

szeroko rozumiane kształcenie ustawiczne. Brak definicji 

znacząco zawęża katalog beneficjentów projektów 

edukacyjnych. W związku z powyższym zasadnym jest dodanie 

przedmiotowej definicji 

definicje
Uwaga nieuwzględniona

należy stosowac powszechnie obowiązujace przepisy prawa

662 WUP Katowice
Rozdział 2.3 

Słownik pojęć

prośb

a o 

doda

nie

Dodać definicję placówki kształcenia ustawicznego 

zgodną z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.o 

systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. 

zm.) ze wskazaniem na konieczność spełnienia 

wymagań dotyczących akredytacji wskazanych w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji 

placówek i ośrodków prowadzących kształcenie 

ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 

227 poz. 2247) oraz w zakresie wpisu do rejestru 

instytucji szkoleniowych zgodnie z Ustawią z dnia 

20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm)

Za jednostki powołane do pozaszkolnego kształcenia dorosłych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uważa 

placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, zarówno publiczne, 

jak i niepubliczne tworzoone w ramach działalności 

gospodarczej - zgpodnie z art 83a ust.2 w/w ustawy. Brak 

definicji znacząco zawęża katalog podmiotów uprawnionych do 

udziału w projektach edukacyjnych.; W związku z powyższym 

zasadnym jest dodanie przedmiotowej definicji 

definicje
Uwaga nieuwzględniona

należy stosowac powszechnie obowiązujace przepisy prawa

663 WUP Katowice 3.2 2
doda

nie f

dodanie : g)   Instytucji szkoleniowych  prowadzacych 

szkolenia i dokształcanie dla osób dorosłych;                                                                                                  

h) słuchaczy/osoby dorosłe Instytucji szkoleniowych

pomimo że jest to PI 10i(i)prosimy o dodanie ww zapisów z 

uwagi na zapis  w poddrozdziale 6.1 pkt.2 z treści  wynika że  

może on być realizowany łacznie z PI 10 (iv)

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

wskazane instytucje nie są odbiorcami wsparcia nawet w PI 10iv



664 WUP Katowice 3.2 3 i 4

4) Warunek, o którym mowa w pkt 3 nie ma 

zastosowania, jeżeli:

a) wsparcie zostanie skierowane do wszystkich szkół lub 

placówek systemu oświaty zlokalizowanych na 

obszarach wymienionych w pkt 3 lit. b, c albo d;

b) wsparcie kierowane jest do szkół specjalnych;

c) wsparcie dotyczy interwencji określonej w pkt 16

Prosimy o wyjśnienie/ doprecyzowanie  co oznacza  zapis do 

wszystkich szkół lub placówek systemu oświaty.       

Rozumiemy ponadto, że warunek ten nie ma zastosowania 

jeżeli wsparcie jest kierowane do grupy docelowej okreslonej 

w rozd. 6 punkcie 5 lit b tj. podnoszenie umiejetności oraz 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (...) oraz 

osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych.  

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

warunek nie ma zastosowania do działań ukeirunkowanych na podniesienie kwalifkajci 

osób dorosłych. 

665 WUP Katowice 3.4 1 a

a)    publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, 

szkół dla dorosłych lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie ogólne;

Prosimy o dodanie przecinka po słowach " w tym specjalnych".  

chyba że chodzi  o szkoły specjalne dla dorosłych. W tym 

przypadku prosimy o podanie ich definicji.

TIK Uwaga uwzględniona

666 3.4 23

23) IZ RPO zapewnia, że działania, o których mowa w 

pkt 4 lit. c, będą prowadzone  z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub słuchaczy 

objętych wsparciem.

Aktualne zapisy nie pozwalalą jednoznacznie stwierdzić co 

oznaczają"  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne" 

czy oznacza to że wnioskodawca jest zobowiązany do 

opracowania Indywidualnego Programu Działania czyli IPD?  

Czy zapis ten umożliwia pokrycie we wniosku kosztów 

dordadców:edukacyjnego, zawodowego lub psychologa?

TIK

Wyjaśnienie

Z zapisu nie wynika konieczność opracowania jakichkolwiek dodatkowych elementów, a 

prowadzenie działań w sposób zindywidualziowany, dostsowany do potrzeb i możliwości 

odbiorców. 

667 6.1 1111)    IZ RPO zapewnia, że działania wymienione w pkt 9 będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem. 

Aktualne zapisy nie pozwalalą jednoznacznie stwierdzić co 

oznaczają"  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne" 

czy oznacza to że wnioskodawca jest zobowiązany do 

opracowania Indywidualnego Programu Działania czyli IPD?  

Czy zapis ten umożliwia pokrycie we wniosku kosztów 

dordadców:edukacyjnego, zawodowego lub psychologa?

zawodowe

Wyjaśnienie

Z zapisu nie wynika konieczność opracowania jakichkolwiek dodatkowych elementów, a 

prowadzenie działań w sposób zindywidualziowany, dostsowany do potrzeb i możliwości 

odbiorców. 

668 WUP Katowice 5.1 5 i 6

 - 5) IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu 

EFS szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych i językowych zakończą się:

a) w przypadku kwalifikacji - zakończą się formalnym 

wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość 

uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) oraz                                                                             

-  w pkt. 6 wskazuje się, że "w przypadku kwalifikacji 

językowych, IZ RPO gwarantuje, że zakres wsparcia 

obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem 

certyfikatu, o którym mowa w pkt 5, potwierdzającego 

zdobycie przez uczestników projektów kwalifikacji na 

określonym poziomie biegłości językowej (zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) . 

W opinii WUP Katowice zapisy wyróznione są sprzeczne, tj.:  

pkt. 5 mówi o możliwości uzyskania natomiast pkt. 6 mówi o 

konieczności uzyskania. Psosimy o jednoznaczne dookreślenie i 

ujednolicenie zapisów w obu punktach. Prosimy popatrzeć 

również na ww zapisy przez pryzmat koniecznych do osiągnecia 

wskaźników (ich  definicji) zawartych w WLWK.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

669 WUP Katowice 5.1 8

 dodanie przed tekstem "litery c)" projektów 

realizowanych z wykorzystaniem mechanizmów 

popytowych

Prosimy aby  przedmiotowy zapis stanowił odzielna literę z 

owagi na czytelność zapisów. 
osoby dorosłe Uwaga niejasna

670 WUP Katowice 5.1

doda

ć 11 

punkt 

W przypadku realizacji wsparcia w ramach podejścia 

popytowego w ramach 10iii możliwe/uzasadnione jest 

przekroczenie 30% limitu na zadania zlecone.

Dopuszczenie możliwości realizcji projektów operatorskich w 

ramach 10 iii konsekwentnie powinno operatorom dać 

możliwość zlecania zadań, w szczególności szkoleń, bez 

konieczności zachowania 30% limitu na zadania zlecone.

osoby dorosłe

Wyjaśnienie

Operator jest wybierany w konkursie i sam co do zasady realizuje zadania związane z 

obsługą uczestników projektu. Z kolei szkolenia realziowane są przez podmioty świadczące 

usługi rozwojowe zarejestrowane w RUR. Zapis nie ma zastsowania.



671 WUP Katowice 5.1

doda

ć 

punkt 

12

Nowy zapis: IZ RPO może zweryfikować wysokość 

stawek jednostkowych przedstawionych w załączniku 

nr 1 do Wytycznych. W wyniku weryfikacji IZ RPO może 

ogłosić wyższe niż przedstawione w załączniku nr 1 

stawki jednostkowe obowiązujące w ramach danego 

RPO.  

Stawki określone  przez Ministerstwo dla województwa 

śląskiego są najniższe w kraju i  nie ma to uzasadnienia z punktu 

widzenia rynku. Np stawka dla języka francuskiego w 

województwie lubuskim to 1025,68 a w województwie śląskim 

503,61, dysproporcje w stosunku do województw ościennych 

też są wysokie – ponad 35% różnicy dla języka angielskiego - 

woj. śląskie 501,44 świętokrzyskie  678,19 zł. 

Tak niskie stawki powodują, że szkolenia będą realizowane 

jedynie w maksymalnie obłożonych grupach co może nie być 

efektywne w odniesieniu do wszystkich uczestników. 

Dodatkowo należy zauważyć, że prowadzone kilka lat temu 

rozeznanie cenowe zlecone przez MR nie zawierało wszystkich 

wskazanych w załączniku nr 1 wymagań. Z tego względu 

powstaje wątpliwość czy ze stawki określone dla województwa 

śląskiego są faktycznie rynkowe i umożliwiające realizacje 

szkoleń   o odpowiedniej jakości.

Należy porównywać koszt szkoleń prowadzących do zdobycia 

certyfikatu językowego. Np kurs egzaminacyjny w szkole Profi-

lingua w Katowicach to koszt 749 zł - płatne z góry za semestr za 

60 zajęć po 40 minut. W szkole International House to koszt w 

okolicy 900-1000 zł za 60 zajęć. Z powyższego względu 

proponowany wytycznych koszt 501,44 za osobę która 

ukończyła kurs(!) a nie go zaczęła i ma minimum 80% obecności 

może powodować organizowanie kursów w oparciu o pracę 

najtańszych lektorów - czyli lektorów o najmniejszym 

doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach.

Jednocześnie prosimy o przedstawienie metodologii badań 

stawek jednostkowych – w szczególności czy w ramach 

metodologii  badania przewidziano możliwość zweryfikowana 

wystąpienia tak dużych  rozbieżności w stawkach 

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Badanie - ekspertyza zewnetrzna na podstawie której wyliczono stawki - było 

przeprowadzone w 2011 r. W trakcie realizacji badania Wykonawca podjął próbę uzyskania 

ofert na szkolenia językowe od 4240 szkół językowych. Łącznie uzyskano oferty od 1090 

podmiotów, przy czym zidentyfikowano w tamtym okresie 6513 podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie szkoleń językowych. Tak wysoka próba nie pozwala 

kwestionować wiarygodności wyników badania - wysokości stawek. Dodatkowo, stawki 

podlegają corocznej indeksacji i nie ma konieczności ponownego ich wyliczania z uwagi na 

upływ czasu. 

672 WUP Katowice 5.1

doda

ć 

punkt 

13

Nowy zapis: IZ RPO może wyrazić zgodę na skrócenie 

przerw między zajęciami wynikającą  z zapisów 

załącznika nr 1 do wytycznych. 

IZ RPO powinno mieć możliwość skracania wymaganego 15 

minutowego czasu na przerwy miedzy zajęciami językowymi  w 

szczególności na prośbę samych uczestników. 

Piętnastominutowa przerwa narzucona w załączniku nr 1 do 

wytycznych nie jest spotykana na rynku i jednocześnie w 

przypadku zajęć wieczornych może powodować niezadowolenie 

uczestników ze zbyt  długiej przerwy w zajęciach.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Beneficjent powinien zagwarantowac przerwy w zajęciach. Ich długość może kształtować 

wedle uznania. 

673 WUP Katowice 6.1 2

2) W ramach PI 10(iv) są realizowane przedsięwzięcia 

mające na celu wsparcie kształcenia i szkolenia 

zawodowego. Szkoły i placówki systemu oświaty oraz 

instytucje szkoleniowe prowadzące kształcenie w 

oparciu o  podstawy programowe: kształcenia ogólnego 

i/lub  zawodowego mają możliwość skorzystania ze 

wsparcia odpowiednio do rodzaju prowadzonego 

kształcenia w ramach PI 10(i) (kształcenie ogólne) oraz 

PI 10(iv) (kształcenie w zawodach). W celu zapewnienia 

kompleksowego wsparcia szkół i placówek systemu 

oświaty  oraz Instytucji szkoleniowych prowadzących 

kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe: 

kształcenia ogólnego i/lub zawodowego, IZ RPO może 

dopuścić możliwość realizacji projektów 

zintegrowanych, o których mowa w art. 32 Ustawy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, 

zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia 

przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego 

lub mistrzowskiego mogą ,zgpodnie z prawodastwem 

krajowym realizaować, placówki nie będace placówkami 

systemu oświaty lecz np. instytucje rynku pracy, w tym 

instytucje szkoleniowe.                                                                                                                

- Podstawa prawna: Dz. U. z 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych.                    - ustawa o 

swobodzie działalnosci gospodarczej.                                                    

Dlatego proponujemy dodać Instytucje szkoleniowe posidajace 

wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zapis odnosi się do odbiorców wsparcia. Instytucja szkoleniowe nie sa odbiorcami 

interwencji EFS. 



674 WUP Katowice 6.1 6

6) IZ RPO zapewnia, że realizacja wsparcia, o którym 

mowa w pkt 5, jest dokonywana na podstawie 

indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół 

lub placówek systemu oświaty. Diagnoza powinna być 

przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę 

systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący 

działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym 

oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę 

upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot 

przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość 

skorzystania ze wsparcia instytucji systemu 

wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia 

nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny 

stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu. 

Prosimy o wyłaczenie z tego punktu konieczności sporzadzenia 

diagnozy w odniesieniu do osób dorosłych zainteresowanych z 

własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych" wymienionych w punkcie 5 lit. B . 

Uważamy, że konieczność przedstawienia we wniosku diagnozy  

potrzeb szkół i placówek systemu oswiaty jest nieadekwatna do 

celu jakim jest podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych. Tym 

bardziej że akty prawne dotyczace kwalifikacji zawodowych ( 

system oswiaty) rozmija się z aktami prawnymi dot. klasyfikacji 

zawodowych (rynek pracy). Ponadto w przypadku konieczności 

wpisania wniosków.

zawodowe Uwaga uwzględniona

675 WUP Katowice 6.1 6
Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Ponadto w przypadku konieczności wpisania wniosków z 

przeprowadzonej diagnozy prosimy o zwiększenie liczby 

znaków. Przy takiej konstrukcji wniosku liczba znaków jest 

niewystarczajaca.

zawodowe
Uwaga nie dotyczy treści Wytycznych. 

Liczba znaków we wniosku to kwestia regionalnego systemu. 

676 WUP Katowice 6.1 9 a

a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców 

lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych oraz słuchaczy  kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, kursów umiejetności zawodowych. 

Ponieważ praktyki zawodowe są elementem kursów 

!!!!!.  tym bardziej, ze dopuszczacie Państwo w pkt. 9 

lit j- realizację pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego, gdzie występują praktyki zawodowe.                                                                                                            

Brak uregulowania tej kwestii pociagnie za sobą 

negatywne konsekwencje w odniesienu do 

składanych wniosków, 

Proponujemy rozszerzenie katalogu o osoby dorosłe realizujace 

kształcenie w systemie poza szkolnym, zgodnie z zapisami Dz. U. 

z 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

Przypominamy Państwu, ze zgodnie z zapisami punktu 5, lit. b  

wsparcie kierowane jest również do osób dorosłych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.  

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

możliwość realizacji praktyk zawodowych w ramach KKZ i KUZ jest naturalną konsekwencją 

wskazania tych form wsparcia w katalogu działań możliwych do sfinansowania z EFS. 

Wpisanie takiej możliwości w zaproponowany punkt będzie oznaczało automatycznie 

konieczność zastosowania zasad, określonych w Wytycznych dla staży i praktyk również dla 

KUZ i KKZ. Natomiast, zgodnie z informacjami uzyskanymi od IZ RPO na posiedzeniu grupy 

roboczej, takie zasady powinny opracować IZ.

677 WUP Katowice 6.1 9 c
c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia 

zawodowego;

Prosimy o doprecyzowanie/zdefiniowanie  pojęcia 

innowacyjnych form kształcenia zawodowego
zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie wnioskami IZ RPO podnoszonymi podczas grupy roboczej MR nie będzie 

doprecyzowało zapisów Wytycznych, pozostawiając IZ RPO możliwość ich dookreślenia.

678 WUP Katowice 6.1 9 h

h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie 

zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających 

ich szanse na rynku pracy;

Prosimy o wyjaśnienie co rozumiane jest jako "dodatkowe 

uprawnienia".
zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie wnioskami IZ RPO podnoszonymi podczas grupy roboczej MR nie będzie 

doprecyzowało zapisów Wytycznych, pozostawiając IZ RPO możliwość ich dookreślenia.

679 6.1 9 k k) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 
Prosimy o doprecyzowanie  czy doradztwo edukacyjno- 

zawodowe dotyczy również osób dorosłych.
zawodowe

Wyjaśnienie

Tak

680 WUP Katowice 6.1 11

11) IZ RPO zapewnia, że działania wymienione w pkt 9 

będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych 

wsparciem. 

Czy przedmiotowy zapis oznacza, że dla każdego uczestnika 

należy opracować Indywidualny Program Działania? Należy 

doprecyzować co oznaczają "potrzeby rozwojowe".

zawodowe

Wyjaśnienie

Zastosowany przepis nie narzuca obowiązku tworzenia IPD. Potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne zostały zdefiniowane w słowniku.

681 WUP Katowice 6.1 13

litera 

a 

podp

unkt 

i

i) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych  oraz słuchaczy  

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 

umiejetności zawodowych w celu zastosowania i 

pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

Praktyki zawodowe realizowane 

w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą 

praktycznej nauki zawodu, o której mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 

grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 

Prosimy o dodanie, ze praktyki zawodowe obejmują również 

osoby dorosłe, podnoszace swoje kwalifikacje w ramach form 

poza szkolnych.                                                                     Czy przy 

praktykach  zawodowych przysługuje uczestnikowi projektu  

stypendium  ?

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

możliwość realizacji praktyk zawodowych w ramach KKZ i KUZ jest naturalną konsekwencją 

wskazania tych form wsparcia w katalogu działań możliwych do sfinansowania z EFS. 

Wpisanie takiej możliwości w zaproponowany punkt będzie oznaczało automatycznie 

konieczność zastosowania zasad, określonych w Wytycznych dla staży i praktyk również dla 

KUZ i KKZ. Natomiast, zgodnie z informacjami uzyskanymi od IZ RPO na posiedzeniu grupy 

roboczej, takie zasady powinny opracować IZ.



682 WUP Katowice 6.1 13

litera 

a 

podp

unkt 

iv

 iv) staże zawodowe organizowane są również dla 

uczniów lub słuchaczy innych szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;

Czy przy stażach zawodowych przysługuje uczestnikowi projektu 

- osobie dorosłej, stypendium  ? Ponadto z godnie z informacja 

zawarta w notatce z grupy roboczej eliminuje się   staże 

zawodowe organizowane  dla uczniów lub słuchaczy innych 

szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

ogólne. Prosimy o ujednolicenie stanowiska.

zawodowe

Uwaga niejasna 

Z notataki nei wynikają przytoczone wnioski. Natomiast wszytskie staże wskazane w 

Wytcyznych powinny być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych. 

683 WUP Katowice 6.1 13 c

c) za udział w praktyce zawodowej lub stażu 

zawodowym uczniowie , słuchacze otrzymują 

stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za 

każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku 

realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w 

innym wymiarze, wysokość stypendium wyliczana jest 

proporcjonalnie. Wysokość stypendium określa IZ RPO, 

niemniej nie może ona przekroczyć połowy średniego 

wynagrodzenia (brutto) za pracę w danym 

województwie, wyliczaną na podstawie aktualnych 

danych GUS. W przypadku staży zawodowych 

realizowanych w ramach kształcenia zawodowego 

praktycznego, o których mowa w pkt 13 lit. a ppkt ii, 

wysokość stypendium nie może być niższa niż to wynika 

z przepisów w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady 

wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki;

Dodanie po słowach "uczniowie" słowa " słuchacze. W 

przypadku osób dorosłych jeżeli zostana dopuszczone praktyki 

zawodowe oraz staże  powinny również przysługiwać 

stypendium.  Tym bardziej, że w pkt. 16 lit. D, wskazuje się 

wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednka kwota 

(...) na jednego cznia lub słuchacza. Prosimy o uspójnienie 

zapisów. Ponadto liczba godzin 150 w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym jest 

zbyt wysoka. Max liczba godzin pracy dla ww. osób to 35h 

tygodniowo i ok. 140godzin  miesięcznie 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

zgodnie z postanowieniami ze spotkania grupy roboczej zasady realizacji staży w ramach 

KKZ czy KUZ mogą określić IZ RPO. Wytyczne nie będą uzupełnianie w tym zakresie.

684 WUP Katowice 6.1 13 e

e) praktyka zawodowa lub staż zawodowy są 

realizowane na podstawie programu opracowanego 

przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki 

systemu oświaty  lub Instytucje Szkoleniową we 

współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów  lub 

słuchaczy- osoby dorosłe  na praktykę zawodową lub 

staż zawodowy. Program powinien być opracowany i 

przygotowany w formie pisemnej oraz powinien 

wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i 

umiejętności), które osiągnie praktykant lub stażysta, 

treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub 

stażysty a także harmonogram realizacji praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego. Przy ustalaniu 

programu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 

powinny być uwzględnione predyspozycje 

psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz 

dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub 

stażysty. Program praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego zawiera szczegółowe zasady dotyczące 

wyposażenia stanowiska pracy praktykanta lub stażysty 

podczas odbywania praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego oraz procedur wdrażania praktykanta lub 

stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji 

treści i celów edukacyjnych;

Wnioskujemy rozszrzenie o  słuchaczy - osoby dorosłe oraz 

Instytucje szkoleniowe posiadajace wpis do RIS, które mogą 

zgodnie z rozporzadzeniem realizować KKZ, 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

zgodnie z postanowieniami ze spotkania grupy roboczej zasady realizacji staży w ramach 

KKZ czy KUZ mogą określić IZ RPO. Wytyczne nie będą uzupełnianie w tym zakresie.

685 WUP Katowice 6.1 13 i
i) określenie celu i programu praktyki lub stażu (we 

współpracy z nauczycielem);

Prosimy o dodanie w nawasie ( we wspólpracy z nauczycielem 

lub prowadzacym szkolenie lub z doradca zawodowym) W 

przypadku Instytucji Szkoleniowych nie ma nauczycieli. 

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

zgodnie z postanowieniami ze spotkania grupy roboczej zasady realizacji staży w ramach 

KKZ czy KUZ mogą określić IZ RPO. Wytyczne nie będą uzupełnianie w tym zakresie.



686 WUP Katowice 6.1 13 j

koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub 

stażysty u pracodawcy stanowią pomoc de minimis 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 

oraz powinny uwzględniać jedną z opcji: (…)

Refundacja wypłaconego przez pracodawcę (prowadzącego 

działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy 

publicznej) wynagrodzenia stanowi korzyść ekonomiczną dla 

pracodawcy, ponieważ w przypadku jednej umowy o pracę nie 

można jednoznacznie rozdzielić obowiązków opiekuna stażysty 

wykonywanych na rzecz pracodawcy od obowiązków związanyc 

ze sprawowaniem opieki nad stażystą.

zawodowe

Wyjaśnienie

W przypadku refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u 

pracodawcy zastsowanie mają ogólne zasady udzielania pomocy publicznej. Pomoc 

publiczna / pomoc de minimis nie wystąpi w przypadku, gdy pracownik oddelegowany 

przez pracodawcę do opieki nad stażystą lub praktykantem wykonuje powyższe zadania 

dodatkowo - poza obowiązkami służbowymi wynikającymi ze stosunku pracy. W takim 

przypadku pracownik ten pozostaje w mniejszym stopniu dyspozycyjny dla pracodawcy, zaś 

pracodawca nie uzyskuje dodatkowych korzyści związanych z wypłatą dodatku do 

wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. Pomoc publiczna / pomoc de minimis wystąpi jedynie 

w przypadku, gdy opieka nad stażystą lub praktykantem stanowi element obowiązków 

służbowych pracownika wynikający ze stosunku pracy, zaś pracownik otrzymuje z tego 

tytułu regularne wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę (refundacja kosztów 

wynagrodzenia opiekuna stażysty stanowi dla niego korzyść ekonomiczną dla pracodawcy). 

687 WUP Katowice 6.1 16 b

b) w przypadku projektów wybranych do realizacji w 

trybie konkursowym pomoc stypendialna jest udzielana 

przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której 

kształcą się uczniowie albo przez organ prowadzący 

szkoły lub placówki systemu oświaty, lub  

wnioskodawcę realizatora projektu.

Wnosimy o rozszerznie katalogu podmiotów mogacych  udzielić 

pomocy stypendialnej. Nie zawsze będzie to szkoła lub placówka 

systemu oswiaty. W przypadku KKZ wnioskodawcą może być 

Instytucja Szkoleniowa wpisana do RIS.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

pomioc stypendialna nie pwoinna być keirowana do osób dorosłych, które będą korzystały z 

KKZ. 

688 WUP Katowice 6.1 16 c

c) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno 

obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane 

przez uczniów lub słuchaczy z przynajmniej jednego 

spośród przedmiotów zawodowych. Osiągnięcia w 

olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić 

dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria 

naboru, uwzględniające warunki określone w 

Wytycznych będą zawierać regulaminy programów 

stypendialnych

Czy  mamy to rozumieć tak, iż zapis ten nie odnosi sie do grupy 

docelowej określonej w punkcie 5 lit b tj. podnoszenie 

umiejetności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 

uczniów (...) oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej 

inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych? i dotyczy tylko uczniów/?

zawodowe

Wyjaśnienie 

zapis nie dotyczy osób dorosłych, gdyż programy stypendialne nie powinny być kierowane 

do ww. grupy docelowej 

689 WUP Katowice 6.1 16 e

e) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc 

stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony 

jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia 

regulaminu programu stypendialnego;

Rozumiemy, że zapis ten odnosi się tylko do uczniów nie odnosi 

się do słuchaczy ( osób dorosłych)  co z osobami dorosłymi 

uczacymi się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie 

dziennym, oraz w formach pozaszkolnych?                                                                                                                              

10 miesięcy jest to zbyt długi okres realizacji w odniesieniu do 

ww. osób.

zawodowe

Wyjaśnienie 

zapis nie dotyczy osób dorosłych, gdyż programy stypendialne nie powinny być kierowane 

do ww. grupy docelowej 

690 WUP Katowice 6.1 16 f

f) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń 

lub słuchacz podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, 

pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego 

zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty 

ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej jest 

pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych 

rezultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w 

wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i 

monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych

Oznacza to, ze prze cały czas realizacji projektu na rzecz osób 

dorosłych, będzie musiał być zatrudniony doradca zawodowy. 

Zapis ten jest nieadekwatny do celu okreslonym w punkcie 5 lit 

b tj. podnoszenie umiejetności oraz uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych przez uczniów (...) oraz osób dorosłych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.  

zawodowe

Wyjaśnienie 

zapis nie dotyczy osób dorosłych, gdyż programy stypendialne nie powinny być kierowane 

do ww. grupy docelowej 

691 WUP Katowice 6.1 18 b   tworzenie klas patronackich w szkołach;
Czy klasy patronackie mogą być tworzone w szkołach 

policealnych dla dorosłych?
zawodowe

Wyjaśnienie

Nie ma takich przeciwskazań

692 WUP Katowice 6.1 17 d  opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

Czy dotyczy to również opracowania i modyfikacji programów 

nauczania w systemie e-learningowej lub   blended learningu ( 

(tzw. mieszanej łaczacej cześć teoretyczną w formie learningu i 

cześć praktyczną w formie stacjonarnej)

zawodowe
Wyjaśnienie

Nie ma takich przeciwskazań



693 WUP Katowice 6.1 19 a i b 

1) W ramach działań, o których mowa w pkt 17 lit. a, ( 

powinno być pkt 18 lit. a)  IZ RPO ma możliwość 

sfinansowania kosztów wynagrodzenia egzaminatorów, 

związanych z ich udziałem w przeprowadzaniu 

egzaminu. Warunki wynagradzania egzaminatorów 

zostały określone odpowiednio:

a)  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków 

wynagradzania egzaminatorów za udział w 

przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz 

nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu 

części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 334, z 

późn. zm.);

b) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, 

egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 

sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 

egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117).

Prosimy o wytłumaczenie usunięcia tego punktu? Jeżeli jest 

umocowanie prawne do realizacji ww. zakresu. 
zawodowe

Wyjaśnienie

Zapis został usunięty, ponieważ tego typu działania finansowane są z budżetu krajowego. 

694 WUP Katowice 6.2 3

3) IZ RPO gwarantuje, że CKZiU lub inne zespoły 

realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU będą 

wspierane w pierwszej kolejności w branżach/ 

zawodach kluczowych z punktu widzenia rozwoju 

gospodarki regionalnej, w branżach/ zawodach, w 

których na szeroką skalę występują problemy z 

rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w 

branżach/ zawodach szybkiego wzrostu lub w tzw. 

inteligentnych specjalizacjach.  

Wnioskujemy usuniecie słowa " tworzone " i zastapienie go 

słowem "wspierane" zmienia całkowicie sens punktu 3. 

Uniemozliwia również tworzenia nowych podmiotów CKZiU. 

Prosimy o zmiane zapisu na " będą tworzone lub wspierane"  

W  pkt. 10 jest mowa, że IZ RPO ma możliwość  sfinansowania 

(...) realizowanych przez utworzone w ramach projektu CKZiU.

CKZiU

Uwaga nieuwzględniona

propozycję zmiany przedstawiła KE. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zakres 

interwencji przewidziany w Podrozdziale 6.2 nie uległ zmianie - środki EFS mogą być 

przeznaczone na przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty tworzących CKZiU oraz 

realizację zadań w zakresie kształcenie i szkolenia zawodowego. 

695 WUP Katowice 6.2 5 i;iv
umieszczenie w wykazie skrótu ORE oraz wyjasnienie 

jego znaczenia
Czy oznacza on Ośrodek Rozwoju Edukacji ? CKZiU uwaga uwzględniona

696 WUP Katowice załącznik nr 1 2

dodanie po słowach " (…) z wyjątkiem kosztów 

posrednich " ; kosztów  przeprowadzenia egzaminu, 

kosztów wydania certyfikatu, kosztów zwiazanych z 

pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia 

dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami " 

Został zmieniony zapis w podrozdziale 5.1 , pkt.7  umożliwiajacy 

poza kosztami jednostkowymi sfinansowania kosztów o 

uwzglednienie których prosimy .

Zapisy zostały zweryfikowane

697 WUP Katowice uwaga ogólna
dotyczy zapisów odnoszących się do: doskonalenie 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji .
Definicja kompetencji zawiera w sobie umiejętności ogólne Uwaga nieuwzgledniona



698 WUP Katowice uwga ogólna 

Wytyczne odnoszą się w dalszym ciagu do dzieci i 

młodzieży, natomiast wciąż zapomina się o osobach 

dorosłych określonych w   w rozd. 6 punkcie 5 lit b tj. 

podnoszenie umiejetności oraz uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych przez uczniów (...)               oraz osób 

dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych.                                                                   

Wskazać należy, że osobami dorosłymi, o których 

mowa, w powyższym rozdziale Wytycznych mogą być:

1. osoby pracujące, bezrobotne lub nieaktywne 

zawodowo;            

2. w wieku od 18 do 65 lat, czyli np. 50 i 65- latkowie;            

3. mogą uczęszczać do:      

prowadzonych przez Instytucje Szkoleniowe wpisane do 

RIS ( zgodnie z prawodawstwem krajowym),                                                    

ramach KKZ; KUZ; KKO prowadzone przez placówki 

systemu o światy.                      

Tym niemniej w dalszym ciągu zapisy Wytycznych nie stanowią 

odpowiedzi na jedno 

z podstawowych pytań, tj. czy uczestnikom projektu należącym 

do  powyżej opisanej grup docelowych przysługuje m.in.:

1.  stypendium szkoleniowe lub stypendium specjalne lub 

stypendium za praktyki zawodowe, 

bez względu na status na rynku pracy oraz wiek;                                                                        

 2. możliwość odbycia praktyki zawodowej (szczególnie dot. 

osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jak również osób 

pracujących wyrażających chęć zmiany zawodu/branży);                                    

3. możliwość odbycia  stażu zawodowego (wynika on ze 

specyfiki danego zawodu  i jest uregulowany prawnie oraz jest 

różny dla poszczególnych zawodów)  czy też stażu 

umożliwiającego zdobycie doświadczenia zawodowego (ten staż 

natomiast służy zdobyciu doświadczenia, niekoniecznie  

realizowanego w oparciu o uregulowania prawne związane z 

danym zawodem, tym samym jest pojęciem szerszym w 

odniesieniu do stażu zawodowego). Przypadku stażu 

umożliwiającego zdobycie doświadczenia zawodowego, 

realizowanego zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia (…) nie 

może trwać on krócej niż 3 miesiące, nie może być dłuższy niż  

12 miesięcy dla osób do 30 roku życia  i nie może być dłuższy niż  

6 miesięcy dla osób powyżej 30 roku życia.          

4. stypendium stażowe, bez względu na to czy jest to osoba 

bezrobotną, nieaktywna zawodowo, czy też pracującą;                                                                                    

5. pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi;         

Dodatkowo w zapisach Wytycznych brak jest odpowiedzi czy 

wnioskodawca realizujący projekt na rzecz ww. grupy docelowej 

może się ubiegać o pokrycie w projekcie  kosztów doradcy 

zawodowego, mającego na celu określenie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

Zapisy zostały zweryfikowane

699 IZ RPO WSL (RR) 2.3

4) 

inne 

zespo

ły 

realiz

ujące 

zada

nia 

CKZi

U 

Czy można byłoby wskazać przykładowe placówki, np. 

placówki kształcenia praktycznego, placówki kształcenia 

ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia 

zawodowego

Doprecyzowanie zapisu. definicje
Uwaga nieuwzględniona

700 IZ RPO WSL (RR) 2.4

9)12) 

kwali

fikacj

a 

9)12) kwalifikacja – to określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji 

formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie 

się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej 

kwlaifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało 

sprawdzone w walidacji oraz formlanie potwierdzone 

przez instytucję uprawnioną do certyfikowania

Literówka definicje Uwaga uwzględniona

701 IZ RPO WSL (RR) 3.1 8) Kwestia techniczna, powinno być pkt. 7
Pkt. 6 dotyczy konieczności opracowania diagnozy potrzeb, zaś 

pkt. 7 dotyczy inwestycji infrastrukturalnych.
przedszkola Uwaga uwzględniona

702 IZ RPO WSL (RR) 3.1 9 Kwestia techniczna, powinno być pkt. 7
Pkt. 6 dotyczy konieczności opracowania diagnozy potrzeb, zaś 

pkt. 7 dotyczy inwestycji infrastrukturalnych.
przedszkola Uwaga uwzględniona

703 IZ RPO WSL (RR) 3.1 9

Należałoby doprecyzować, że warunek o którym mowa 

w pkt. 8 nie ma zastosowania dla projektów 

finansowanych wyłącznie z EFS z wykorzystaniem 

cross-financingu.

Zapewnienie przejrzystości zapisów. przedszkola

Uwaga nieuwzględniona

warunek wskazany w pkt 8 ma zastsowoanie do projektów finansowanych wyłącznie z EFS z 

wykorzystaniem 

cross-financingu (porównaj pkt 7)



704 IZ RPO WSL (RR) 3.2 4

W kontekście proponowanych zapisów oraz wyjasnienia 

zawartego w notatce ze spotkania grupy roboczej ds. 

edukacji należy doprecyzować (wskazać jakieś 

przykładowe rozwiązanie) co oznacza "wszystkich 

szkół". Zgodnie z informacją zawartą w notatce, 

obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne nie ma zastosowania  jeśli 

IZ planuje skierować wsparcie do wszystkich 

szkół/placówek zlokalizowanych na konkretnym 

obszarze. Jednocześnie, wskazuje się, że nie oznacza to, 

że IZ ma możliwość rezygnacji z konieczności 

profilowania wsparcia, gdy przeprowadzi otwarty 

nabór, w ramach którego wszystkie zainteresowane 

szkoły będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia, 

gdyż może to nie przyczynić się do wyrównania różnic 

międzyregionalnych oraz w sytuacji, gdy IZ będzie w 

stanie zapewnić wsparcie dla wszystkich szkół ze 

wskazanych w Wytycznych obszarów. "Zastosowania 

powyższego rozwiązania wymaga przeanalizowania 

przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb 

na konkretnym obszarze referencyjnym". Wobec 

powyższego, jeśli IZ zdecyduje się na zastosowanie pkt. 

4 Wytycznych czy nalezy rozumieć, że IZ powinna 

przygotować jakieś zestawienie szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne (zgodnie z pkt. 3 b, c lub 

d) i wskazać w ramach danego obszaru konkretne 

szkoły i dla tych wybranych (przy założeniu, że 

wystarczy na to środków) ogłosić nabór w trybie 

konkursowym (zamknięty katalog beneficjentów) - 

nabór dedykowany?

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

Zaproponowane rozwiązania nakłada na IZ RPO obowiązek przeanalizowania możliwości 

wsparcia szkół zlokalizowanych na konkretnym terytorium. Dotyczy to wszystkich szkół, a 

nie tylko tych osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne, ponieważ zastosowane ww. 

warunku umożliwia rezygnację z konieczności profilowania wsparcia. Jeżeli IZ przeanalizuje, 

że alokacja, jaką posiada w ramach PI 10i umożliwi zaspokojenie potrzeby wszystkich szkół z 

konkretnego terenu, to wówczas może ogłosić otwarty nabór w ramach którego zrezygnuje 

z warunku kierowania wsparcia do szkół, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. 

705 IZ RPO WSL (RR) 3.3 14

Analogiczny zapis zastosowano w Podrozdziale 3.2, ale 

tam odwołanie było do działań na rzecz uczniów, 

natomiast w cytowanym zapisie widnieje odwołanie do 

działań mających na celu doskonalenie kompetencji, 

umiejętności, kwalifikacji nauczycieli. Wydaje się, że 

celem przedmiotowego zapisu było powiązanie 

preferencji z pkt. 14 i działań dotyczących nauczycieli, a 

nie uczniów czy dzieci w wieku przedszkolnym.

Uwaga uwzględniona

Numeracja została poprawiona

706 IZ RPO WSL (RR) 5.1 5 i 6

Należy wskazać na pewną nieścisłość w zakresie 

zapisów dot. kwalifkacji tzn. w pkt. 5 wskazuje się, że 

"5) IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS 

szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych i językowych zakończą się:

a) w przypadku kwalifikacji - zakończą się formalnym 

wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość 

uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) - zapis jest 

zgodny ze stanowiskiem przedstawionym w notatce 

(nie wiadomo ilu uczestników uzyska certyfikat), ale 

jednocześnie w pkt. 6 wskazuje się, że "w przypadku 

kwalifikacji językowych, IZ RPO gwarantuje, że zakres 

wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się 

uzyskaniem certyfikatu, o którym mowa w pkt 5, 

potwierdzającego zdobycie przez uczestników 

projektów kwalifikacji na określonym poziomie biegłości 

językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego). Z jednej strony mowa o 

możliwości, a z drugiej o konieczności uzyskania 

certyfikatu. Wobec powyyższego, może (jeśli taka jest 

intencja MR) doprecyzować w pkt. 6, że chodzi o 

szkolenia dające możliwość uczestnikom uzyskania 

certyfikatu.

osoby dorosłe
Uwaga uwzględniona

Zapis został poprawiony



707 IZ RPO WSL (RR) 5.1 8

b) Zgodnie z informacją na spotkaniu grupy roboczej 

stawki jednostkowe nie mają zastosowania w 

przypadku, gdy projekt w całości będzie dedykowany 

osobom z niepełnosprawnościami, natomiast gdy osoby 

te będą stanowiły pewną część grupy wtedy mają 

zastosowanie stawki jednostkowe. Wydaje się, że 

byłoby zasadne doprecyzowanie "w całości".

c) Należałoby doprecyzować, że mowa o mechaniźmie 

popytowym , o ile dana IZ zdecydowała o jego 

wdrażaniu w ramach PI 10 iii.

osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

Zbędne uszczegółowienie. 

708 IZ RPO WSL (RR) 5.1 4

Należałoby uzupełnić zapisy Wytycznych o wskazanie, 

że jeśli mowa o tym typie operacji będzie miała (do 

czasu pełnego uruchomienia ZRK) zastosowanie lista 

sprawdzająca do weryfikacji czy dany 

certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na 

potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS 

dot. uzyskiwania kwalifikacji. 

Dodatkowo, w kontekście przyjęcia Ustawy o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji czy nie byłoby 

wskazane dodanie jakiś zapisów w tym zakresie np. 

rekomendacji dla IZ jak należy postępować w okresie 

przejściowym (do czasu pełnego uruchomienia 

systemu) albo odwołać się do zapisów przekazanego do 

IZ materiału pn. "Podstawowe informacje dotyczące 

uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego", tak aby nadać temu dokumentowi 

pewną rangę. 

osoby dorosłe
Uwaga nieuwzględniona

Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadozne w odpowiednim momencie. 

709 IZ RPO WSL (RR) 6.1
13 a 

iv) 

Zgodnie z informacją wskazaną w notatce, w 

Podrozdziale dot. PI 10 iv miały pozostać jedynie zapisy 

dot. wsparcia dla szkół kształcących w zawodach

zawodowe

Wyjaśnienie

W notatce zostało użyte złe sformułowanie. Generalnym celem jest, aby interwencja była 

dzielona pomiędzy PI zgodnie z charakterem kształcenia, a nie typem szkoły. Stąd 

jakiekolwiek wsparcie w zakresie szkolnictwa zawodowego powinno być w PI 10iv.

710 IZ RPO WSL (RR) 6.1

Zgodnie z informacją wskazaną w notatce MR 

rekomendował pozostawienie zapisu z uwagi na 

nieprzewidziane koszty, które mogą wystąpić w trakcie 

realizacji projektu.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Katalog kosztów organizacji stażu i praktyki jest katalogiem otwartym. Koszty związane z 

wyposażeniem stanowiska pracy zostały usunięte z Wytycznych na wniosek IZ RPO, nie 

oznacza to natomiast, że nie mogą być finansowane.

w ramach konsultacji podkreślana była konieczność rezygnacji z przeznaczania środków 

projektowych na wyposażenie miejsca praktyki/ stażu. Zdaniem IZ podmioty przyjmujące 

na staż/ praktykę powinny być przygotowane do realizacji tej formy wsparcia. W opinii MR 

wskazane jest, aby pozostawić tego rodzaju koszty, ze względu na potrzeby, które mogą się 

pojawić w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo IZ RPO powinna informować 

beneficjentów, iż koszty związane z organizacją staży i praktyk nie powinny być generowane 

przede wszystkim poprzez finansowanie tego typu kategorii wydatków

711 IZ RPO WSL (RR) 6.1 18 Należy zweryfikować zapisy. zawodowe Uwaga uwzględniona



712 IZ RPO WSL (RR) 6.2 10

Zgodnie z pkt. 3) IZ RPO gwarantuje, że CKZiU lub inne 

zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU 

będą tworzone wspierane w pierwszej kolejności w 

branżach/ zawodach kluczowych z punktu widzenia 

rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/ 

zawodach, w których na szeroką skalę występują 

problemy z rekrutacją wykwalifikowanych 

pracowników, w branżach/ zawodach szybkiego 

wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach. 

Wobec powyższego, skoro głównym działaniem jest 

wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/ 

zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące 

zadania zbieżne z zadaniami CKZiU (a przygotowanie do 

pełnienie funkcji jako działanie uzupełniające) 

należałoby wskazać w pkt. 10 że chodzi o CKZiU 

utworzone w ramach projektu i już działające, które 

tylko potrzebują środków na rozwinięcie prowadzonej 

działalności. 

CKZiU

Uwaga nieuwzględniona

propozycję zmiany przedstawiła KE. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zakres 

interwencji przewidziany w Podrozdziale 6.2 nie uległ zmianie - środki EFS mogą być 

przeznaczone na przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty tworzących CKZiU oraz 

realizację zadań w zakresie kształcenie i szkolenia zawodowego. 

713 IZ RPO WK-P Podrozdział 2.3 12) -

kwalifikacja – to określony zestaw efektów uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji 

pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, 

zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone 

w walidacji oraz formlanie potwierdzone przez 

instytucję uprawnioną do certyfikowania. Obecny zapis 

wygląda tak: "12) kwalifikacja – to określony zestaw 

efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji 

formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie 

się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej 

kwlaifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało 

sprawdzone w walidacji oraz formlanie potwierdzone 

przez instytucję uprawnioną do certyfikowania".

Usunięcie błędu pisarskiego. definicje Uwaga uwzględniona

714 IZ RPO WK-P

Podrozdział 2.2 – 

Zakres 

Wytycznych

13) -

Czy zapis:

13) Projekty mobilności ponadnarodowej (wyjazdy 

zagraniczne) dla osób uczących się

(studentów oraz uczniów), absolwentów placówek 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz

kadry kształcenia ogólnego i kadry kształcenia i 

szkolenia zawodowego mogą być

realizowane wyłącznie w ramach Osi IV PO WER;

uniemozliwia realizację w ramach RPO  wsparcia w 

zakresie wizyt studyjnych w jednostkach prowadzących 

kształcenie zawodowe i u pracodawców.

Ustalenie czy zapis ten nie wyklucza działań dodatkowych 

przewidzianych w ramach zadań w konkursach.
ogólne

Wyjaśnienie

Zapis ma przeciwdziałać naruszeniu linii demarkacyjnej. Wsparcie określone w ramach RPO 

nie może powielać zakresu interwencji określonego w PO WER. N tej podstawie IZ RPO 

powinna zweryfikować czy zapisy Programu są zgodne z Wytycznymi.

715 IZ RPO WK-P 5.1 9) -

9) Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które 

powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony 

w załączniku nr 2 do niniejszych Wytycznych. IZ RPO 

zapewnia zamieszczenie tego standardu w regulaminie 

konkursu. Każdy projekt powinien obejmować co 

najmniej wszystkie kompetencje wskazane w ramach 

Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i 

Tworzenie treści, na dowolnym poziomie 

zaawansowania. Powyższy warunek nie ma 

zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do 

projektów realizowanych z wykorzystaniem 

mechanizmów popytowych.

Treść zawarta w punkcie 9. nie dotyczy kwalifikacji cyfrowych. 

Oznacza to, że szkolenia/kursy, po których uczestnik uzyskuje 

kwalifikacje nie muszą być realizowane wg standardu 

wymagań?

osoby dorosłe

Wyjaśnienie

Standard dotyczy wyłącznie kompetencji cyfrowych. Kwalifikacje mogą być realziowane 

zgodnie właściwym dla nich zakresem merytorycznym. 



716 IZ RPO WK-P 6.1 1) f)

Czy udzielanie wsparcia przyczyniające się do 

dostosowania kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 

do potrzeb rynku pracy, w przypadku działań 

opierających się na podejściu popytowym musi być 

zgodne z diagnozą, do przygotowania ktorej 

zobowiązuje zapis zawarty w pkt. 6) Wytycznych w 

obszarze edukacji?

Dodatkowo czy gwarancja zawarta w pkt.10 

wskazanych Wytycznych jest przedmiotowa w takim 

przypadku?

W przypadku realizacji działań opierających się na podejściu 

popytowym, gdzie uczestnik sam dokonuje wyboru 

miejsca/podmiotu, w którym będzie zdobywał niezbędne 

kwalifikacje zawodowe zapisy zawarte w pkt. 6. oraz 10. są nie 

możliwe do zagwarantowania przez IZ RPO.

zawodowe
Uwaga uwzględniona

Zapis został zmodyfikowany 

717 IZ RPO WK-P 6.1 8) a)

W Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Podrozdział 6.1, 

pkt 8, lit. a) wskazano, iż we wsparciu dotyczącym 

doskonalenia umiejętności oraz kompetencji 

zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, istnieje zgodność zakresu 

doskonalenia  nauczycieli kształcenia zawodowego z 

potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie 

zawodowe, z zapotrzebowaniami ww. podmiotów na 

nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego 

określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z 

zapotrzebowaniami rynku pracy. Natomiast w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

listopada 2015 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu 

podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 

zawodowego dofinansowywanych ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 

szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i 

trybu przyznawania tych środków dokonano zmiany § 6 

ust.1, który obecnie brzmi: „1. Na każdy rok szkolny 

dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w 

zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 

lub placówki, uwzględniając:

1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz 

wynikające z nich wnioski,

Zachodzi niespójność pomiędzy treścią Rozporządzenia, a 

treścią Wytycznych. Czy pojęcie potrzeb w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki 

należy traktować tożsamo z pojęciem planu rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe? 

zawodowe
Uwaga uwzględniona

Zapis został zmieniony. 

718

Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem 

Operacyjnym - Lubuskie 2020

6.1 13 c, g, j

W literze "g" wprowadzono zapis "katalog wydatków 

przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać 

koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego             w wysokości 

nieprzekraczającej 5000 zł..."              czy w skład 

katalogu wydatków wchodzi również stypendium 

stażowe oraz wynagrodzenie opiekuna, oraz czy na 

wszystkie te zadania (litera c,g,j) koszt łączny nie 

powinien przekroczyć 5000 zł?

W opinii IZ RPO - L2020 zapisy Wytycznych nie wskazują 

jednoznacznie,      czy koszty wymienione w literze c,g,j 

obejmują osobne kwoty, tzn: 5000 zł      na wydatki związane z 

odbywaniem stażu i praktyki zawodowej; stypendium stażowe 

nieprzekraczające połowy średniego wynagrodzenia brutto oraz 

wynagrodzenie opiekuna stażu i praktyki. Jeżeli są to osobne 

kwoty               to proponuje się uszczegółowić zapis w punkcie 

"g" - katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu z 

wyłączeniem stypenidum stażowego        i wynagrodzenia 

opiekuna może uwzględniać ....

zawodowe

Wyjaśnienie

wskazane wydatki nie wchodzą w skąłd wydatków, któe zostały określone jako ,,koszty 

związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu".

719 IZ RPO WK-P 6.1 8) c)

Propozycja doprecyzowania zakresu wykorzystania 

doświadczenia wskazanych placówek oraz zastapienie 

spójnika "i" na "lub":

c) realizacji wsparcia, o którym mowa pkt 7, powinna 

być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia 

działających na poziomie wojewódzkim i lokalnym 

placówek doskonalenia nauczycieli;

Doprecyzowanie zapisów umożliwi wnioskodawcom właściwe 

przygotowanie dokumentacji i realizację planowanych 

projektów.

zawodowe
Uwaga uwzględniona

Zapis został zmieniony. 



720 Komisja Europejska 2.2 30 etapy edukacyjne nie są jasno zdefiniowane definicje

Wyjaśnienie

Definicja etapów edukacyjnych została przygotowana przez MEN, a następnie 

doprecyzowana zgodnie z uwagami IZ RPO, dzięki czemu powinna być zrozumiała dla 

adresatów zapisów Wytycznych.  Wskazane w definicji progi edukacyjne służą wyjaśnieniu 

kogo należy zakwalifikować do kategorii ,,ucznia młodszego”. Zgodnie z definicją uczniem 

młodszym jest uczeń przekraczający próg edukacyjny I, II i III. 

I etap edukacyjny to szkoła podstawowa, klasa I-III, II etap edukacyjny do również szkoła 

podstawowa, ale klasy IV-VI, III etap edukacyjny to gimnazjum. 

Uczniem młodszym będzie uczeń, który przekracza I próg, czyli jest uczniem I klasy szkoły 

podstawowej albo przekracza II próg, czyli będzie uczniem klasy IV szkoły podstawowej albo 

przekracza III próg czyli będzie uczniem I klasy gimnazjum. Oznacza to, że wsparciem może 

być objęty uczeń I i IV klasy szkoły podstawowej oraz uczeń I klasy gimnazjum. 

721 Komisja Europejska 3.1 7

proponujemy aby diagnoza była obowiązkowa nie tylko 

dla wydatków infrastrukturalnych. Ponadto 

proponujemy następujące brzmienie: 

IZ RPO zapewnia, że wydatki na wsparcie wychowania 

przedszkolnego inwestycje infrastrukturalne, o których 

mowa w pkt 6, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie 

następujące warunki:

a) organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, 

która byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby 

edukacji przedszkolnej;

b) potrzeba wydatkowania środków została 

potwierdzona analizą potrzeb i trendów 

demograficznych w ujęciu terytorialnym (w 

perspektywie kolejnych 3 lat); zapotrzebowanie 

zdiagnozowane na poziomie regionalnym/lokalnym, jest 

określone w dokumentacji konkursowej;

c) realizacja wsparcia odpowiada na indywidualnie 

zdiagnozowane zapotrzebowanie placówek 

wychowania przedszkolnego. Diagnoza powinna 

stanowić element wniosku o dofinansowanie.

d) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z 

koncepcją uniwersalnego projektowania.

przedszkola

Uwaga częściowo uwzględniona

 Oczywiście zasadnym jest, aby diagnoza była podstawą do realizacji wsparcia w obszarze 

edukacji przedszkolnej.  Dlatego też Wytyczne przewidują pewne rozwiązania, które 

stanowią gwarancję dla kierowania wsparcia do obszarów, na których istnieją rzeczywiste 

deficyty w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego. Za przeprowadzenie 

tej analizy odpowiedzialne są IZ RPO. Analiza ta powinna zdefiniować kierunki interwencji 

EFS w konkretnym województwie. Ponadto, Wytyczne wprowadzają warunek 

wydatkowania środków na inwestycje infrastrukturalne wyłącznie na podstawie analizy 

potrzeb i trendów demograficznych. Dodatkowo, w wyniku uwagi KE, do Wytycznych 

wprowadzony zostanie zapis o konieczności powiązania realizacji wsparcia projektowego z 

diagnozą. 

722 Komisja Europejska 3.2 i równoważne 4

prosimy o wyjaśnienie zapisów punktu 4 – prosimy o 

wyjaśnienie czy oznacza to ze wsparcie nie będzie 

kierowane jedynie do szkol osiągających najsłabsze 

wyniki edukacyjne? Zastanawiamy się jak w tym 

przypadku realizowane będą zapisy umowy 

partnerstwa, według których interwencja powinna się 

koncentrować na szkołach o największych potrzebach. 

Ponadto skierowanie wsparcia do wszystkich szkol 

prowadzić będzie do rozproszenia ograniczonych 

środków finansowych

kompetencje 

kluczowe

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisem Wytycznych obowiązek kierowania wsparcia do szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne nie ma zastosowania jeżeli IZ planuje skierować wsparcie do 

wszystkich szkół/ placówek zlokalizowanych na konkretnym obszarze.  Oznacza to, że jeżeli 

środki EFS będą w stanie zapewnić wsparcie wszystkim szkołom/ placówkom oświatowym 

zlokalizowanych na terenach wskazanych w Wytycznych to nie będzie konieczności 

profilowania wsparcia. Zastosowania powyższego rozwiązania wymaga przeanalizowania 

przez IZ RPO możliwości finansowych oraz skali potrzeb ma konkretnym obszarze 

referencyjnym. 

723 Komisja Europejska 3.2 i równoważne 13

proponujemy dodanie odpowiednich szkoleń dla 

nauczycieli, prowadzonych przez pracowników systemu 

wspomagania pracy szkoły, organów prowadzących, 

trenerów którzy zostali przeszkoleni w ramach 

projektów PO WER. Ponadto proponujemy dodanie e-

materiałów dydaktycznych.

kompetencje 

kluczowe
Uwaga uwzględniona



724 Komisja Europejska 3.2 i równoważne 7 konieczność dokonania stosownych zmian

IZ RPO zapewnia, że realizacja wsparcia, o którym mowa w pkt 

5, odpowiada na potrzeby zdiagnozowane na poziomie regionu 

(diagnoza regionalna) jest dokonywana na podstawie 

indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowaniea szkół lub 

placówek systemu w tym zakresie (diagnoza instytucjonalna), w 

tym zwłaszcza Diagnoza instytucjonalna powinna obejmować 

przeprowadzenie inwentarza oraz oceny stanu technicznego 

posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna być 

przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę 

systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 

charakterze edukacyjnym lub badawczym (według wzoru 

będącego częścią dokumentacji konkursowej) oraz 

zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot 

przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze 

wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. 

placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej. Wnioski z Diagnozay 

powinnay stanowić element wniosku o dofinansowanie.

Dla szkolnictwa zawodowego (str 44 punkt 6) proponujemy 

dodanie zdania: "Diagnoza potrzeb na poziomie regionu 

powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia 

społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe, tak aby w jak 

największym stopniu odzwierciedlać obecny stan wyposażenia 

w regionie (szkoły i przedsiębiorstwa) oraz rozwój potrzeb rynku 

pracy."

Uważamy również ze informacje pochodzące z inwentarza 

powinny być gromadzone na poziomie IZ.

kompetencje 

kluczowe

Uwaga nieuwzględniona

Diagnoza jest faktycznie najważniejszym elementem, na podstawie którego powinno być 

udzielane wsparcie. I dlatego też wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadzali 

beneficjenci projektów, a nie IZ RPO. Diagnoza regionalna stanowiła podstawę dla 

przygotowania zapisów RPO, które w połączeniu z wymaganiami określonymi w 

Wytycznych kierunkują dość precyzyjnie interwencję EFS. Nie jest zatem konieczne 

przeprowadzanie kolejnej diagnozy regionalnej przed każdym konkursem. 

W naszej opinii inwentaryzacji wyposażenia nie powinna przeprowadzać IZ, która może nie 

mieć narzędzi do precyzyjnego określenia stanu wyposażenia szkół zlokalizowanych na 

terenie regionu.  

725 Komisja Europejska 6.1 13 l dodanie punktu
IZ RPO zobowiązuje się do monitorowania i ewaluacji jakości 

staży i praktyk.
zawodowe

Uwaga uwzględniona

Wytyczne zostały uzupełnione o obowiązek monitorowania jakości staży. Sposób 

monitorowanie (badania, ewaluacje) powinien pozostać do decyzji IZRPO. 

726 Komisja Europejska 6.1 16 c

proponujemy następująca modyfikacje: "wyposażenie 

pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na 

podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a 

także posiadanego przez nie wyposażenia (diagnoza o 

której mowa w pkt 6)." Proponujemy przeniesienie 

zdania "Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje 

instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 

lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe" do punktu 6

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

Diagnoza jest faktycznie najważniejszym elementem, na podstawie którego powinno być 

udzielane wsparcie. I dlatego też wskazane jest, aby taką diagnozę przeprowadzali 

beneficjenci projektów, a nie IZ RPO. Diagnoza regionalna stanowiła podstawę dla 

przygotowania zapisów RPO, które w połączeniu z wymaganiami określonymi w 

Wytycznych kierunkują dość precyzyjnie interwencję EFS. Nie jest zatem konieczne 

przeprowadzanie kolejnej diagnozy regionalnej przed każdym konkursem. 

W naszej opinii inwentaryzacji wyposażenia nie powinna przeprowadzać IZ, która może nie 

mieć narzędzi do precyzyjnego określenia stanu wyposażenia szkół zlokalizowanych na 

terenie regionu.  

727 Komisja Europejska 6.1 17 c propozycja dokonania zmiany

"współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i 

w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego 

rynku pracy, w tym poprzez systematyczna współpracę z PUP i z 

przedsiębiorcami;"

zawodowe

Propozycja podkreślenia konieczności współpracy jest zasadna. Jednakże aktualne zapisy 

Wytycznych są zgodne z propozycją zmiany. Typ wsparcia obejmuje ,,rozwój współpracy 

szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym”, natomiast wskazany powyżej pkt uszczegóławia, że współpraca 

ta ma przyczyniać się do dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

Współpraca powinna obejmować podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego. Do tej 

kategorii należy zaliczyć przede wszystkim przedsiębiorców, ale również PUP (zgodnie z 

definicją wskazaną w pkt 4 tego podrozdziału). 

728 Komisja Europejska 6.1 20 wprowadzenie nowego punktu

proponujemy następujące brzmienie: IZ RPO zapewnia 

możliwość wdrożeniea w całym regionie wypracowanego w 

ramach PO WER modelu współpracy pracodawców 

funkcjonujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ze 

szkołami oraz placówkami systemu oświaty prowadzącymi 

kształcenie zawodowe.

zawodowe

Uwaga nieuwzględniona

W związku z odstąpieniem od ujmowania w Wytycznych zapisów dot. modelu współpracy 

pracodawców funkcjonujących w SSE ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty 

prowadzącymi kształcenie zawodowe, wprowadzenie propozycji KE nie jest możliwe.



729 Komisja Europejska 6.2 3 modyfikacja

proponujemy następującą modyfikacje - IZ RPO gwarantuje, że 

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami 

CKZiU będą wspierane tworzone w pierwszej kolejności w 

branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki 

regionalnej, w branżach, w których na szeroką skalę występują 

problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w 

branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych 

CKZiU Uwaga uwzględniona 

730 Komisja Europejska ogólne

Proponujemy dodanie następującego punktu ogólnego 

do wytycznych: IŻ RPO zapewni ze projekty edukacyjne 

finansowane w ramach EFS (PI 10i, 10iii, 10iv) i EFRR 

10a są realizowane w sposób komplementarny, podczas 

gdy komplementarność jest rozumiana jako dopełnianie 

się interwencji prowadzące do realizacji określonego 

celu i może przejawiać się poprzez realizacje projektów 

zintegrowanych lub realizację ściśle powiązanych 

projektów. Komplementarność powinna być 

uzasadniona w oparciu o diagnozę potrzeb.

ogólne
Uwaga nieuwzględniona

Powyższy warunek wynika bezpośrednio z zapisów Umowy Partnerstwa. 

731
Polskie Towarzystwo 

Informatyczne
5.1

ogóln

a

kwalifikacja to sytuacja zero-jedynkowa: albo się ją ma 

albo nie. Kompetencje natomiast można zdobywać lub 

poprawiać i w pewnym momencie certyfikować i 

uzyskać kwalifikację. Rozumiem chyba zamysł Autorów - 

szkolenia mogą doprowadzić do uzyskania kwalifikacji 

(takiej prawdziwej, zapisanej w Zintegrowanym 

Rejestrze Kwalifikacji) albo po uzyskaniu czy poprawie 

kompetencji zakończyć się certyfikatem nie ujętym w 

ZRK.

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

732
Polskie Towarzystwo 

Informatyczne
5.1 1 modyfikacja zapisu

Celem interwencji EFS jest zwiększenie uczestnictwa osób 

dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie 

kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji  kluczowych 

tych osób w zakresie TIK i języków obcych. 

osoby dorosłe Uwaga uwzględniona

733
Polskie Towarzystwo 

Informatyczne
5.1 5 a modyfikacja zapisu

5) IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS 

szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji lub 

kompetencji cyfrowych i językowych zakończą się:

a) w przypadku kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i 

walidacji oraz certyfikacji (nadaniem kwalifikacji) albo

b) w przypadku certyfikatu nie będącego kwalifikacją - 

certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji, zgodnie z 

zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie lub regulaminie 

konkursu etapami, o których mowa w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020

osoby dorosłe

Uwaga częściowo uwgzlędniona

pojęciie certyfikatu rozumiane jest na pzoiomie Wytycznych analogicznie do uzyskania 

kwlaifikacji. Stąd też w przypadku kompetencji właściwym jest zastosowanie pojęcia 

,,dokument potwierdzajacy kompetencje" 



734
Polskie Towarzystwo 

Informatyczne
5.1

Wprowadzenie dodatkowego warunku:

Certyfikat ten musi spełniać następujące warunki 

wiarygodności: 

i) certyfikat zewnętrzny, tj. taki, dla którego instytucja 

certyfikująca nie jest powiązana osobowo i 

organizacyjnie z instytucją szkolącą w ramach tego 

projektu lub beneficjentem, 

ii) certyfikat rozpoznawalny na rynku od co najmniej 3 

lat, 

iii) certyfikat świadczący o nabyciu przez kandydata 

danej kompetencji a więc dokument zaświadczający, że 

kandydat kompetencję posiada, 

iv) instytucja certyfikująca jest wiarygodna (KRS, 

sprawozdania finansowe itp.), 

v) instytucja certyfikująca ma wdrożony system 

zapewniania jakości procesu certyfikacji. 

Mamy dwa rodzaje certyfikacji, które są akceptowane w 

wytycznych: takie, które są kwalifikacjami (w rozumieniu ZRK – 

w przyszłości jak powstanie - czy takich dokumentów jak 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w 

ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego z 26 kwietnia br.) i te, które 

kwalifikacjami nie są, ale jednakowoż spełniają jakieś minimalne 

warunki wiarygodności: a) certyfikacja zewnętrzna w stosunku 

do beneficjenta i instytucji szkolącej – żeby wyeliminować 

tworzenie certyfikatów pod konkretne szkolenia; b) certyfikat 

obecny na rynku od jakiegoś czasu (proponuję 3 ale może być i 5 

lat) – żeby wyeliminować tworzenie certyfikatów pod konkretne 

projekty unijne; c) certyfikat potwierdzający posiadanie 

kompetencji – chodzi o wyeliminowanie certyfikatów, które są 

wydawane każdemu, kto do egzaminu przystąpi i zapewniają 

100% „zdawalność” (w statystykach wszyscy posiadają 

certyfikat a w rzeczywistości nikt nie ma kompetencji) – nie jest 

też rozwiązaniem arbitralne podanie minimalnego progu 

zdawalności, bo to instytucja certyfikująca musi na podstawie 

doświadczeń uznać, jaki próg jest dopuszczalny, kiedy może 

zagwarantować, że zdający rzeczywiście kompetencje posiadł; 

d) wiarygodność instytucji certyfikującej – istnieje wiele firm 

„krzaków” które wyczuły łatwy zarobek i „certyfikują” na 

potęgę; e) system zapewniania jakości – to może świadczyć o 

tym, że ktoś z zewnątrz i do tego upoważniony przyjrzał się 

jakości certyfikacji.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

IK UP nie uważa za zasadne wprowadzanie dodtakowych uregulowąń dotyczących 

dokumentów potwierdzajacych zdobycie komeptencji. 

735
Polskie Towarzystwo 

Informatyczne
5.1 7

Czy takie ograniczenia nie powinny też dotyczyć 

kwalifikacji i kompetencji cyfrowych?
osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

stawki jednostkowe mają zastsowanie wyłacznie do szkoleń językowych. Stąd tez w 

wytycznych wskazane zostało wyłącznie odwołanie do punktu dotyczącego zakresu 

językowego. 

736
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Informatyczne
5.1 9

Należy wskazać, że chodzi o WSZYSTKIE kompetencje ramowe z 

wymienionych obszarów, które mają być wypełnione 

kompetencjami w projekcie (chyba, żeby intencją Ministerstwa 

było wskazanie części tych kompetencji, byle dla każdego z tych  

obszarów, ale wtedy to trzeba explicite napisać - jednostki 

pośredniczące miały z tym problem). Także trzeba wpisać o jakie 

poziomy zaawansowania chodzi (przyjąłem, że o dowolne), bo i 

tu niektóre jednostki zakładały wszystkie poziomy, co mija się z 

celem. W wersji 2.0 ramy DIGCOMP, która ma ukazać się 

jeszcze w tym roku, ma być 6 poziomów zaawansowania (na 8 

poziomowej skali EQF). Proszę też o rozważenie, czy na pewno 

chodzi o wszystkie kompetencje ramowe z tych obszarów – 

wszak w obszarze Tworzenie treści mamy kompetencję ramową 

Programowanie, która dla wykluczonych cyfrowo może być 

trudna do osiągnięcia. Ostatnie zdanie punktu 9) winno być 

uwypuklone.

osoby dorosłe

Uwaga uwzględniona

Należy mieć na uwadze, że  zapis Wytycznych odnosi się do obowiązku realizacji przez 

beneficjenta w ramach projektu oferty szkoleniowej, obejmującej wszystkie kompetencje 

zawarte w ww. obszarach z ramy DIGCOMP, a nie do liczby kompetencji, które powinni 

uzyskać uczestnicy projektów. Każdy z uczestników powinien mieć możliwość dokonania 

wyboru zakresu kursu/szkolenia spośród oferty świadczonej przez beneficjenta, 

dostosowanej do jego indywidualnego zapotrzebowania.     



737
Polskie Towarzystwo 

Informatyczne
załącznik nr 2

W oryginalnym (anglojęzycznym) opisie ramy DIGCOMP podane 

są – po opisie w postaci tabelki (zamieszczonym w Wytycznych) - 

każdej z 21 kompetencji ramowych: przykłady wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych (postaw) oraz przykłady 

zastosowań w dwóch obszarach – w nauce szkolnej i w pracy. 

Te przykłady zostały częściowo przetłumaczone na język polski i 

podane jeszcze w maju 2015 r. w zamówionym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji Ramowym Katalogu Kompetencji 

Cyfrowych (https://mac.gov.pl/files/ramowy-katalog-

kompetencji-cyfrowych.pdf) – można by je więc bezkosztowo 

do Standardu dołączyć. Wartałoby też dołączyć wstępne 

rozdziały 1 i 2, gdyż tam pokazana jest idea ramy kompetencji 

cyfrowych DIGCOMP (przykładowe cytaty: „Propozycja 

DIGCOMP może służyć jako parasol albo meta-rama dla 

istniejących ram, inicjatyw, programów nauczania i certyfikacji. 

Mamy nadzieję, że może także inspirować nowe inicjatywy z 

szerszym spojrzeniem na kompetencje cyfrowe” (rozdział 1.1), 

„Aby ta propozycja mogła zostać wdrożona, koniecznie trzeba 

przystosować  kompetencje tu opisane do szczególnych potrzeb 

konkretnych grup docelowych” (rozdział 1.3), „…kompetencje 

opisane w tej propozycji są całkiem ogólne i abstrakcyjne” 

(rozdział 1.3), „Poziom abstrakcji kompetencji przewidzianych w 

ramie pozwala interesariuszom na uszczegółowienie i 

wyspecyfikowanie kompetencji szczegółowych w sposób, który 

uznają za najbardziej właściwy dla grup docelowych lub 

kontekstu” (rozdział 2)). Pewnie najlepszym byłoby 

umieszczenie pełnego tłumaczenia tego opracowania (ale 

rzeczywiście pełnego, bo w Internecie pojawiły się tłumaczenia 

alternatywne, pomijające niewygodne dla tłumaczących 

fragmenty). W tabelce podaję uzupełnienie dla kompetencji nr. 

1 – trzebaby to samo „ćwiczenie” wykonać dla pozostałych 20 

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Zaproponowane zapisy zostaną wprowadozne do treści Wytycznych po wejściu w życie 

wersji 2.0 dokumentu. 

738
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Informatyczne
załącznik nr 2 

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała wersję 2.0 

ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP. Podkreślono, że jest to 

rama kompetencji dla obywateli, w odróżnieniu od ram dla 

użytkowników czy informatyków-profesjonalistów. Na razie 

pojawiła się część pierwsza – referencyjny model pojęciowy. 

Część druga, zawierająca opisy poziomów zaawansowania, ma 

pojawić się na jesieni bieżącego roku.

osoby dorosłe

Uwaga nieuwzględniona

Wprowadzenie do Wytycznych wersji 2.0 wymaga,aby była ona gotowa w pełni, a nie 

częściowo. 


