DE-WZP.261.16.10.2016.RB.1.RB

Warszawa, 2016-10-12

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego dot. sporządzenia dwóch zestawień standardów i cen
rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty –
postępowanie nr DE-WZP.261.16.10.2016.RB.
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 6 października 2016 r. dot. usługi sporządzenia dwóch
zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty, poniżej
przekazuję pytanie jednego z potencjalnych oferentów wraz z odpowiedzią:
Pytanie nr 1
„Szanowni Państwo, zwracam uwagę, iż przedmiotowe zapytanie ofertowe jest niekompletne. Zgodnie
z treścią przedmiotowego zapytania, integralną jego częścią powinny być załączniki nr 3-6, natomiast do
zapytania ofertowego dołączone są wyłącznie załączniki nr 1 i 2. Nie mając wglądu do fiszek
projektowych (które według treści zapytania są w załączeniu) mamy utrudnione zadanie przy wycenie
zamówienia.”
Odpowiedź na pytanie nr 1
W związku z pytaniem skierowanym do MEN w sprawie zapytania ofertowego z dnia 6 października
2016 r. dot. usługi sporządzenia dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków
ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój w obszarze oświaty, uprzejmie informuję, że fiszki projektowe stanowiące podstawę do realizacji
przedmiotowego zamówienia znajdują się na naszej ogólnodostępnej stronie internetowej w Rocznym
Planie Działania na rok 2016 pod adresami:
 https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/rpd-2016_kwiecien-2016.pdf
oraz
 https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/5/2016/01/Roczny-Plan-Dzialania12.2015_MEN.pdf.
Dodatkowo w załączeniu przesyłamy powyższe dokumenty oraz wzór formularza przedmiotowego
zestawienia a także zestawienie standardów i cen rynkowych opracowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż
na dzień 17 października br. na godzinę 10:00.
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu

Cel szczegółowy

Działanie /
Poddziałanie

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
Etap 1: Forum partnerów społecznych
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez
zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego
programowania
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej
się gospodarki
Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów
społecznych na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w
tym:



Utworzenie zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów
kształcenia zawodowego, w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń
zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych właściwi dla
25 grup zawodów, w ramach których, z udziałem przedstawicieli rad sektorywch,
zostaną podjęte m.in. następujące działania:
a. pozyskiwanie od rad sektorowych informacji na temat zapotrzebowania
na zawody i kwalifikacje (ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie
zawodów i kwalifikacji, w oparciu o które powinno być prowadzone
kształcenie w szkołach zawodowych)
b. wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie
szkolnictwa zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz
oczekiwanego profilu ich absolwentów)
c. dokonanie przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
pod kątem uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych
właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego oraz przygotowanie
wytycznych do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;



przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw
programowych w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia
zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie
wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

a. modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we
współpracy z partnerami społecznymi, w tym pracodawcami,

b. modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do
dyplomów i kwalifikacji, uwzględniająca zmiany w podstawach
programowych wprowadzone we współpracy z pracodawcami,

c. monitorowanie procesu wdrażania zmodyfikowanej podstawy
programowej kształcenia w zawodach,
Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wskazuje
placówki doskonalenia nauczycieli jako instytucje, do zadań których należy m. in.

będzie
wnioskodawcą1

podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką
oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek (art. 77a, ust. 1a).
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest państwową
jednostką budżetową podległą i finansowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz
pełni funkcję centralnej, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim
zasięgu działania. Celem działania Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na
rzecz rozwoju systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką
oświatową państwa w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Zgodnie ze Statutem Ośrodka do jego zadań należy m.in.:


inicjowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu podnoszenie
jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, w szczególności poprzez
prowadzenie dialogu z pracodawcami, inspirowanie pracodawców do włączania
się w proces kształcenia zawodowego;



wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze
kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym udostępnianie projektów
podstaw programowych, przykładowych planów i programów nauczania oraz
materiałów edukacyjnych, w formie papierowej i elektronicznej;



współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promocji
kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doradztwa edukacyjnozawodowego.

W projekcie zainicjowane będą działania zmierzające do podjęcia dialogu społecznego,
których efektem będą zmodernizowane projekty podstaw programowych kształcenia w
zawodach oraz zmodyfikowane suplementy do dyplomów i kwalifikacji. Rozwiązania
przewidziane do wypracowania w projekcie powstaną we współpracy z partnerami
społecznymi właściwymi dla problematyki objętej projektem.
Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

NIE

X

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

08.2017

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(miesiąc oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

07.2015

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

09.2015

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem
w roku 2014

w roku 2015

w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

ogółem

-

3 000 000

4 000 000

4 000 000

-

11 000 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)

1

W szczególności w świetle odpowiednich przepisów ustawy o z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz zapisów Umowy
Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

TAK

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
9 270 800
OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym2
Zastosowanie trybu pozakonkursowego jest spójne z zasadami wyboru projektów zawartymi w pkt 5.2 Umowy
Partnerstwa, tj. występowania prawnego obowiązku realizacji określonych zadań przez dany podmiot wynikający
z przepisów. Projekt będzie realizowany w obszarze zadań publicznych należących do kompetencji ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004
r Nr 256, poz.2572, ze zm.). Minister Edukacji Narodowej określa w drodze rozporządzenia m.in. klasyfikację
zawodów szkolnictwa zawodowego (art. 24), podstawę programową kształcenia w zawodach oraz ramowe plany
nauczania (art. 22 ust. 2), a także wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, w tym suplementów do
dyplomów i kwalifikacji (art. 11 ust. 2). Zadania związane z przygotowaniem projektów podstaw programowych,
związanych z nimi suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przykładowych programów i planów nauczania
realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, zgodnie ze statutem placówki.
Charakter i cel projektu zaplanowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym ma strategiczne znaczenie dla
rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.
W Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK) uznano za niezbędne wzbogacenie programów nauczania o nabywanie
kompetencji i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. Poza koniecznością odpowiedniego
dostosowania programów nauczania, SRK zakłada konieczność wprowadzenia nowego modelu kształcenia
zawodowego opartego w większym stopniu na uczeniu się praktycznym i na elastycznych ścieżkach uczenia się,
promocji kształcenia zawodowego i technicznego (str. 82). Tego typu działania nie będą możliwe bez dotarcia na
szeroką skalę do środowisk pracodawców i pracobiorców reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego z ofertą podjęcia wspólnej inicjatywy.
Również przyjęta przez Rząd Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 zakłada konieczność
włączenia pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku
pracy, stanowiących wytyczne dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie konstruowania przez nie
oferty kształcenia (str. 86).
Na niewystarczający stopień zaangażowania ze strony pracodawców w proces kształcenia zawodowego jako
jeden z głównych problemów, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego w Polsce wskazuje
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (str.10) – SRKL. Dokument Implementacyjny do SRKL zakłada zatem
modernizację treści i metod kształcenia zawodowego poprzez włączenie pracodawców w system identyfikacji
potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz weryfikacji wymagań kwalifikacyjnych.
Kierunek ten potwierdzają zapisy Umowy Partnerstwa (str.145), zgodnie z którą włączenie pracodawców na
poziomie centralnym w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania ma charakter strategiczny (włączenie w
system identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych oraz udział w projektowaniu oferty kształcenia) oraz
praktyczny (większe zaangażowanie w przygotowywanie programów nauczania oraz organizację kształcenia
praktycznego dla uczniów). Zgodnie z UP pracodawcy będą również angażowani w proces modernizacji treści i
metod kształcenia i szkolenia, a także identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku
pracy.
Zastosowanie trybu pozakonkursowego dla działań mających na celu identyfikację potrzeb kwalifikacyjnozawodowych w zawodach szkolnictwa zawodowego we współpracy z partnerami społecznymi, a następnie
dostosowanie głównych dokumentów regulujących system kształcenia zawodowego do wspólnie
2

W szczególności w świetle odpowiednich przepisów ustawy o z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz zapisów Umowy
Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

zidentyfikowanych potrzeb jest zgodne z zasadami wyboru projektów określonymi w Umowie Partnerstwa.
Działania te mają charakter koncepcyjny i polegają na identyfikacji, wypracowaniu, a docelowo na trwałym
wdrożeniu określonych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności polityki publicznej w
obszarze dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W konsekwencji wpłyną one na
usprawnienie ram prawnych i organizacyjnych polityki oświatowej w tym zakresie prowadząc do systemowego
uregulowania kwestii dopasowania umiejętności i kwalifikacji uczniów i absolwentów szkół zawodowych do potrzeb
gospodarki opartej na wiedzy.
Art. 77a ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357 z dnia 16 marca 2015) na placówki
doskonalenia nauczycieli o zasięgu centralnym nałożył podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu
oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie zawartym w statucie danej placówki. Minister Edukacji
Narodowej placówce doskonalenia nauczycieli może powierzyć zadania związane z podnoszeniem jakości
edukacji, w tym przypadku to jest zadanie wynikające z rozporządzenia z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli § 11 ust. 1 pkt 3. Na rzecz kształcenia zawodowego placówką doskonalenia
jest KOWEZiU, gdzie statut tej placówki nadany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nakłada zadania
związane m. in. ze współpracą z partnerami krajowymi na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego,
opracowywaniem i udostępnianiem projektów podstaw programowych, przykładowych planów i programów
nauczania oraz materiałów edukacyjnych (§6 ust. 1 pkt. 4, 10).
Projekt ma na celu dokonanie przeglądu i aktualizacji, we współpracy z partnerami społecznymi, klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (oferty kształcenia) oraz podstaw programowych (treści kształcenia) po to by
dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy w tych dwóch kluczowych dokumentach programowych za jakie
zgodnie z ustawą o systemie oświaty odpowiada minister ds. oświaty i wychowania.
Rozpiętość proponowanego wsparcia polityki publicznej państwa, obejmująca swym zakresem wszystkie zawody
funkcjonujące w systemie szkolnictwa zawodowego oraz te, które w wyniku działań projektowych zostaną do tego
systemu wprowadzone bezpośrednio i jednoznacznie wpisuje się w realizację Celu szczegółowego 1 Priorytetu
Inwestycyjnego 10iv PO WER: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez
zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
Zasadniczym założeniem interwencji publicznej jest przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami
społecznymi klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach
oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, jak
również przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji do zmodernizowanych podstaw.
Powyższe działania zaplanowano do realizacji w następujących etapach:
- rekrutacja 25 zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego, w
skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, samorządu gospodarczego, organizacji
pracodawców oraz związków zawodowych z udziałem przedstawicieli rad sektorowych (ok. 600 osób, średnio po 3
osoby dla zawodu) - II połowa 2015 r.
Zawody ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach, podzielone na 8 obszarów kształcenia,
przyporządkowane zostały do 25 zespołów w taki sposób, aby w każdym z nich znalazły się zawody o zbliżonych
lub wspólnych umiejętnościach i kwalifikacjach, a tym samym odzwierciedlały jak najlepiej potrzeby danej grupy
zawodowej.
- organizacja pracy zespołów partnerów społecznych, w tym:






opracowanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające
oczekiwania rynku pracy oraz informacje pozyskane w tym zakresie od przedstawicieli rad sektorowych,
w oparciu o które powinno być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych - IV kwartał 2015 r. - II
kwartał 2017 r. W pracach koncepcyjnych zostanie również wykorzystane europejskie narzędzie
prognozowania zapotrzebowania na umiejętności w perspektywie krótko- i średnioterminowej EU Skills
Panorama
przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (oferty kształcenia) oraz podstaw programowych
(treści kształcenia) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego - IV kwartał 2015 – II kwartał 2017 r.
przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji i podstawach programowych (dla 120

zawodów) w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji – IV kwartał 2015
r. – II kwartał 2016 r.

przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji i podstawach programowych (dla 70
zawodów) w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji – III kwartał 2016
r. – II kwartał 2017 r.

opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego (50 zawodów dla których zmodernizowano podstawy
programowe) – I - II kwartał 2017 r.
Skuteczna realizacja projektu wymaga zaangażowania pracodawców, nie tylko pojedynczych osób (jak to ma
miejsce obecnie), lecz reprezentatywnych środowisk. Obecny stan prawny umożliwia zaangażowanie
pracodawców, jednakże nie wymaga tego bezwzględnie. Niemniej jednak Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020
podkreśla potrzebę włączenia przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego, przy założeniu, że zwiększenie
udziału pracodawców w procesie kształcenia będzie przedmiotem działań EFS zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym. Dlatego włączenie partnerów społecznych do procesu modernizacji podstaw programowych
będzie stanowiło odpowiedź na potrzeby gospodarki. Jednocześnie będzie to wartość dodana, wykraczająca poza
podstawowe zadania KOWEZiU, bowiem bez interwencji EFS zaangażowanie przedstawicieli pracodawców na tak
dużą skalę nie byłoby możliwe. Zatem zaproponowany model wsparcia stanowi istotne uzupełnienie działań
systemowych.
Włączenie partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w proces
modernizacji podstaw programowych zapewni całkowite osiągnięcie wskaźnika rezultatu zaplanowanego w PO
WER: Odsetek partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego, trwale
zaangażowanych w działania służące dostosowaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.
- organizacja spotkań zespołów autorów PPKZ – IV kwartał 2015 r. – II kwartał 2017 r.
- opracowanie zmodernizowanych podstaw programowych dla wyłonionych w wyniku pracy zespołów (50
zawodów) – do grudnia 2016 r.
- przygotowanie recenzji 50 zmodernizowanych podstaw programowych – do grudnia 2016 r.
- organizacja 25 seminariów branżowych (konsultacyjnych) – IV kwartał 2015 r. – II kwartał 2017 r.
- przygotowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów i kwalifikacji uwzględniających zmiany w PPKZ - II
kwartał 2017 r.
Najważniejsze zdarzenia wpływające na efektywną realizację kolejnych etapów projektu (kamienie milowe):
- utworzenie 25 zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego - do
listopada 2015 r.
- utworzenie zespołów autorów podstaw programowych kształcenia w zawodach – do czerwca 2016 r.
- opracowanie 50 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach
uwzględniających recenzje oraz rekomendacje pracodawców – do grudnia 2016 r.
- opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów i kwalifikacji uwzględniających zmiany w PPKZ
wprowadzone we współpracy z pracodawcami - do sierpnia 2017 r.
Wypracowane w projekcie rekomendacje dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w
zakresie pożądanych typów szkół i kwalifikacji zostaną przekazane ministrom właściwym dla zawodów celem ich
uwzględnienia w przepisach prawa. Podstawa programowa jest standardem wymagań w zakresie kształcenia
zawodowego i egzaminowania, a programy nauczania dopuszczane do użytku szkolnego przez dyrektorów szkół,
muszą uwzględniać podstawę programową. Kluczowa jest zatem taka konstrukcja tego nadrzędnego dokumentu
by stawiane w nim oczekiwania w zakresie efektów kształcenia umożliwiały absolwentom szkół i słuchaczom
kwalifikacyjnych kursów zawodowych odnalezienie się na rynku pracy zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami
odpowiadającymi potrzebom pracodawców w poszczególnych zawodach. Projekty PPKZ zostaną poddane
procesowi legislacyjnemu a następnie wejdą jako obowiązujące do praktyki szkolnej.
Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
Zgodnie z Umową Partnerstwa (str. 143) działania w latach 2014-2020 będą koncentrować się na poprawie
jakości, dostępności, efektywności i innowacyjności dobrego kształcenia na wszystkich etapach edukacji
z uwzględnieniem osiągnięć i dobrych praktyk, które zostały wypracowane i przetestowane w poprzednich
okresach programowania, przy zachowaniu komplementarności wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym

z uwzględnieniem priorytetów, wyników badań i ewaluacji oraz zróżnicowanych potrzeb interesariuszy systemu.
Logika interwencji w systemie oświaty podejmowanej w ramach PO KL i planowanej w ramach PO WER oraz
RPO na lata 2014-2020 jest konsekwentnie zachowywana, a kolejne projekty, w tym te planowane w ramach PO
WER, nie powielają tych samych działań. Punktem wyjścia do działań projektowych była reforma kształcenia
zawodowego przygotowana i wdrażana w szkołach zawodowych od września 2012 r. Zmiany wprowadziły
możliwość większego zaangażowania pracodawców w proces tworzenia oferty kształcenia w szkołach i na
kursach, w opracowanie programów nauczania odpowiadających potrzebom pracodawców.
Podstawą zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego i kluczowym elementem zmodernizowanego
systemu był podział zawodów na kwalifikacje, który miał szczególnie istotne znaczenie dla zbliżenia kształcenia
zawodowego do rynku pracy, ponieważ stworzył podstawy do uelastycznienia procesu kształcenia zawodowego i
dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, a także ułatwił reagowanie szkolnictwa
zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wyodrębnione w ramach zawodów szkolnych kwalifikacje
zostały opisane w nowej podstawie programowej jako efekty kształcenia. Taki sposób formułowania tego
dokumentu kładzie nacisk na wyniki procesu nauczania, a nie tylko na sam proces. Zmieniona konstrukcja
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ma istotne znaczenie także dla rozwoju ustawicznej edukacji
zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego
przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy.
W ramach wspierania szkół i placówek we wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym prowadzone było
monitorowanie procesu wdrażania ukierunkowane na doskonalenie wprowadzonych rozwiązań. Wnioski z
monitorowania zostaną wykorzystane w pracach nad dostosowaniem dokumentacji programowej do potrzeb rynku
pracy zidentyfikowanych we współpracy z partnerami społecznymi w ramach PO WER. Przegląd i aktualizacja
klasyfikacji zawodów oraz podstaw programowych będą zatem uwzględniały wnioski i rekomendacje zarówno z
procesu monitorowania zmian wprowadzonych w 2012 r., jak i z kompleksowego uwzględnienia oczekiwań
kluczowych partnerów społecznych szkolnictwa zawodowego pozyskanych do współpracy w ramach PO WER.
Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
W ramach POKL podstawy programowy zostały dostosowane do wymagań Europejskiej Ramy Kwalifikacji,
poprzez zastosowanie podejścia opartego na efektach uczenia się , natomiast celem działań przewidzianych w
ramach POWER jest dostosowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach do potrzeb zmieniającej się
gospodarki i dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, stąd też konieczna jest ich modernizacji we współpracy z
partnerami społecznymi reprezentującymi stowarzyszenia i organizacje pracodawców. Działania zaplanowane w
projekcie nie mogą być uznane za tożsame ze zrealizowanymi działaniami podejmowanymi w ramach projektów
realizowanych w ramach PO KL. Szybko postępujące zmiany techniczne i technologiczne oraz dynamicznie
rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie rynek pracy, wymuszają konieczność aktualizacji dokumentów, w
oparciu o które prowadzone jest kształcenie w zawodach, zwłaszcza że od czasu rozpoczęcia prac nad
modernizacją podstaw programowych w ramach PO KL do przewidywanego rozpoczęcia realizacji projektu minie
ponad 6 lat.
Obecny stan prawny umożliwia realizację założeń interwencji, jaką jest lepsze dopasowanie realizowanego w
Polsce kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Oferta edukacyjna szkół zawodowych powinna być
tworzona we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaangażowanie przedsiębiorców i partnerów
społecznych w proces kształcenia może przybierać różne formy.
Zgodnie z art. 70 ust. 6 ustawy o systemie oświaty minister właściwy ds. oświaty i wychowania może zawierać
porozumienia z organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi oraz innymi organizacjami
pozarządowymi w celu poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki
zawodu.
W dniu 23 stycznia 2015r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia
zawodowego pomiędzy czterema Ministrami: Ministrem Gospodarki, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Skarbu Państwa. Współpraca pomiędzy stronami Porozumienia ma
m.in. na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia
zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej
gospodarki.
Konieczność zaangażowania partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów kształcenia zawodowego,
w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków

zawodowych oraz innych interesariuszy w prace programowe ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia
zawodowego i strategicznego rozwoju kraju.
Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej współpracuje z ministrami właściwymi dla zawodów w zakresie
uruchamiania kształcenia w nowych zawodach wynikających z rozwoju branż. Zgodnie z procedurą nowy zawód
zostaje wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zostają opracowane podstawy
programowe i przykładowe programy nauczania.
Minister Edukacji Narodowej jest inicjatorem spotkań z pracodawcami, w ramach których pokazywane są korzyści
ze współpracy zarówno dla pracodawców jak i szkól zawodowych oraz
nagradza statuetkami szkoły
współpracujące z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego, w ramach organizowanych konkursów np.
„Szkoła dla rynku pracy”.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie
Po zrealizowaniu z sukcesem projektu w latach 2015-2017, którego istotnym elementem jest pozyskanie
i przygotowanie pracodawców i innych partnerów społecznych do opracowywania projektów podstaw
programowych, planowana jest kontynuacja działań w ramach kolejnych tym razem dwóch 1,5 rocznych projektów
w latach 2016-2017 oraz 2018-2019, dzięki czemu będzie możliwość opracowania kolejnych podstaw
programowych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. W projektach tych przewidywane jest również
wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego dla pozostałych 140 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego. Następnie w latach 2017-2019 powstaną przykładowe programy i plany nauczania do
zaktualizowanych podstaw programowych. Po zakończeniu tych działań planowane jest monitorowanie procesu
wdrażania zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Pod koniec nowej perspektywy
finansowej, w latach 2021-2023, planowana jest aktualizacja oraz opracowanie podstaw programowych dla tych
zawodów, które będą tego wymagały ze względu na postęp techniczno-technologiczny oraz zmiany zachodzące
na rynku pracy.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PLEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
W podziale na:3

Nazwa wskaźnika

Kobiety

Ogółem w projekcie

Mężczyzn

1. Odsetek partnerów społecznych
reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego, trwale zaangażowanych w
działania służące dostosowaniu tego
kształcenia do potrzeb rynku pracy

80%

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika
W podziale na:4

Ogółem w projekcie

3

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.
4

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Kobiety

Mężczyzn

1. liczba utworzonych dzięki EFS zespołów
partnerów społecznych dla kształcenia
zawodowego5

25

2. liczba zawodów, dla których zmodernizowano
podstawy programowe dzięki wsparciu z EFS
3. liczba zmodyfikowanych suplementów do
dyplomów i kwalifikacji

50

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
…

5

50

Ogółem ok. 600 osób, średnio po 3 osoby dla zawodu.

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej
się gospodarki

DZIAŁANIE PO WER

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Tytuł lub zakres
projektu
Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Priorytet inwestycyjny

Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez
zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego
programowania.
PI 10.IV lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami
Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów
społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
w tym:



Utworzenie zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów
kształcenia zawodowego, w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń
zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych właściwi
dla 25 grup zawodów, w ramach których, z udziałem przedstawicieli rad
sektorowych, zostaną podjęte m.in. następujące działania:
a. pozyskiwanie od rad sektorowych informacji na temat zapotrzebowania
na zawody i kwalifikacje (ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie
zawodów i kwalifikacji, w oparciu o które powinno być prowadzone
kształcenie w szkołach zawodowych)
b. wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie
szkolnictwa zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz
oczekiwanego profilu ich absolwentów)
c. dokonanie przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
pod kątem uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych
właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego oraz przygotowanie
wytycznych do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;



przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw
programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i
szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

a. modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we
współpracy z partnerami społecznymi, w tym pracodawcami,

b. modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów
c.

Cel główny projektu

Aktualizacja

we

do dyplomów i kwalifikacji, uwzględniająca zmiany w podstawach
programowych wprowadzone we współpracy z pracodawcami,
monitorowanie procesu wdrażania zmodyfikowanej podstawy
programowej kształcenia w zawodach.
współpracy

z

partnerami

społecznymi

podstaw

programowych

kształcenia w zawodach oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy


Kamienie milowe
projektu





Podmiot zgłaszający
projekt

poszerzenie zadań 25 zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla
zawodów szkolnictwa zawodowego - do października 2016 r.
utworzenie zespołów autorów podstaw programowych kształcenia w zawodach – do
grudnia 2016 r.
opracowanie 70 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w
zawodach uwzględniających recenzje oraz rekomendacje pracodawców – do
września 2017 r.
opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów i kwalifikacji
uwzględniających zmiany w PPKZ wprowadzone we współpracy z pracodawcami - do
grudnia 2017 r.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wskazuje
placówki doskonalenia nauczycieli jako instytucje, do zadań których należy m. in.
podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką
oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek (art. 77a, ust. 1a).
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest państwową
jednostką budżetową podległą i finansowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz
pełni funkcję centralnej, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim
zasięgu działania. Celem działania Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na
rzecz rozwoju systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką
oświatową państwa w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Zgodnie ze Statutem Ośrodka do jego zadań należy m.in.:


inicjowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu
podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, w szczególności
poprzez prowadzenie dialogu z pracodawcami, inspirowanie pracodawców do
włączania się w proces kształcenia zawodowego;



wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze
kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym udostępnianie projektów
podstaw programowych, przykładowych planów i programów nauczania oraz
materiałów edukacyjnych, w formie papierowej i elektronicznej;



współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promocji
kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doradztwa edukacyjnozawodowego.

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

W projekcie zainicjowane będą działania zmierzające do modernizacji podstaw
programowych kształcenia w zawodach oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji.
Projekty podstaw programowych przewidziane do wypracowania w projekcie zostaną
przygotowane z uwzględnieniem efektów dialogu społecznego podjętego z partnerami
społecznymi właściwymi dla problematyki objętej projektem.
Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?
Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie

TAK

NIE

x

i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

12.2017

05.2016

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

07.2016

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

3 500 000

6 000 000

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

ogółem

-

9 500 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
8 006 600,00 (PLN)
OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
Zastosowanie trybu pozakonkursowego jest spójne z zasadami wyboru projektów zawartymi w pkt 5.2 Umowy
Partnerstwa, tj. występowania prawnego obowiązku realizacji określonych zadań przez dany podmiot wynikający
z przepisów. Projekt będzie realizowany w obszarze zadań publicznych należących do kompetencji ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U z 2004 r Nr 256, poz.2572, ze zm.). Minister Edukacji Narodowej określa w drodze rozporządzenia m.in.
klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego (art. 24), podstawę programową kształcenia w zawodach oraz
ramowe plany nauczania (art. 22 ust. 2), a także wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, w tym
suplementów do dyplomów i kwalifikacji (art. 11 ust. 2). Zadania związane z przygotowaniem projektów podstaw
programowych, związanych z nimi suplementów do dyplomów i kwalifikacji oraz przykładowych programów i
planów nauczania realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), zgodnie
ze statutem placówki.
Charakter i cel projektu zaplanowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym ma strategiczne znaczenie dla
rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.
W Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK) uznano za niezbędne wzbogacenie programów nauczania o nabywanie
kompetencji i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. Poza koniecznością odpowiedniego
dostosowania programów nauczania, SRK zakłada konieczność wprowadzenia nowego modelu kształcenia
zawodowego opartego w większym stopniu na uczeniu się praktycznym i na elastycznych ścieżkach uczenia się,

promocji kształcenia zawodowego i technicznego (str. 82). Tego typu działania nie będą możliwe bez dotarcia na
szeroką skalę do środowisk pracodawców i pracobiorców reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego z ofertą podjęcia wspólnej inicjatywy.
Również przyjęta przez Rząd Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 zakłada konieczność
włączenia pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku
pracy, stanowiących wytyczne dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie konstruowania przez nie
oferty kształcenia (str. 86).
Na niewystarczający stopień zaangażowania ze strony pracodawców w proces kształcenia zawodowego jako
jeden z głównych problemów, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego w Polsce wskazuje
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (str.10) – SRKL. Dokument Implementacyjny do SRKL zakłada zatem
modernizację treści i metod kształcenia zawodowego poprzez włączenie pracodawców w system identyfikacji
potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz weryfikacji wymagań kwalifikacyjnych.
Kierunek ten potwierdzają zapisy Umowy Partnerstwa (str.145), zgodnie z którą włączenie pracodawców na
poziomie centralnym w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania ma charakter strategiczny (włączenie w
system identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych oraz udział w projektowaniu oferty kształcenia) oraz
praktyczny (większe zaangażowanie w przygotowywanie programów nauczania oraz organizację kształcenia
praktycznego dla uczniów). Zgodnie z UP pracodawcy będą również angażowani w proces modernizacji treści i
metod kształcenia i szkolenia, a także identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku
pracy.
Zastosowanie trybu pozakonkursowego dla działań mających na celu identyfikację potrzeb kwalifikacyjnozawodowych w zawodach szkolnictwa zawodowego we współpracy z partnerami społecznymi, a następnie
dostosowanie głównych dokumentów regulujących system kształcenia zawodowego do wspólnie
zidentyfikowanych potrzeb jest zgodne z zasadami wyboru projektów określonymi w Umowie Partnerstwa.
Działania te mają charakter koncepcyjny i polegają na identyfikacji, wypracowaniu, a docelowo na trwałym
wdrożeniu określonych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności polityki publicznej w
obszarze dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W konsekwencji wpłyną one na
usprawnienie ram prawnych i organizacyjnych polityki oświatowej w tym zakresie prowadząc do systemowego
uregulowania kwestii dopasowania umiejętności i kwalifikacji uczniów i absolwentów szkół zawodowych do potrzeb
gospodarki opartej na wiedzy.
Art. 77a ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357 z dnia 16 marca 2015) na placówki
doskonalenia nauczycieli o zasięgu centralnym nałożył podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu
oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie zawartym w statucie danej placówki. Zgodnie z § 11
ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r. z rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1041 i 1142);Minister Edukacji Narodowej może powierzyć placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym zadania związane z podnoszeniem jakości edukacji.
KOWEZiU jest placówką doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym, która realizuje zadania na rzecz kształcenia
zawodowego. Statut KOWEZiU nadany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nakłada na tę placówkę
zadania związane m. in. ze współpracą z partnerami krajowymi na rzecz podnoszenia jakości kształcenia
zawodowego, opracowywaniem i udostępnianiem projektów podstaw programowych, przykładowych planów i
programów nauczania oraz materiałów edukacyjnych (§6 ust. 1 pkt. 4, 10).
Projekt ma na celu dokonanie aktualizacji 70 podstaw programowych (treści kształcenia) po to by dostosować
kształcenie do potrzeb rynku pracy w tych kluczowych dokumentach programowych za jakie zgodnie z ustawą
o systemie oświaty odpowiada minister ds. oświaty i wychowania.
Rozpiętość proponowanego wsparcia polityki publicznej państwa, obejmująca swym zakresem 70 zawodów
funkcjonujących w systemie szkolnictwa zawodowego oraz tych, które w wyniku działań projektowych zostaną do
tego systemu wprowadzone bezpośrednio i jednoznacznie wpisuje się w realizację Celu szczegółowego 1
Priorytetu Inwestycyjnego 10iv PO WER: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego
programowania.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu

Zasadniczym założeniem interwencji publicznej jest aktualizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach
oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem uwag partnerów społecznych, jak
również przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji do zmodernizowanych podstaw.
Interwencja zakłada poszerzenie mandatu 25 zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego, w skład których wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, samorządu
gospodarczego, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych z udziałem przedstawicieli rad sektorowych
- II połowa 2016.
Poszerzenie mandatu będzie polegać na powierzeniu 25 zespołom następujących zadań do realizacji:


opracowania ścieżek rozwoju zawodowego dla kolejnych 70 zawodów, dla których zmodernizowano podstawy
programowe (opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego dla pierwszych 50 zawodów nastąpi w pierwszym
etapie projektu, a dla ostatnich 70 zawodów w ostatnim etapie projektu) – III - IV kwartał 2017 r.
Finansowanie zadań do zrealizowania w pierwszym etapie projektu nastąpi z budżetu pierwszego projektu, a
zadania do realizacji w drugim etapie finansowane będą w budżetu drugiego projektu. Nie dojdzie do
podwójnego finansowania Zespołu.

przygotowania rekomendacji dotyczących opracowania przykładowych programów i planów nauczania dla
pierwszych 70 zawodów (dla kolejnych 120 zawodów rekomendacje powstaną w ostatnim etapie projektu) –
III kwartał 2016 r. – IV kwartał 2016 r.
Zawody ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach, podzielone na 8 obszarów kształcenia,
przyporządkowane zostały do 25 zespołów w taki sposób, aby w każdym z nich znalazły się zawody o zbliżonych
lub wspólnych umiejętnościach i kwalifikacjach, a tym samym odzwierciedlały jak najlepiej potrzeby danej grupy
zawodowej.
Skuteczna realizacja projektu wymaga zaangażowania pracodawców, nie tylko pojedynczych osób (jak to ma
miejsce obecnie), lecz reprezentatywnych środowisk. Obecny stan prawny umożliwia zaangażowanie
pracodawców, jednakże nie wymaga tego bezwzględnie. Niemniej jednak Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020
podkreśla potrzebę włączenia przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego, przy założeniu, że zwiększenie
udziału pracodawców w procesie kształcenia będzie przedmiotem działań EFS zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym. Dlatego włączenie partnerów społecznych do procesu modernizacji podstaw programowych
będzie stanowiło odpowiedź na potrzeby gospodarki. Jednocześnie będzie to wartość dodana, wykraczająca poza
podstawowe zadania KOWEZiU, bowiem bez interwencji EFS zaangażowanie przedstawicieli pracodawców na tak
dużą skalę nie byłoby możliwe. Zatem zaproponowany model wsparcia stanowi istotne uzupełnienie działań
systemowych.
- organizacja spotkań zespołów autorów PPKZ – III kwartał 2016 r. – IV kwartał 2017 r.
- opracowanie zmodernizowanych podstaw programowych dla wyłonionych w wyniku pracy zespołów (70
zawodów) – III kwartał 2016 – III kwartał 2017 r.
- przygotowanie recenzji 70 zmodernizowanych podstaw programowych – do grudnia 2017 r.
- organizacja seminariów branżowych (konsultacyjnych) – III kwartał 2016 r. – IV kwartał 2017 r.
- przygotowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów i kwalifikacji uwzględniających zmiany w PPKZ - IV
kwartał 2017 r.
Najważniejsze zdarzenia wpływające na efektywną realizację kolejnych etapów projektu (kamienie milowe):
- poszerzenie zadań 25 zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego - do października 2016 r.
- utworzenie zespołów autorów podstaw programowych kształcenia w zawodach – do grudnia 2016 r.
- opracowanie 70 zmodernizowanych projektów podstaw programowych
uwzględniających recenzje oraz rekomendacje pracodawców – do września 2017 r.

kształcenia

w

zawodach

- opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów i kwalifikacji uwzględniających zmiany w PPKZ
wprowadzone we współpracy z pracodawcami - do grudnia 2017 r.
Wypracowane w projekcie projekty podstaw programowych dla 70 zawodów zostaną przekazane ministrowi
właściwemu ds. oświaty i wychowania celem ich uwzględnienia w przepisach prawa. Podstawa programowa jest
standardem wymagań w zakresie kształcenia zawodowego i egzaminowania, a programy nauczania dopuszczane
do użytku szkolnego przez dyrektorów szkół, muszą uwzględniać podstawę programową. Kluczowa jest zatem
taka konstrukcja tego nadrzędnego dokumentu by stawiane w nim oczekiwania w zakresie efektów kształcenia

umożliwiały absolwentom szkół i słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych odnalezienie się na rynku
pracy
zgodnie
z
potwierdzonymi
kwalifikacjami
odpowiadającymi
potrzebom
pracodawców
w poszczególnych zawodach. Projekty PPKZ zostaną poddane procesowi legislacyjnemu a następnie wejdą jako
obowiązujące do praktyki szkolnej.
W projekcie powołana będzie grupa sterująca, w której skład wejdą przedstawiciele parterów społecznych (w tym
członkowie KM PO WER)
Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych

- organizacja spotkań zespołów autorów PPKZ – III kwartał 2016 r. – IV kwartał 2017 r.
- opracowanie zmodernizowanych podstaw programowych dla wyłonionych w wyniku pracy zespołów (70
zawodów) – III kwartał 2016 – III kwartał 2017 r.
- przygotowanie recenzji 70 zmodernizowanych podstaw programowych – do grudnia 2017 r.
- organizacja seminariów branżowych (konsultacyjnych) – III kwartał 2016 r. – IV kwartał 2017 r.
- przygotowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów i kwalifikacji uwzględniających zmiany w PPKZ - IV
kwartał 2017 r.

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
Zgodnie z Umową Partnerstwa (str. 143) działania w latach 2014-2020 będą koncentrować się na poprawie
jakości, dostępności, efektywności i innowacyjności dobrego kształcenia na wszystkich etapach edukacji
z uwzględnieniem osiągnięć i dobrych praktyk, które zostały wypracowane i przetestowane w poprzednich
okresach programowania, przy zachowaniu komplementarności wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym z
uwzględnieniem priorytetów, wyników badań i ewaluacji oraz zróżnicowanych potrzeb interesariuszy systemu.
Logika interwencji w systemie oświaty podejmowanej w ramach PO KL i planowanej w ramach PO WER oraz
RPO na lata 2014-2020 jest konsekwentnie zachowywana, a kolejne projekty, w tym te planowane w ramach PO
WER, nie powielają tych samych działań. Punktem wyjścia do działań projektowych była reforma kształcenia
zawodowego przygotowana i wdrażana w szkołach zawodowych od września 2012 r. Zmiany wprowadziły
możliwość większego zaangażowania pracodawców w proces tworzenia oferty kształcenia w szkołach i na
kursach, w opracowanie programów nauczania odpowiadających potrzebom pracodawców.
Podstawą zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego i kluczowym elementem zmodernizowanego
systemu był podział zawodów na kwalifikacje, który miał szczególnie istotne znaczenie dla zbliżenia kształcenia
zawodowego do rynku pracy, ponieważ stworzył podstawy do uelastycznienia procesu kształcenia zawodowego i
dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, a także ułatwił reagowanie szkolnictwa
zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wyodrębnione w ramach zawodów szkolnych kwalifikacje
zostały opisane w nowej podstawie programowej jako efekty kształcenia. Taki sposób formułowania tego
dokumentu kładzie nacisk na wyniki procesu nauczania, a nie tylko na sam proces. Zmieniona konstrukcja
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ma istotne znaczenie także dla rozwoju ustawicznej edukacji
zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego
przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy.
W ramach wspierania szkół i placówek we wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym prowadzone było
monitorowanie procesu wdrażania ukierunkowane na doskonalenie wprowadzonych rozwiązań. Wnioski
z monitorowania zostaną wykorzystane w pracach nad dostosowaniem dokumentacji programowej do potrzeb
rynku pracy zidentyfikowanych we współpracy z partnerami społecznymi w ramach PO WER. Przegląd
i aktualizacja podstaw programowych dokonane w I etapie projektu (2015-2017) jak i planowane w II etapie (20162017) będą zatem uwzględniały wnioski i rekomendacje zarówno z procesu monitorowania zmian wprowadzonych
w 2012 r., jak i z kompleksowego uwzględnienia oczekiwań kluczowych partnerów społecznych szkolnictwa
zawodowego pozyskanych do współpracy w ramach PO WER.
W pierwszym i drugim etapie interwencji (czyli w dwóch pierwszych projektach pozakonkursowych) przewidziane
jest opracowanie 120 podstaw programowych kształcenia w zawodach. W III etapie, w latach 2018-2019 nastąpi
opracowanie podstaw programowych dla kolejnych 70 zawodów szkolnictwa zawodowego. Tym samym do roku
2019 zostaną przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi projekty podstaw programowych dla 190

zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ze względu na konieczność realizacji
projektów maksymalnie 2-letnich, dokonano podziału realizacji prac nad podstawami programowymi na trzy etapy.
Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
Celem działań przewidzianych w ramach POWER jest dostosowanie podstaw programowych kształcenia
w zawodach do potrzeb zmieniającej się gospodarki i dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, stąd też
konieczna jest ich modernizacja we współpracy z partnerami społecznymi reprezentującymi stowarzyszenia
i organizacje pracodawców. Działania zaplanowane w projekcie nie mogą być uznane za tożsame ze
zrealizowanymi działaniami podejmowanymi w ramach projektów realizowanych w ramach PO KL. Szybko
postępujące zmiany techniczne i technologiczne oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie
rynek pracy, wymuszają konieczność aktualizacji dokumentów, w oparciu o które prowadzone jest kształcenie
w zawodach, zwłaszcza że od czasu rozpoczęcia prac nad modernizacją podstaw programowych w ramach PO
KL do przewidywanego rozpoczęcia realizacji projektu minie ponad 7 lat.
Obecny stan prawny umożliwia realizację założeń interwencji, jaką jest lepsze dopasowanie realizowanego
w Polsce kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Oferta edukacyjna szkół zawodowych powinna być
tworzona we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaangażowanie przedsiębiorców i partnerów
społecznych w proces kształcenia może przybierać różne formy.
Konieczność zaangażowania partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów kształcenia zawodowego,
w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków
zawodowych oraz innych interesariuszy w prace programowe ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia
zawodowego i strategicznego rozwoju kraju.
Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej współpracuje z ministrami właściwymi dla zawodów w zakresie
uruchamiania kształcenia w nowych zawodach wynikających z rozwoju branż. Zgodnie z procedurą nowy zawód
zostaje wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zostają opracowane podstawy
programowe i przykładowe programy nauczania.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich
skuteczne wykonanie
Po zrealizowaniu z sukcesem projektu w latach 2015-2017, którego istotnym elementem jest pozyskanie
i przygotowanie pracodawców i innych partnerów społecznych do opracowywania projektów podstaw
programowych oraz kolejnego projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2016-2017, w ramach którego
przewidziane jest opracowanie 70 podstaw programowych kształcenia w zawodach, planowana jest kontynuacja
przedmiotowych działań w latach 2018-2019, dzięki czemu będzie możliwość opracowania podstaw
programowych dla kolejnych 70 zawodów szkolnictwa zawodowego.
Tym samym do roku 2019 zostaną przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi projekty podstaw
programowych dla 190 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Równolegle w latach 2017-2019 powstaną przykładowe programy i plany nauczania do zaktualizowanych podstaw
programowych. Po zakończeniu tych działań planowane jest monitorowanie procesu wdrażania zmodyfikowanej
podstawy programowej kształcenia w zawodach. Pod koniec nowej perspektywy finansowej, w latach 2021-2023,
planowana jest aktualizacja oraz opracowanie podstaw programowych dla tych zawodów, które będą tego
wymagały ze względu na postęp techniczno-technologiczny oraz zmiany zachodzące na rynku pracy.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem w projekcie

Odsetek zawodów, dla których opracowano
ścieżki rozwoju zawodowego

25%
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa

Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Ogółem w projekcie

Mężczyzn

Liczba zawodów, dla których zmodernizowano
podstawy programowe dzięki wsparciu z EFS

70

Liczba zmodyfikowanych suplementów do
dyplomów

70

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
…
Uzasadnienie:

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej
się gospodarki

DZIAŁANIE PO WER

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Tytuł lub zakres
projektu
Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

Priorytet inwestycyjny

Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez
zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego
programowania.

PI 10.IV lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami
Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów
społecznych i gospodarczych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy, w tym:



Utworzenie
zespołów
partnerów
społecznych
i
gospodarczych
reprezentatywnych dla obszarów kształcenia zawodowego, w skład których
wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców
oraz związków zawodowych właściwi dla 25 grup zawodów, w ramach których, z
udziałem przedstawicieli rad sektorowych, zostaną podjęte m.in. następujące
działania:
a. pozyskiwanie od rad sektorowych informacji na temat zapotrzebowania
na zawody i kwalifikacje (ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie
zawodów i kwalifikacji, w oparciu o które powinno być prowadzone
kształcenie w szkołach zawodowych)
b. wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie
szkolnictwa zawodowego (określenie pożądanych typów szkół oraz
oczekiwanego profilu ich absolwentów)
c. dokonanie przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
pod kątem uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych
właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego oraz przygotowanie
wytycznych do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;



przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw
programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i
szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

a. modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach we
współpracy z partnerami społecznymi, w tym pracodawcami,

b. modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów
c.

do dyplomów i kwalifikacji, uwzględniająca zmiany w podstawach
programowych wprowadzone we współpracy z pracodawcami,
monitorowanie procesu wdrażania zmodyfikowanej podstawy
programowej kształcenia w zawodach.

Cel główny projektu

Aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi podstaw
programowych kształcenia w zawodach oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb
rynku pracy



Kamienie milowe
projektu





utworzenie zespołów autorów podstaw programowych kształcenia w zawodach – do
grudnia 2016 r.
opracowanie 73 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w
zawodach uwzględniających recenzje oraz rekomendacje pracodawców – do lipca
2017 r.
poszerzenie zadań 25 zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla
zawodów szkolnictwa zawodowego - do września 2017 r.
opracowanie ramowych programów i planów nauczania dla zawodów ujętych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – do czerwca 2018 r.
opracowanie suplementów do dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikację w
zawodzie uwzględniających zmiany w PPKZ wprowadzone we współpracy z
pracodawcami - do czerwca 2018 r.

Podmiot zgłaszający
projekt

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wskazuje
placówki doskonalenia nauczycieli jako instytucje, do zadań których należy m. in.
podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką
oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek (art. 77a, ust. 1a).
Ośrodek Rozwoju Edukacji jest państwową jednostką budżetową podległą i finansowaną
przez Ministra Edukacji Narodowej oraz pełni funkcję centralnej, publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Celem działania Ośrodka
jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i
podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa, m.in. w obszarze
kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Zgodnie ze Statutem Ośrodka do jego zadań należy m.in.:


inicjowanie, koordynowanie i promowanie działań mających na celu
podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, w szczególności
poprzez prowadzenie dialogu z pracodawcami, inspirowanie pracodawców do
włączania się w proces kształcenia zawodowego, w tym w realizację praktycznej
nauki zawodu;



wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze
wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego, w
tym opracowywanie i udostępnianie projektów podstaw programowych,
programów nauczania, przykładowych planów nauczania i podręczników,
których opracowanie zlecił Minister Edukacji Narodowej, oraz materiałów
edukacyjnych, informacyjnych i metodycznych w formie papierowej lub
elektronicznej;



współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promocji
wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego, w
tym doradztwa edukacyjno-zawodowego;

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie wnioskodawcą

inicjowanie rozwiązań i prowadzenie prac służących doskonaleniu podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz podstawy programowej
kształcenia w zawodach. W projekcie zainicjowane będą działania zmierzające do
modernizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach, opracowania ramowych

programów nauczania dla zawodów oraz suplementów do dyplomów i świadectw
potwierdzających kwalifikację w zawodzie. Projekty podstaw programowych oraz
pozostałych dokumentów przewidzianych do wypracowania w projekcie zostaną
przygotowane z uwzględnieniem efektów dialogu społecznego podjętego z partnerami
społecznymi i gospodarczymi właściwymi dla problematyki objętej projektem.
Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

NIE

x

TAK

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

08.2018

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru
Czy projekt będzie
projektem
grantowym?
Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

10.2016

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

11.2016

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016

w roku 2017

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

ogółem

100 000

9 400 000

9 000 000

0

0

18 500 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
15 591 800 (PLN)
OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
Zastosowanie trybu pozakonkursowego jest spójne z zasadami wyboru projektów zawartymi w pkt 5.2 Umowy
Partnerstwa, tj. występowania prawnego obowiązku realizacji określonych zadań przez dany podmiot wynikający
z przepisów. Projekt będzie realizowany w obszarze zadań publicznych należących do kompetencji ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U z 2004 r Nr 256, poz.2572, ze zm.). Minister Edukacji Narodowej określa w drodze rozporządzenia m.in.

klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego (art. 24 ust.1), podstawę programową kształcenia w zawodach
oraz ramowe plany nauczania (art. 22 ust. 2), a także wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych,
w tym suplementów do dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie (art. 11 ust. 2). Zadania
związane z przygotowaniem projektów podstaw programowych, związanych z nimi programów nauczania i
suplementów do dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz przykładowych planów
nauczania realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zgodnie ze statutem placówki.
Charakter i cel projektu zaplanowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym ma strategiczne znaczenie dla
rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju.
W Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK) uznano za niezbędne wzbogacenie programów nauczania o nabywanie
kompetencji i umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. Poza koniecznością odpowiedniego
dostosowania programów nauczania, SRK zakłada konieczność wprowadzenia nowego modelu kształcenia
zawodowego opartego w większym stopniu na uczeniu się praktycznym i na elastycznych ścieżkach uczenia się,
promocji kształcenia zawodowego i technicznego (str. 82). Tego typu działania nie będą możliwe bez dotarcia na
szeroką skalę do środowisk pracodawców i pracobiorców reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego z ofertą podjęcia wspólnej inicjatywy.
Również przyjęta przez Rząd Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 zakłada konieczność
włączenia pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku
pracy, stanowiących wytyczne dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie konstruowania przez nie
oferty kształcenia (str. 86).
Na niewystarczający stopień zaangażowania ze strony pracodawców w proces kształcenia zawodowego jako
jeden z głównych problemów, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego w Polsce wskazuje
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (str.10) – SRKL. Dokument Implementacyjny do SRKL zakłada zatem
modernizację treści i metod kształcenia zawodowego poprzez włączenie pracodawców w system identyfikacji
potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz weryfikacji wymagań kwalifikacyjnych.
Kierunek ten potwierdzają zapisy Umowy Partnerstwa (str.145), zgodnie z którą włączenie pracodawców na
poziomie centralnym w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania ma charakter strategiczny (włączenie w
system identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych oraz udział w projektowaniu oferty kształcenia) oraz
praktyczny (większe zaangażowanie w przygotowywanie programów nauczania oraz organizację kształcenia
praktycznego dla uczniów). Zgodnie z UP pracodawcy będą również angażowani w proces modernizacji treści i
metod kształcenia i szkolenia, a także identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku
pracy.
Zastosowanie trybu pozakonkursowego dla działań mających na celu identyfikację potrzeb kwalifikacyjnozawodowych w zawodach szkolnictwa zawodowego we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi,
a następnie dostosowanie głównych dokumentów regulujących system kształcenia zawodowego do wspólnie
zidentyfikowanych potrzeb jest zgodne z zasadami wyboru projektów określonymi w Umowie Partnerstwa.
Działania te mają charakter koncepcyjny i polegają na identyfikacji, wypracowaniu, a docelowo na trwałym
wdrożeniu określonych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności polityki publicznej w
obszarze dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W konsekwencji wpłyną one na
usprawnienie ram prawnych i organizacyjnych polityki oświatowej w tym zakresie prowadząc do systemowego
uregulowania kwestii dopasowania umiejętności i kwalifikacji uczniów i absolwentów szkół zawodowych do potrzeb
gospodarki opartej na wiedzy.
Art. 77a ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357 z dnia 16 marca 2015) na placówki
doskonalenia nauczycieli o zasięgu centralnym nałożył podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu
oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie zawartym w statucie danej placówki. Zgodnie z § 11
ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r. z rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1041 i 1142); Minister Edukacji Narodowej może powierzyć placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym zadania związane z podnoszeniem jakości edukacji.
ORE jest placówką doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym, która realizuje zadania na rzecz kształcenia
zawodowego. Statut ORE nadany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nakłada na tę placówkę zadania
związane m. in. z współpracą z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz rozwoju i promocji kształcenia
ogólnego, specjalnego, zawodowego i ustawicznego, wychowania oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Projekt ma na celu dokonanie aktualizacji 73 podstaw programowych (treści kształcenia) oraz opracowanie

ramowych programów nauczania dla zawodów, po to by dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy w tych
kluczowych dokumentach programowych.
Rozpiętość proponowanego wsparcia polityki publicznej państwa, obejmująca swym zakresem 73 zawody
funkcjonujące w systemie szkolnictwa zawodowego oraz te, które w wyniku działań projektowych zostaną do tego
systemu wprowadzone bezpośrednio jednoznacznie wpisuje się w realizację Celu szczegółowego 1 Priorytetu
Inwestycyjnego 10iv PO WER: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez
zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
Zasadniczym założeniem interwencji publicznej jest aktualizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach
oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem uwag partnerów społecznych
i gospodarczych, jak również przygotowanie ramowych programów nauczania oraz suplementów do dyplomów
i świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie do zmodernizowanych podstaw.
W ramach interwencji zakłada się realizację następujących zadań:


utworzenie zespołów autorów podstaw programowych kształcenia w zawodach – do grudnia 2016 r.



organizacja spotkań zespołów autorów PPKZ – I - III kwartał 2017 r.



przygotowanie zmodernizowanych podstaw programowych dla wyłonionych w wyniku pracy zespołów
73 zawodów – I - III kwartał 2017 r.



przygotowanie recenzji 73 zmodernizowanych podstaw programowych – III kwartał 2017 r.



poszerzenie mandatu 25 zespołom partnerów społecznych, które będzie polegać na powierzeniu
zespołom następujących zadań do realizacji:


opracowania ścieżek rozwoju zawodowego dla 73 zawodów, dla których zmodernizowano podstawy
programowe (opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego dla pierwszych 54 zawodów nastąpi
w pierwszym etapie projektu, a dla 75 zawodów w drugim etapie projektu) – II kwartał 2017 II kwartał 2018 r. Finansowanie zadań do zrealizowania w pierwszym etapie projektu nastąpi
z budżetu pierwszego projektu, zadania do realizacji w drugim etapie finansowane będą z budżetu
drugiego projektu, a zadania do zrealizowania w trzecim etapie projektu z budżetu trzeciego projektu.
Nie dojdzie do podwójnego finansowania zespołów;



przygotowania rekomendacji dotyczących opracowania ramowych programów i planów nauczania dla
73 zawodów (dla 54 zawodów rekomendacje powstaną w pierwszym etapie projektu, a dla 75
zawodów w drugim etapie projektu) – III kwartał 2017 r.

Interwencja zakłada poszerzenie mandatu 25 zespołów partnerów społecznych i gospodarczych
reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego, złożonych z przedstawicieli reprezentatywnych
organizacji pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) oraz branżowych i regionalnych
organizacji pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
167), samorządu gospodarczego oraz stowarzyszeń zawodowych, z udziałem przedstawicieli rad sektorowych.


opracowanie ramowych programów i planów nauczania dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego – III kwartał 2017 – II kwartał 2018 r.



przygotowanie suplementów do dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie,
uwzględniających zmiany w PPKZ - IV kwartał 2017 – II kwartał 2018 r.



organizacja seminariów branżowych (konsultacyjnych) – I - II kwartał 2018 r.

Najważniejsze zdarzenia wpływające na efektywną realizację kolejnych etapów projektu (kamienie milowe):
 utworzenie zespołów autorów podstaw programowych kształcenia w zawodach – do grudnia 2016 r.


opracowanie 73 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach

uwzględniających recenzje oraz rekomendacje pracodawców – do lipca 2017 r.


poszerzenie zadań 25 zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego - do września 2017 r.



opracowanie ramowych programów i planów nauczania dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego – do czerwca 2018 r.



opracowanie suplementów do dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie
uwzględniających zmiany w PPKZ wprowadzone we współpracy z pracodawcami - do czerwca 2018 r.

202 zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podzielone na 8 obszarów kształcenia,
przyporządkowane zostały do 25 zespołów w taki sposób, aby w każdym z nich znalazły się zawody o zbliżonych
lub wspólnych umiejętnościach i kwalifikacjach, a tym samym odzwierciedlały jak najlepiej potrzeby danej grupy
zawodowej.
Skuteczna realizacja projektu wymaga zaangażowania pracodawców, nie tylko pojedynczych osób (jak to ma
miejsce obecnie), lecz reprezentatywnych środowisk. Obecny stan prawny umożliwia zaangażowanie
pracodawców, jednakże nie wymaga tego bezwzględnie. Niemniej jednak Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020
podkreśla potrzebę włączenia przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego, przy założeniu, że zwiększenie
udziału pracodawców w procesie kształcenia będzie przedmiotem działań EFS zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym. Dlatego włączenie partnerów społecznych do procesu modernizacji podstaw programowych
będzie stanowiło odpowiedź na potrzeby gospodarki. Jednocześnie będzie to wartość dodana, wykraczająca poza
podstawowe zadania ORE, bowiem bez interwencji EFS zaangażowanie przedstawicieli pracodawców na tak dużą
skalę nie byłoby możliwe. Zatem zaproponowany model wsparcia stanowi istotne uzupełnienie działań
systemowych.
Wypracowane w projekcie projekty podstaw programowych dla 73 zawodów oraz ramowych programów
nauczania dla zawodów zostaną przekazane ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania celem ich
uwzględnienia w przepisach prawa. Podstawa programowa jest standardem wymagań w zakresie kształcenia
zawodowego i egzaminowania, a programy nauczania muszą uwzględniać podstawę programową. Kluczowa jest
zatem taka konstrukcja tego nadrzędnego dokumentu by stawiane w nim oczekiwania w zakresie efektów
kształcenia umożliwiały absolwentom szkół i słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych odnalezienie się
na rynku pracy zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom pracodawców w
poszczególnych zawodach. Projekty PPKZ oraz ramowych programów nauczania zostaną poddane procesowi
legislacyjnemu a następnie wejdą jako obowiązujące do praktyki szkolnej.
W projekcie powołana będzie grupa sterująca, w której skład wejdą przedstawiciele parterów społecznych (w tym
członkowie KM PO WER)
Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych

I. Opracowanie zmodernizowanych podstaw programowych dla 73 zawodów – IV kwartał 2016 – III kwartał 2017 r
II. Opracowanie ramowych programów i planów nauczania dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego – III kwartał 2017 – II kwartał 2018 r.
III. Opracowanie suplementów do dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie
uwzględniających zmiany w PPKZ wprowadzone we współpracy z pracodawcami - IV kwartał 2017 – II kwartał
2018 r.
Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
Zgodnie z Umową Partnerstwa (str. 143) działania w latach 2014-2020 będą koncentrować się na poprawie
jakości, dostępności, efektywności i innowacyjności dobrego kształcenia na wszystkich etapach edukacji
z uwzględnieniem osiągnięć i dobrych praktyk, które zostały wypracowane i przetestowane w poprzednich
okresach programowania, przy zachowaniu komplementarności wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym
z uwzględnieniem priorytetów, wyników badań i ewaluacji oraz zróżnicowanych potrzeb interesariuszy systemu.
Logika interwencji w systemie oświaty podejmowanej w ramach PO KL i zaplanowanej w ramach PO WER oraz
RPO na lata 2014-2020 jest konsekwentnie zachowywana, a kolejne projekty, w tym te planowane w ramach PO
WER, nie powielają tych samych działań. Punktem wyjścia do działań projektowych była reforma kształcenia

zawodowego przygotowana i wdrażana w szkołach zawodowych od września 2012 r. Zmiany wprowadziły
możliwość większego zaangażowania pracodawców w proces tworzenia oferty kształcenia w szkołach i na
kursach, w opracowanie programów nauczania odpowiadających potrzebom pracodawców.
Podstawą zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego i kluczowym elementem zmodernizowanego
systemu był podział zawodów na kwalifikacje, który miał szczególnie istotne znaczenie dla zbliżenia kształcenia
zawodowego do rynku pracy, ponieważ stworzył podstawy do uelastycznienia procesu kształcenia zawodowego
i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, a także ułatwił reagowanie szkolnictwa
zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wyodrębnione w ramach zawodów szkolnych kwalifikacje
zostały opisane w nowej podstawie programowej jako efekty kształcenia. Taki sposób formułowania tego
dokumentu kładzie nacisk na wyniki procesu nauczania, a nie tylko na sam proces. Zmieniona konstrukcja
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ma istotne znaczenie także dla rozwoju ustawicznej edukacji
zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego
przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy.
W ramach wspierania szkół i placówek we wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym prowadzone było
monitorowanie procesu wdrażania ukierunkowane na doskonalenie wprowadzonych rozwiązań. Wnioski
z monitorowania zostaną wykorzystane w pracach nad dostosowaniem dokumentacji programowej do potrzeb
rynku pracy zidentyfikowanych we współpracy z partnerami społecznymi w ramach PO WER. Przegląd
i aktualizacja podstaw programowych dokonane w I etapie projektu (2016-2017) jak i w II etapie (2016-2018) będą
zatem uwzględniały wnioski i rekomendacje zarówno z procesu monitorowania zmian wprowadzonych w 2012 r.,
jak i z kompleksowego uwzględnienia oczekiwań kluczowych partnerów społecznych szkolnictwa zawodowego
pozyskanych do współpracy w ramach PO WER.
W pierwszym i drugim etapie interwencji (czyli w dwóch pierwszych projektach pozakonkursowych) przewidziane
jest opracowanie 129 podstaw programowych kształcenia w zawodach. W III etapie, w latach 2016-2018 nastąpi
opracowanie podstaw programowych dla kolejnych 73 zawodów szkolnictwa zawodowego. Tym samym do roku
2018 zostaną przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi projekty podstaw programowych dla
wszystkich
202
zawodów
ujętych
w
klasyfikacji
zawodów
szkolnictwa
zawodowego.
Ze względu na konieczność realizacji projektów maksymalnie 2-letnich, dokonano podziału realizacji prac nad
podstawami programowymi na trzy etapy.
Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
Celem działań przewidzianych w ramach POWER jest dostosowanie podstaw programowych kształcenia
w zawodach do potrzeb zmieniającej się gospodarki i dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, stąd też
konieczna jest ich modernizacja we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi. Działania
zaplanowane w projekcie nie mogą być uznane za tożsame ze zrealizowanymi działaniami podejmowanymi
w ramach projektów realizowanych w ramach PO KL. Szybko postępujące zmiany techniczne i technologiczne
oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie rynek pracy, wymuszają konieczność aktualizacji
dokumentów, w oparciu o które prowadzone jest kształcenie w zawodach, zwłaszcza że od czasu rozpoczęcia
prac nad modernizacją podstaw programowych w ramach PO KL do przewidywanego rozpoczęcia realizacji
projektu minie ponad 7 lat.
Obecny stan prawny umożliwia realizację założeń interwencji, jaką jest lepsze dopasowanie realizowanego
w Polsce kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Oferta edukacyjna szkół zawodowych powinna być
tworzona we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaangażowanie przedsiębiorców oraz partnerów
społecznych i gospodarczych w proces kształcenia może przybierać różne formy.
Konieczność zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych reprezentatywnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego, w skład których wejdą przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników,
samorządu gospodarczego, stowarzyszeń zawodowych oraz innych interesariuszy w prace programowe ma
kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia zawodowego i strategicznego rozwoju kraju.
Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej współpracuje z ministrami właściwymi dla zawodów w zakresie
uruchamiania kształcenia w nowych zawodach wynikających z rozwoju branż. Zgodnie z procedurą gdy nowy
zawód zostaje wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zostają opracowane podstawy
programowe i programy nauczania.

Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich
skuteczne wykonanie
Po zrealizowaniu z sukcesem I etapu projektu w latach 2016-2017, którego istotnym elementem jest pozyskanie
partnerów społecznych do identyfikacji potrzeb w zakresie zawodów i kwalifikacji szkolnictwa zawodowego oraz
opracowanie projektów podstaw programowych dla 54 zawodów, oraz II i III etapu projektu zaplanowanych do
realizacji w latach 2016-2018, w ramach których przewidziane jest opracowanie 148 podstaw programowych
kształcenia w zawodach, do roku 2018 zostaną przygotowane we współpracy z partnerami społecznymi projekty
podstaw programowych dla 202 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Równolegle w latach 2017-2018 powstaną ramowe programy i plany nauczania do zaktualizowanych podstaw
programowych, a w kolejnych latach także programy do realizacji specjalizacji w zawodach, uwzględniające
specyficzne potrzeby poszczególnych branż. Po zakończeniu tych działań planowane jest monitorowanie procesu
wdrażania zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Pod koniec nowej perspektywy
finansowej, w latach 2022-2023, planowana jest aktualizacja oraz opracowanie podstaw programowych dla tych
zawodów, które będą tego wymagały ze względu na postęp techniczno-technologiczny oraz zmiany zachodzące
na rynku pracy.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Ogółem w projekcie

Mężczyzn

Odsetek zawodów, dla których opracowano
ścieżki rozwoju zawodowego

25%
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa

Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Ogółem w projekcie

Mężczyzn

Liczba zawodów, dla których zmodernizowano
podstawy programowe dzięki wsparciu z EFS

73

Liczba zmodyfikowanych suplementów do
dyplomów

73

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.
Uzasadnienie:
2.

Uzasadnienie:
…
Uzasadnienie:

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach którego
realizowane będą
projekty

Priorytet
inwestycyjny

Lp. konkursu

Planowany miesiąc
rozpoczęcia naboru
wniosków o
dofinansowanie

Cel 1. Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w
zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
(ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego,
właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod
zindywidualizowanego podejścia do ucznia

10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia
Planowany kwartał
ogłoszenia
x
I
II
III
IV
konkursu

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane projekty
grantowe?
Planowana
alokacja (PLN)

2

TAK

NIE

X

22 197 000,00 zł

Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

x

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

5,00%

1. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów
prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do
poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych),
nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny
jakości pracy szkoły).

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika
W podziale na:

Ogółem w

Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba szkół korzystających z kompleksowego modelu
wspomagania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS.

konkursie

6 342

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

1. Liczba pracowników systemu wspomagania pracy
szkoły oraz trenerów objętych wsparciem w zakresie
określonym w programie

Mężczyzn

Ogółem w
konkursie

2 114

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
1.
Uzasadnienie:
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który:
a) posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli
zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (j.t Dz. U. z 2014 r. poz. 1041, z późn. zm.),
b) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 3 lat przed terminem złożenia
wniosku, co najmniej 1 projektu o zasięgu ponadregionalnym lub usług o łącznej wartości 50 tys. złotych
brutto, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwo dla nauczycieli i specjalistów
(pracowników systemu oświaty) w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych),
nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapewnienie jak
najwyższej, jakości szkoleń i doradztwa
dla uczestników szkoleń: nauczycieli i
specjalistów
(pracowników instytucji
systemu wspomagania tj. pracowników
placówek doskonalenia nauczycieli,
poradni
psychologicznopedagogicznych,
bibliotek
pedagogicznych
i
trenerów,
tj.
doradców metodycznych i innych osób
świadczących usługi szkoleniowe i
doradcze w obszarze oświaty, którzy
mają potwierdzoną współpracę, z co
najmniej jedną z ww. wymienionych
instytucji systemu wspomagania bądź
deklarują
nawiązanie
takiej
współpracy).
Kryterium ma na celu zapewnienie
przedszkolu/szkole/placówce

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

efektywnego wsparcia w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych,
metod pracy i kształcenia postaw
poprzez
podniesienie
kompetencji
pracowników
instytucji
systemu
wspomagania
oraz
trenerów
współpracujących z tymi instytucjami na
podstawie programów opracowanych w
ramach PO WER.

2.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń
odpowiadających wymogom określonym w ramowym programie szkoleń przygotowanym przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników
systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” (POWER Dz.
2.10 Typ 1) wraz z innymi zasobami szkoleniowymi.
Kryterium ma na celu spójność działań
podejmowanych
przez
różnych
wnioskodawców.
Szczegółowe plany i programy szkoleń
zostaną przygotowane zgodnie z
wymaganiami określonymi w ramowych
programach szkoleń.
Ramowe programy zagwarantują, że
wspomaganie
przedszkoli/szkół/placówek
w
ww.
zakresach będzie prowadzone zgodnie z
nowym
modelem
wspomagania
określonym
w
przepisach
prawa
oświatowego:

Uzasadnienie:

- rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w
sprawie
placówek
doskonalenia
nauczycieli (tekst jednolity: Dz.U. z
2014r. poz. 1041 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia z dnia 28 lutego
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania
publicznych
bibliotek
pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 369)
- rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie
szczegółowych
zasad
działania
publicznych
poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 199)
Ramowe programy są gwarancją, że
wnioskodawcy w czasie organizowanych
szkoleń będą wykorzystywać podobne
formy i metody pracy, umożliwiające
uczestnikom szkoleń nabycie wiedzy i
umiejętności
potrzebnych
do
efektywnego
wspomagania
przedszkoli/szkół/placówek w zakresie:
- rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów niezbędnych do poruszania się
na rynku pracy (ICT, matematycznoprzyrodniczych, języków obcych),
- nauczania eksperymentalnego, poprzez
wykorzystanie metody eksperymentu i

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

innych metod aktywnych
- kształtowania właściwych postaw
uczniów (kreatywności, innowacyjności,
pracy zespołowej)
wykorzystywania
metod
zindywidualizowanego
podejścia
do
ucznia.
Ramowe programy szkoleń zostaną
wypracowane przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w ramach projektu
pozakonkursowego pn. „Zwiększenie
skuteczności działań pracowników
systemu wspomagania i trenerów w
zakresie kształcenia u uczniów
kompetencji kluczowych” (POWER Dz.
2.10 Typ 1) i zostaną załączone do
regulaminu konkursu .
Przez inne zasoby szkoleniowe rozumieć
należy materiały metodyczne, które są
niezbędne do prowadzenia szkolenia
oraz materiały wypracowane przez
uczestników szkoleń.
3.

Wnioskodawca jest zobowiązany do organizacji i prowadzenia do końca 2017 r. szkoleń dla uczestników w
celu przygotowania ich do realizacji wspomagania w zakresach kompetencji określonych w PO WER .
Kryterium ma na celu realizację działań
zmierzających
do
podniesienia
kompetencji
uczestników
szkoleń:
nauczycieli
i
specjalistów
(pracowników
instytucji
systemu
wspomagania
tj.
pracowników
placówek doskonalenia nauczycieli,
poradni
psychologicznopedagogicznych,
bibliotek
pedagogicznych
i
trenerów,
tj.
doradców metodycznych i innych osób
świadczących usługi szkoleniowe i
doradcze w obszarze oświaty, którzy
mają potwierdzoną współpracę, z co
najmniej jedną z ww. wymienionych
instytucji systemu wspomagania bądź
deklarują nawiązanie takiej współpracy)
w zakresach określonych w POWER.
Trener uczestniczący w szkoleniu
będzie musiał pisemnie zadeklarować z
jaką placówką będzie współpracował a
placówka ta będzie musiała wyrazić
pisemną zgodę na tę współpracę.
Zakres
kształcenia
następujące obszary:






obejmuje

rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniów niezbędnych do poruszania
się
na
rynku
pracy
(ICT,
matematyczno-przyrodniczych,
języków obcych),
nauczanie
eksperymentalne,
poprzez
wykorzystanie
metody
eksperymentu i innych metod
aktywnych
kształtowanie właściwych postaw

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1



uczniów
(kreatywności,
innowacyjności, pracy zespołowej)
wykorzystywanie
metod
zindywidualizowanego podejścia do
ucznia.

Przeszkolenie uczestników szkolenia
powinno być zrealizowane do końca
2017 roku.
4.

Wnioskodawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia doradztwa dla uczestników w zakresie
realizowanego szkolenia.
Kryterium ma na celu zapewnienie jak
najwyższej efektywności prowadzonych
działań. Uczestnicy oprócz udziału w
szkoleniach są zobowiązani w czasie
trwania projektu do:
- wspomagania co najmniej trzech
przedszkoli/szkół/placówek
w
w/w
zakresach zgodnie z modelem działania
określonym w przepisach prawnych
- korzystania z doradztwa zapewnionego
przez wnioskodawcę.
Wnioskodawca
zapewni
możliwość
korzystania
przez
uczestnika
z
doradztwa.
Wnioskodawca zostanie zobowiązany
do zapewnienia uczestnikom szkolenia
możliwości
przeprowadzenia
wspomagania w co najmniej 3
przedszkolach/szkołach/placówkach

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

Doradztwo będzie prowadzone w
formie sieci współpracy, które powstaną
na
platformie
www.doskonaleniewsieci.pl,
(przygotowanej w ramach projektu
POKL i udostępnianej przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji) oraz spotkań
konsultacyjnych
indywidualnych
i
grupowych – z wykorzystaniem metod
np.:
coachingowych,
superwizji,
obserwacji koleżeńskiej itp.

5.

Wypracowane przez Wnioskodawcę szczegółowe plany i programy szkoleń oraz inne niezbędne zasoby
szkoleniowe będą udostępnione na zasadzie otwartych zasobach edukacyjnych.
Kryterium ma na celu zapewnienie
równego
dostępu
do
zasobów
wypracowanych w ramach interwencji
wszystkim
zainteresowanym
podmiotom.
Powstałe w ramach projektu utwory
będą zgodne z koncepcją otwartych
zasobów edukacyjnych i udostępnione
będą na otwartej licencji lub licencji
edukacyjnej.
Wszystkie wypracowane w projektach
zasoby będą publikowane na stronach
Wnioskodawcy oraz Ośrodka Rozwoju
Edukacji www.ore.edu.pl oraz portalach
przez
ORE
zarządzanych
np.

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

www.doskonaleniewsieci.pl .
6.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia kadry z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji szkoleń i
doradztwa
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie,
gdzie
osobom
realizującym dane zadanie będą
przypisane odpowiednie kwalifikacje.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
zaangażowania kardy posiadającej
odpowiednie kwalifikacje i kompetencje
– w zakresie znajomości systemu
oświaty, zagadnień związanych z
kompetencjami
kluczowymi,
umiejętności pracy z dorosłymi oraz
doświadczeniem w zakresie realizacji
projektów rozwojowych skierowanych
do szkół i przedszkoli.

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

Wymagania te zostaną określone przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach
projektu
pozakonkursowego
pn.
„Zwiększenie
skuteczności działań
pracowników systemu wspomagania i
trenerów w zakresie kształcenia u
uczniów
kompetencji
kluczowych”
(POWER Dz. 2.10 Typ 1) w terminie do
października 2016 roku.
Wymagania
będą
regulaminie konkursu.
7.

wskazane

w

Wnioskodawca zobowiąże każdego z uczestników szkolenia do objęcia wspomaganiem co najmniej 3
przedszkoli/szkół/placówek. Przy realizacji wspomagania przedszkoli/szkół/placówek instytucje systemu
wspomagania zostaną zobowiązane do opieki nad ww. uczestnikami szkolenia, których zatrudniają lub z
którymi współpracują. Łączna liczba przedszkoli/szkół/placówek, w których przeprowadzono wspomaganie
musi stanowić co najmniej trzykrotność liczby uczestników szkolenia.
Kryterium to ma na celu realizację
wskaźnika rezultatu liczonego jako
odsetek
przedszkoli/szkół/placówek
korzystających
z
kompleksowego
modelu wspierania pracy szkół dzięki
wsparciu z EFS. Taki zakres spełnienia
kryterium pozwoli także zapobiec
realizacji w jednym przedszkolu lub
jednej
szkole/placówce
kilku
wspomagań w jednym czasie.

Uzasadnienie:

Przeprowadzenie
wspomagania
przedszkoli/szkół/placówek nie będzie
realizowane ze środków PO WER.
Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni lub
współpracujący
z
instytucjami
wspomagania
uczestniczący
w
szkoleniach będą zobowiązani do
organizowania
wspomagania
nieodpłatnie w ramach stosunku pracy
lub umowy cywilno-prawnej z instytucją
systemu wspomagania.
Wnioskodawca zobowiązuje instytucje
systemu wspomagania szkół, które
zatrudniają nauczycieli i specjalistów
lub
współpracują
z
trenerami

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

uczestniczącymi w szkoleniach do
opieki
nad
wspomaganiem
realizowanym przez te osoby. Ma to na
celu zapewnienie możliwości realizacji
wspomagania
przedszkoli/szkól/placówek przez ww.
uczestników szkoleń.
8.

Wkład własny wnioskodawcy wynosi min. 5 % kosztów projektu ogółem i pochodzi ze środków wnioskodawcy.
Wnioskodawca
na
etapie
konstruowania
budżetu
projektu
powinien upewnić się czy wartość
wkładu wynosi min. 5 % kosztów
projektu ogółem. W przypadku, gdy
wartość wkładu własnego będzie
mniejsza niż 5 % projekt zostanie
odrzucony. Wkład własny rozumiany
zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020

9.

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

Okres realizacji projektu max 2 lata kalendarzowe.
Dzięki temu kryterium wnioskodawca ma
możliwość
działań
szkoleniowo–
doradczych wspierających uczestników
projektów w realizacji wspomagania
przedszkoli/szkół/placówek.
Zadaniem
pracowników
systemu
wspomagania
jest
zapewnienie
wspomagania obejmującego pomoc
przedszkolu/szkole/placówce
w
zdiagnozowaniu
potrzeb,
ustalenie
sposobów działania prowadzących do
zaspokojenia jej potrzeb, zaplanowaniu i
realizacji tych działań oraz wspólnej z
przedszkolem/szkołą/placówką
ocenie
efektów tych działań w ramach jednego
roku szkolnego.

1

Dlatego też każdy z uczestników
projektów będzie zobowiązany do
udzielenia
wspomagania
przedszkolu/szkole/placówce trwającego
min. 7 miesięcy).
10. Koszt jednostkowego wsparcia nie może przekroczyć 10 500 zł brutto na osobę.
Koszt
oszacowano
na
podstawie
doświadczeń
z
realizacji
projektu
systemowego pn. System doskonalenia
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym
kompleksowym wspomaganiu szkół w
Działaniu 3.5 PO KL Koszty oszacowano
uwzględniając:
przygotowania
materiałów
szkoleniowych,
przygotowania
trenerów,
przeprowadzenia szkoleń i prowadzenia
doradztwa,
w
tym
koszty:
wynagrodzenia, dojazdu, wyżywienia,
wynajmu sali, noclegu, koszty pośrednie.
W ww. kwocie nie są brane pod uwagę

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

ewentualne
koszty
racjonalnych
usprawnień.,
mogące
wynieść
maksymalnie do 12 tys. zł (w przypadku
zaistnienia potrzeby ich zastosowania w
celu umożliwienia udziału w projekcie
osoby z niepełnosprawnościami.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
1. Projekty realizowane w partnerstwie z akredytowaną placówką
doskonalenia nauczycieli.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapewnienie jak
najwyższej, jakości prowadzonego w
przedszkolach/szkołach/placówkach
wspomagania realizowanego w ramach
projektu.

2. Projekty realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego zadania
statutowe są związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym
nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 19
listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1041, z późn. zm),

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapewnienie jak
najwyższej, jakości kształcenia i
doskonalenia uczestników projektu.
Projekty
partnerskie
gwarantują
kompleksowość usług prowadzonych w
ramach projektu.

15

WAGA

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

10

WAGA

Stosuje
się
typu/typów (nr)

1

do

1

Z uwagi na bardzo szeroki zakres oferty
szkoleniowo-doradczej
proponowana
jest realizacja projektu z partnerem.
3. Projekt realizowany z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w
ramach projektów realizowanych w PO KL.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zapewnienie jak
najwyższej, jakości kształcenia poprzez
zapewnienie kadry przygotowanej do
realizacji tego zadania.

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
1.
Uzasadnienie:
…
Uzasadnienie:
ELEMENTY KONKURSU
1.

Ocena formalna

2.

Ocena merytoryczna

…

10

WAGA

Stosuje
się
typu/typów (nr)

do

1

MCMISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
DF,PAR:rAMENT
EUR0PE.ISKIEGO FUNDUSZU
SPOLECZNEGO

Warszawa,

DZF.IV.8620.10.2015.JSta.1

Instytucje PoSrednicz^ce PO WER

^3w zat^czeniu przekazuj^ zaiecenia Instytucji Zarzqdzaj^cej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozw6j (dalej: IZ PO WER) do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najcz^Sciej
finansowanych wydatk6w w ramach PO WER.
Opracowanie zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najcz^Sciej finansowanych wydatk6w
w rannach PO WER jest obligatoryjne dia IP, gdy2 wynika z zapisu pkt 10 rozdzia^u 8.3 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalno&ci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjno^ci na lata 2014-2020, tj.: ,,/Z PO w wytycznych
programowych lub wia^ciwa instvtucia bedaca strona umowv w reaulaminie ko'nkursu albo w dokumentacii
dotvczacei wvboru oroiektdw w trvbie pozakonkursowym - na warunkach okre^lonvch przez IZ PO - okre&la
ceny rynkowe w zakresie najcz^&ciej finansowanych wydatkdw w ramach danej grupy projektdw w ramach
danego PO oraz o He dotyczy - inne wymagania, w tym oczekiwany standard (w szczeg6lno&ci czas trwania
wsparcia, tj. liczb^ dnilub godzin zegarowych lub lekcyjnych (np. 45 minut})".
Celem opracowania dokumentu jest zapewnienie lepszej jakoSci, usprawnienie i ujednolicenie procesu
oceny wnioskdw o dofinansowanie projekt6w konkursowych i pozakonkursowych. Dokument
ten powinien byb wykorzystywany zar6wno przez osoby dokonujgce wyboru projekt6w, jak i przez osoby
dokonujqce weryfikacji wniosk6w o ptatnoSd (optekun6w pro]ekt6w) oraz czlonk6w zespddw kontrolujqcych
w trakcie prowadzonych czynnoSci kontrolnych, a takie inne osoby nadzorujqce realizacj? projekt6w.
Uprzejmie informuj^, ie IZ PO WER planuje rozszerzye zakres ww. zaieceh oraz zweryfikowat
je w oparciu o doSwiadczenia i uwagi IP pod koniec bieiqcego roku.
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2Q15 -06- 2 2
DYREKTOae^P^TAME

'Podpis

^ W e / Chorqiy /

'7'^^'^f*-Tni^f

^at^CZWK(\)

/"W

Mill I III I INI I I I III i i i i m i l Nil 111(11

RPW/39600/2015 P
Data:2015-06-22

Do wiadomo^ci: Dvrekcia. Naczelnicv.

i#4

KAPITAt LUDZKI
NARODOWA STRATtCIA SP<5JN0SCI

Ministerstwo
Infrastruktury I Rozwoju
ul. Wsp6lna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
www.mir.gov,pi
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

UNIA
EUflOPEJSKA

Warszawa/(f./?/^.2015r.

Zaiecenia Instytucji Zarz^dzajcicej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacji
Rozwoj (dalej: IZ PO WER) do opracowania zestawienia standardu i cen
rynkowych w zakresie najcz^sciej finansowanych wydatkow w ramach
PO W E R
Niniejszy dokument zostat opracowany na potrzeby obligatoryjnych postanowien Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci, wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoiecznego oraz Funduszu Spojnosci na fata
2014-2020 (daiej: Wytyczne).
Rozdziat 8.3 Wytycznych naWada obowi^zek sporz^dzenia dokumentu dotycz^cego
zestawienia standardu i can rynkowych w zakresie najcz^^ciej finansowanych wydatkow
w ramach PO WER przez wtasciwg instytucj? b f d ^ c ^ strong umowy, ktory bytby
uwzgl^dniony w regulaminie konkursu albo wezwaniu do ziozenia wniosku o dofinansowanie
dotycz^cego wyboru projektow w trybie pozakonkursowym.
Celem niniejszego opracowania jest przekazanie podstawowych wskazowek, ktore powinny
bye stosowane przez osoby opracowuj^ce regulamin konkursu w przypadku wyboru
projektow w trybie konkursowym, b^dz wezwania do ziozenia wniosku o dofinansowanie,
w przypadku wyboru projektow w trybie pozakonkursowym, pod kqtem zapis6w Wytycznych.
Przyst^pujqc do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najcz^sciej
finansowanych wydatk6w w ramach PO WER, Instytucja Organizujqca Konkurs (dalej: lOK)
powinna:

1. przeanalizowa6 zatozenia dotycz^ce planowanych do wyboru projektow,
w szczegolnodci okreSli6 najcz^Sciej finansowane wydatki w ramach konkursu
Przede wszystkim lOK powinna zastanowi6 si§ nad tym, jakie typy projektow chce
wspotfinansowac. Nalezy precyzyjnie okreslic, jakie typy wydatkow powinny zostac
wspotfinansowane w ramach projektow konkursowych/pozakonkursowych, a takze czy
sporzqdzony katalog wydatkow b^dzie otwartym b^dz zamkni^tym czy tyiko b^dzie odnosic
si§ do wydatkow najcz^sciej finansowanych w ramach wyboru projektow w trybie
konkursowym, b^dz wezwania do ziozenia wniosku o dofinansowanie dotycz^cego wyboru
projekt6w w trybie pozakonkursowym. Pomocne w tym moze bye do^wiadczenie zdobyte
podczas realizacji Programu Operacyjnego Kapitaf Ludzki (dalej: PO KL).

2. przeanalizowad warunki kwalifikowalnosci wydatku
Okreslajqc warunki kwalifikowalnosci wydatku naiezy szczegotowo okreslii standard danego
wydatku, jaki powinien zostac spetniony, by wydatek ten mogt zostac uznany
za kwalifikowatny. Standard powinien szczegotowo okreslac jaki warunki musi spefnic dany
wydatek, aby mogt zostac uznany za kwalifikowalny, tym samym spetnia6 okreslone przez
lOK kryteria. Przede wszystkim powinny by6 to warunki jakosciowe, np. trener prowadzqcy
szkolenia powinien mie6 co najmniej 2 lata doSwiadczenia zawodowego w danej dziedzinie
umozliwiaj^ce mu przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia.

3. przeanalizowa6 ceny obowic|zujc|ce na rynku i okreslid maksymainq cen^
rynkow£|
lOK okresiajqc maksymalne ceny rynkowe powinna dokonac rozeznania rynku. Powyzsze
rozeznanie rynku powinno zostac przeanalizowane na podstawie co najmniej 10 ofert
do kazdej pozycji. Instytucja Posrednicz^ca (dalej: IP) powinna udokumentowac rozeznanie
rynku dia celow kontrotnych. Dodatkowo, IP powinna potwierdzic ceny podobnych ustug,
uwzgl^dniaj^c swoje doswiadczenie wynikaj^ce z nadzorowanych oraz prawidtowo
rozliczanych projektow PO KL.

4. zastanowid si^, czy nalezy wskazac dodatkowe zaiecenia w ramach wydatkdw
najcz^sciej finansowanych w ramach PO WER
lOK powinna przeanalizowac zatozenia typ6w wybieranych projekt6w do wspotfinansowania
jeszcze raz po okresleniu standardu i cen rynkowych i zastanowic si§, czy moze powinny bye
ustanowione dodatkowe zaiecenia d!a beneficjent6w, tak by projekty mogty zosta6
realizowane jak najbardzie] efektywnie.

Ponizej przedstawiono zestawienie szczegotowych warunkow dia wybranych wydatkow
obowi^zujqcych dIa wszystkich projektow PO WER, ktdre powinny zostac uwzgl^dnione
w zestawieniach IP. Speinienie tych warunkbw w opinii IZ PO WER jest wymagane, aby
wydatki mogty zostac uznane za kwalifikowalne w ramach projektow. Jednoczesnie, cany
rynkowe okreslone przez IP w zestawieniach nie mogg przekraczac wartosci dobr i ustug
wymienionych w za^czniku. Nalezy podkrestic, ze IP powinny rozszerzyc swoje zestawlenia
0 inne produkty i usiugi, niz wymienione w zestawieniu zgodnie ze specyfikq konkursu lub
projektu. Nie ma obowi^zku tworzenia petnego katalogu wydatkow kwalifikowalnych I wyceny
wszystkich dobr i usiug finansowych w ramach projektow PC WER.
Jednoczesnie w przypadku projektow pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy,
w ramach ktorych beneficjentem jest powiatowy urz^d pracy nie ma obowi^zku opracowania
takiego dokumentu, gdyz obowiqzuj^ stawki okreslone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Nalezy pami^tad, ze zestawienia IP obowi^zujq beneficjentdw na etapie sporz^dzania
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczenia projektu, zgodnie z rozdziatem 6.2 pkt
3 lit. k Wytycznych. Obowi^zek dotyczy standardu i ceny, ale ceny z uwzgl^dnieniem
elastycznosci budzetu, o ktorej mowa w rozdziale 8.3 pkt. 11 Wytycznych.

Zestawienie standardu i ceny rynkowych wybranych wydatkdw w ramach PO WER*

Lp.

Towar/Ustuga

1

trener

2

przerwa

3

lunch/ obiad/ kolacja

kawowa

Standard - warunki kwalifikowania wydatku na
etapie oceny projektow

Maksymalna cena
rynkowa**

- wydatek kwalifikowalny, o ile Jest to uzasadnione
specyfikq realizowanego projektu
- \A^datek kwaiifikowalny, o ile trener posiada
wyksztatcenie
wy±sze/zawodowe
lub
certyfikaty/zaSwiadczeniayinne
umozliwiaj^ce
przeprowadzenie
danego
wsparcia
(do szczeg6lowego okreslenia przez IP w cena uzatezniona od tematyki
standardzie)
i zakresu wsparcia
- wydatek kwaiifikowalny, o ile trener posiada
doSwiadczenie umolliwiajqce przeprowadzenie
danego
wsparcia,
przy
czym
minimalne
doSwiadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie
powinno byb kr6tsze nit 2 lata (do szczeg6towego
okreilenia przez IP w standardzie)
- wydatek kwaiifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfik^ realizowanego projektu
- wydatek kwaiifikowalny, o ile forma wsparcia,
w ramach kt6rej ma by6 Swiadczona przerwa
kawowa dia tej samej grupy os6b w danym dniu
trwa CO najmniej 4 godziny lekcyjne
15 PLN/osob^/dzieh
- obejmuje kaw§, herbat^, wod^, mieko, cukier,
szkoleniowy
cytryna, drobne sbne lub siodkie przekqski typu
paluszki lub kruche ciastka lub owoce, przy czym
istnieje moi.\'\wo&6 szerszego zakresu usiugi, o ile
mieSci si^ w okreslonej cenie rynkowej
- wydatek kwaiifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfikq realizowanego projektu
- obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz
nap6j, przy czym istnieje moiliwoSd szerszego
zakresu usiugi, o ile mieSci si^ w okreStonej cenie
rynkowei

35 PLN/osob?

Dodatkowe zaiecenia IZ

-

- cena rynkowa powinna by6
uzalezniona od
rodzaju
oferowanej usfugi i jest nizsza,
jeSli finansowany jest mniejszy
zakres ustugi (np. kawa,
herbata, woda, mIeko, cukier,
cytryna bez drobnych sionych
lub stodkich przek^sek)

- cena rynkowa powinna bye
uzalezniona od
rodzaju
oferowanej ustugi i jest nizsza,
jeSli finansowany jest mniejszy
zakres ustugi (np. obiad

nocleg w kraju

zwrot kosztow dojazdu

- w przypadku
lunch/ obiadu
wydatek
kwalifikowalny, o ile wsparcie dIa tej samej grupy
os6b w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin
lekcyjnych {tj. 6 x 45 minut)
- w przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny,
0 ile finansowana jest usiuga noclegowa
- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfik^ realizowanego projektu
- mo^liwoSd zagwarantowania noclegu dotyczy
uczestnik6w,
ktOrzy
posiadajq
miejsce
zamieszkania
w
miejscowoSci
innej
niz
ta miejscowoSd, w kt6rej odbywa si^ szkolenie
- wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie
(np. szkolenie, spotkanie) dIa tej samej grupy
os6b trwa co najmniej dwa dni
- w przypadku wsparcia trwaj^cego nie diuzej ni2
jeden dz'ieti wydatek kwalifikowalny w sytuacji,
gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest
oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim
uczestnicz^cej o wi^cej niz 50 km (drog^
publicznq, a nie w linii prostej), a jednoczesnie
wsparcie zaczyna si^ przed godzin^ 9.00 lub
kortczy
si^
po
godzinie
17.00,
chyba
ie nie ma dost^pnego dojazdu publicznymi
Srodkami transportu
- obejmuje nocleg w miejscu noclegowym
0 standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz
ze Sniadaniem, przy czym istnieje mozliwoSt
szerszego zakresu usiugi, o ile mieSci si^
w okreSlonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione
celami projektu
- obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach
2-osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych
jest kwalifikowalny tyiko w uzasadnionych
przypadkach)
wydatek
kwalifikowalny
w
zwi^zku
z uzasadnionymi potrzebamt grupy docelowej
(np.
koszty
dojazdOw
dIa
osOb
niepe^nosprawnych, bezrobotnych)

sWadaj^cy si? tyIko z drugiego
dania i napoju)

hotel o maksymalnym
standardzie 3*:
- 360 PLN/1 nocleg
za 2 osoby w pokoju
2- osobowym,
- 250 PLN/1 nocleg
za 1 osob^ w pokoju
iHDSobowy

hotel 0 nizszym standardzie
niz 3' oraz pensjonat, motel
ltd.:
- 260 PLN/1 nocleg
za 2 osoby w pokoju
2-osobowym
-120 PLN/1 nocleg
za 1 osob^
w 1 -osobowym

cena uzale±niona
od cennik6w operatorOw
komunikacji publicznej

- cena rynkowa powinna bye
uzalezniona od
rodzaju
oferowanej usiugi i jest nizsza,
jeSli finansowany jest mniejszy
zakres us^ugi (np. nocleg
w pokoju 3-osobowym)

- wydatek kwaiifikowalny do wysokosci opiat
za Srodkl transportu publicznego szynowego lub
kotowego
(a
w
przypadku
podr62y
mi^dzynarodowych tak^e transportu lotniczego)
zgodnie
z
cennikiem
biletbw
II
klasy
obowi^ujqcym na danym obszarze, takze
w przypadku korzystania ze Srodk6w transportu
prywatnego (w szczeg6lnoSci samochodem lub
taksowkq) jako refundacja wydatku faktycznie
poniesionego do ww. wysokosci
•Wskazowki stanowiq zaiecenia IZ PO W E R dIa wszystkich projektow PO W E R , z wytqczeniem projektow pomocy techntcznej.
**Ceny wyliczone na podstawie rozeznania rynku dokumentowanego przez IZ P O W E R (co najmniej 10 oferl do kazdej pozycji).

Załącznik nr do umowy

Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych
w ramach projektów realizowanych w ramach Programu operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w obszarze oświaty do konkursu/ projektu
pozakonkursowego pt.”………………………………………….”

L.p.

Nazwa towaru / usługi

Standard- warunki
kwalifikowania wydatku w
projekcie

Maksymalna
cena rynkowa*

Dodatkowe
uwagi/ zalecenia

*Ceny wyliczone na podstawie rozeznania rynku dokumentowanego przez IP MEN (co najmniej 10
ofert do każdej pozycji lub w przypadku niewystępowania na rynku 10 wykonawców danej
usługi/towaru uzasadnienie ilości ofert jaka została wzięta do sporządzania Zestawienia)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

