
Lp. Pytanie Odpowiedź

1.

Jak rozumiany jest wymóg współpracy z podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego? Czy 

współpraca taka powinna przybrać formę umowy partnerstwa, rozumianej jako wspólna realizacja 

projektu?

Obowiązek współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub placówkami systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe jest rozumiany jako współautorstwo programów nauczania dla 

kursów i wynika z kryterium dostępu: „Projekt zakłada opracowanie modelowych programów 

nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych we współpracy z co najmniej jednym 

podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe”. W związku z powyższym nie ma obowiązku realizacji 

projektu w partnerstwie.

2.

Czy opracowanie programu przez minimum trzy osoby jest kryterium obligatoryjnym? Czy  osoby te 

mogą być zaangażowane w tworzenie programu w różnym stopniu i zakresie obowiązków?

Nie ma obowiązku opracowania programu przez minimum trzy osoby. Stopień zaangażowania 

personelu w realizację zadań projektu zależy od Wnioskodawcy, będzie on jednak podlegał ocenie 

przez Instytucję Organizującą Konkurs

3.

Jak rozumiane jest stworzenie programu – program dla zawodu, czy program dla kwalifikacji, w tym 

w kontekście podziału alokacji na konkurs (obszary kształcenia)?

Modelowy program nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o którym mowa w kryterium 

nr 1 Rocznego Planu Działania na 2015 r. to „program dla kwalifikacji”.

Program nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego musi spełniać wymagania określone w 

regulaminie konkursu.

4.

W związku z planowaną uproszczoną metodą rozliczania projektów – w jaki sposób dokonywany 

powinien być wybór personelu projektu, w tym autorów programów?

Opis realizacji projektów rozliczanych uproszczoną metodą – kwoty ryczałtowe, został opisany 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w 6.6 Uproszczone metody rozliczania wydatków.

5.

Okres realizacji projektu – czy w harmonogramie realizacji projektu będzie należało uwzględnić 

recenzje recenzentów MEN

W harmonogramie projektu należy uwzględnić zarówno czas na dokonanie recenzji dwóch 

niezależnych specjalistów z danego obszaru kształcenia zawodowego, jak i na przegląd, którego 

dokonają eksperci ds. kształcenia zawodowego wyłonieni przez IP.

6.

Czy recenzenci MEN finansowani są ze środków MEN? Ze środków IP będą finansowani wyłącznie eksperci ds. kształcenia zawodowego wyłonieni przez 

IP, o których mowa w kryterium nr 8 Rocznego Planu Działania. Natomiast dwóch niezależnych 

specjalistów z danego obszaru kształcenia zawodowego, o których mowa w kryt. 7, powinno zostać 

sfinansowanych w ramach projektu.

7.

Formy realizacji KKZ  (czy prawidłowo interpretuję zapisy): 

a)      obowiązkowo – forma stacjonarna;

b)      premia +10 pkt (stacjonarne ze wskazaniem elementów kształcenia na odległość);

c)       premia +10 pkt (kompleksowe rozwiązanie – każdy KKZ opracowany zarówno jako 

stacjonarny, jak i zaoczny);

d)      czy powyższe kryteria b) i c) – dodatkowe punkty – sumują się?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 w Rocznym Planie Działania na 2015 r. projekt obligatoryjnie musi 

zakładać opracowanie modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

do realizacji w formie stacjonarnej (…), natomiast kryteria premiujące zakładają premię punktową w 

przypadku gdy projekt dodatkowo zakłada:

• ze modelowy program nauczania dla KKZ wskazuje treści kształcenia, które są możliwe do 

zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (premia 10 punktów)

• opracowanie modelowych programów nauczania dla wszystkich kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych w jednym obszarze kształcenia zawodowego, zarówno w formie stacjonarnej jak i 

zaocznej (premia 10 punktów)

Premie punktowe sumują się, czyli projekt spełniając obydwa powyższe warunki może otrzymać 

dodatkowo 20 pkt.

Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
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8.

Kryterium dostępu Nr 1  - doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania dla zawodów 

udokumentowane opracowaniem co najmniej 10 szkolnych programów nauczania dla zawodów w 

ostatnich 5 latach:

-  czy wymóg doświadczenia w opracowaniu 10 programów nauczania dla zawodów dotyczy 

obszaru kształcenia, w ramach którego składany jest projekt (np. B-budowlany), czy też programów 

nauczania w dowolnym z wskazanych w dokumentacji konkursowej obszarów kształcenia?

Wymóg doświadczenia w opracowaniu 10 programów nauczania dla zawodów nie musi dotyczyć 

obszaru kształcenia, w ramach którego składany jest projekt.

9.

Kryterium dostępu Nr 4 – opracowanie modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe:

- w jaki sposób należy rozumieć współautorstwo w tworzeniu programów nauczania – jako wspólna 

pracę minimum dwóch autorów z dwóch podmiotów?;

- jak należy rozumieć współautorstwo z podmiotem – czy współautor powinien być osobą 

zatrudnioną/ współpracującą/ członkiem takiego podmiotu?;

Współautorstwo w tworzeniu modelowych programów nauczania należy rozumieć jako współpracy z 

co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Natomiast współautor modelowego programu 

nauczania powinien być pracownikiem lub członkiem podmiotu z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe. 

Współautorem modelowego programu nauczania powinna być osoba zatrudniona lub będąca 

członkiem podmiotu należącego do otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

10.

Kryterium dostępu Nr 9 – koszt opracowania jednego KKZ nie może być większy niż 11 500 zł(…):

- w Planie Działania na 2015 r. określono, że program powinno opracowywać 3 autorów – takiego 

wymogu nie określono w dokumentacji konkursowej , proszę o informację

Nie ma wymogu w kryteriach dostępu, aby modelowy program opracowywało 3 autorów. Informacja 

na ten temat znalazła się w Rocznym Planem Działania na 2015 r. jako uzasadnienie, w którym 

podano metodę wyliczenia kwoty na opracowanie jednego modelowego programu nauczania dla 

KKZ.

11.

Czy za program szkolny można uznać programy studiów dla poszczególnych kierunków i 

specjalności oraz programy studiów podyplomowych utworzone przez państwową wyższę szkołę i 

tym samym uznać kryterium nr 1 za spełnione?

Zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 „Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub 

niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania dla zawodów 

i/lub programów kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie formalnych kwalifikacji. 

Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej dziesięć szkolnych programów 

nauczania lub opracował co najmniej trzy programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych od 

momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych”  programy studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności oraz 

programy studiów podyplomowych nie wpisują się w wymagane w kryterium doświadczenie.

Zgodnie z art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.), program nauczania dla zawodu to opis sposobu realizacji celów 

kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie kwalifikacyjnych kursów zawodowych od 

momentu wprowadzenia do uso możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

12.

Zabezpieczenie umowy (weksel in blanco) – czy istnieje możliwość podpisania weksla i deklaracji 

wystawcy weksla przez osoby upoważnione osobiście, w siedzibie IP?, czy też konieczne będzie 

podpisanie weksla w obecności notariusza?

Tak, weksel i deklaracja wystawcy weksla będą podpisywane osobiście przez osoby upoważnione w 

siedzibie IP. 

13.
Audyt w projekcie – w świetle dokumentacji konkursowej nie jest wymagany – prosimy o 

potwierdzenie

Audyt nie jest wymagany w projektach.

14.
Produkty – proszę o wskazanie formy przekazania powstałych w projekcie produktów (wersja 

elektroniczna?)

Produkty opracowane w ramach projektu powinny być przekazane w formie elektronicznej i 

papierowej. Wersję elektroniczną materiałów należy przekazać na płycie CD.

15.

Czy istnieje formalna możliwość rezygnacji przez Beneficjenta z kosztów pośrednich w projekcie i 

tym samym przeznaczenia całej kwoty przewidzianej na opracowanie programu nauczania do KKZ 

na koszty bezpośrednie projektu?

Istnieje możliwość rezygnacji przez Beneficjenta z kosztów pośrednich w projekcie i tym samym 

przeznaczenia całej kwoty przewidzianej na opracowanie modelowego programu nauczania dla KKZ 

na koszty bezpośrednie projektu.



16.

Kryterium premiujące nr 2 – projekt zakłada opracowanie modelowych programów nauczania dla 

wszystkich KKZ w jednym obszarze kształcenia zawodowego zarówno w formie stacjonarnej, jak i 

zaocznej. Czy kryterium to oznacza obowiązek przygotowania dwóch odrębnych programów 

nauczania (dwóch dokumentów)?

W celu spełnienia kryterium premiującego nr 2 należy opracować programy nauczania dla 

wszystkich kwalifikacyjnych kursów zawodowych w jednym obszarze w formie stacjonarnej 

wskazując w nich treści możliwe do zrealizowania w formie zaocznej (w ramach samokształcenia) 

wraz z rekomendowaną liczbą godzin.

17.

Czy jest możliwe stworzenie w ramach proponowanego projektu programu nauczania dla asystenta 

osoby niepełnosprawnej z zakresu obsługi osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi 

(czyli z pominięciem niepełnosprawności ruchowych)

Nie ma możliwości stworzenia programu nauczania dla asystenta osoby niepełnosprawnej 

wyłącznie z zaburzeniami psychicznymi. Wynika to z faktu, że zgodnie z brzmieniem kryterium 

dostępu nr 3 projekt musi obejmować opracowanie modelowych programów nauczania dla 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) do realizacji w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem 

wszystkich niepowtarzających się kwalifikacji z danego obszaru kształcenia zawodowego 

wymienionego w kryterium dostępu nr 10, dla których przewidziano możliwość prowadzenia KKZ, a 

równocześnie zgodnie z kryterium dostępu nr 5 każdy z powstałych programów musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w:

• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 622),

• rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012, poz. 184. z późn. zm.),

• rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu (Dz. U. 2010, Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.).


