
Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 

w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach 

RPO WP 2014-2020  

 

1. Czy każdy wniosek w ramach Działania 9.4 musi spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju, 

w jaki sposób? 

Tak, każdy projekt podlega sprawdzeniu w tym zakresie. Sprawdzenie zasady zrównoważonego 

rozwoju polegać będzie na weryfikacji, czy w projekcie założono realizację działań 

ukierunkowanych m.in. na racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na 

środowisko naturalne, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

2. Czy jest możliwość doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy, do którego kierujemy na 

staż? 

Uwaga! Nowa interpretacja. Zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, nie ma możliwości doposażania stanowisk pracy u 

pracodawcy/przedsiębiorcy. 

 

3. Czy jest możliwe sfinansowanie kosztu właściciela firmy prowadzącego działalność w formie 

jednoosobowego przedsiębiorstwa prywatnego, która nie zatrudnia pracowników, jako 

opiekuna stażu/praktyki? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyliczyć koszt opiekuna stażu? 

Uwaga! Nowa interpretacja. Możliwe jest rozliczenie kosztów osoby prowadzącej 

jednoosobową działalność gospodarczą jako opiekuna stażu/praktyki. Dla  ww. osób można 

przyznać dodatek, o którym mowa w pkt 13j) lit. ii) Podrozdziału 6.1 Podniesienie jakości 

kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze Edukacji na lata 2014-2020, a jego wysokość wyliczyć, biorąc pod uwagę jego 

maksymalną wysokość określoną w pkt 13j) lit. ii) Podrozdziału 6.1 Podniesienie jakości 

kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym ww. 

Wytycznych. 

 

4. Jak należy wyliczać stawkę godzinową użyczania własnych sal, które są rozliczane w projekcie 

w ramach wkładu niepieniężnego? 

Uwaga! Nowa interpretacja. Zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wartość 

wkładu wnoszonego w postaci sal wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może 

określać np. cennik danej instytucji).  

 

5. Czy wydatkiem kwalifikowalnym jest koszt opiekuna stażystów z ramienia szkoły? 

W ramach Działania 9.4 nie jest możliwe finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk/staży 

zatrudnionego przez szkołę. To podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy 



wyznacza opiekuna stażu/praktyki, który otrzymuje wynagrodzenie, zgodnie z zapisami 

Regulaminu konkursu str. 20-21. 

 

6. Czy na stażu u jednego pracodawcy może być więcej niż jeden opiekun stażu, np. jest pięciu 

stażystów i każdy z nich ma swojego opiekuna? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 „(…) na jednego opiekuna praktyki 

lub stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów”. Należy 

mieć na uwadze, że sytuacja w której liczba praktykantów/stażystów pod opieką jednego 

opiekuna jest mniejsza niż 6 powinna być uzasadniona we wniosku o dofinansowanie i wynikać 

ze specyfiki określonej sytuacji, a zaplanowany koszt wynagrodzenia opiekuna stażu powinien 

spełniać warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

7. Czy u jednego pracodawcy mogą być stażyści w różnych okresach, np. w dwóch grupach w 

lipcu i sierpniu? 

Tak, jest to możliwe. 

 

8. Czy uczniowie niepełnosprawni intelektualnie mogą mieć opiekuna stażu u pracodawcy w 

postaci nauczyciela i czy otrzyma za to wynagrodzenie? 

W osoby niepełnosprawne kierowane są na staże/praktyki, istnieje możliwość sfinansowania 

kosztów opiekuna stażu u pracodawcy w postaci nauczyciela, jak i opiekuna z ramienia 

pracodawcy/przedsiębiorcy. 

 

9. Czy staż nauczyciela ma trwać 40 godzin? 

Aby wnioskodawca osiągnął obligatoryjny wskaźnik produktu jak: „liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” 

niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli np. w stażach i praktykach u pracodawców, które to 

powinny trwać minimum 40 godzin, w czasie nie krótszym niż dwa tygodnie. 

 

10. Czy maturzysta, który zakończył zajęcia dydaktyczne w kwietniu może brać udział w 

szkoleniach i stażach na wakacjach, do 31 sierpnia? 

Zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572.j.t) 

rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego 

roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Ponadto zgodnie z § 7 ust 1 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.2014.893 j.t.) uczeń szkoły 

podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje 

świadectwo ukończenia szkoły, natomiast zgodnie z § 8 ust 1 lub § 11 ust 1  Rozporządzenia, 

o którym mowa wcześniej absolwent otrzymuje odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  

W związku z powyższym, mając na uwadze cel Działania 9.4 którym jest wzrost zatrudnienia 

absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, możliwy jest udział w 

stażach/praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu absolwentów szkół, którzy 

nie są zatrudnieni lub zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni oraz złożyli 

deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 



zawodowe, jednak nie później niż do 31 sierpnia danego roku, w którym otrzymali świadectwo 

ukończenia szkoły. 

 

11. Czy koszt stypendium stażowego dla osób dorosłych (słuchacze szkół policealnych) ma być 

oskładkowany? 

W przypadku, kiedy osoby dorosłe np. słuchacze szkół policealnych, pobierają stypendium 

stażowe, wówczas podlegają one pod art.6 ust.1 pkt 9a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym stypendia stażystów/praktykantów podlegają 

ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresie od dnia nabycia prawa do 

stypendium, do dnia utraty prawa do niego, jeśli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. Natomiast na podstawie art. 16 ust. 9a wyżej wspomnianej ustawy, 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestników projektu pobierających stypendium 

stażowe finansuje w całości podmiot kierujący. 

 

12. Czy wkład własny pracodawcy musi być wniesiony w formie finansowej? 

Tak, przy czym jako partycypację finansową należy rozumieć również rezygnację z części 

refundacji wydatków poniesionych przez pracodawcę w związku z organizacją stażu. Przykład: 

pracodawca zakupił odzież roboczą dla 10 stażystów po 100 zł sztuka. W oświadczeniu o 

poniesionych kosztach przedstawionym realizatorowi projektu (np. szkole) ujmuje fakturę na 

1000 zł, lecz kwota wskazana do refundacji wynosi 600 zł. Różnica czyli niezrefundowana część 

poniesionych kosztów stanowi partycypację finansową pracodawcy w kwocie 400 zł. W takim 

przypadku realizator projektu powinien każdorazowo zweryfikować czy koszty wykazane przez 

pracodawcę nie odbiegają od cen rynkowych. 

 

13. Czy koszty pośrednie mogą stanowić w części wkład własny, a w części dofinansowanie?  

Tak.  

 

14. Czy nauczyciel może otrzymać dodatek finansowy za staż? 

W przypadku staży dla nauczycieli nie ma możliwości finansowania stypendium stażowego dla 

nauczyciela. 

 

15. Czy wkładem własnym niepieniężnym szkoły może być wynajem sali/pracowni wyposażonej 

z funduszy unijnych? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 

lata 2014-2020 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, a zatem sytuacja, w której 

beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 

poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz 

dotacji z krajowych środków publicznych.  

W opinii IOK, jeżeli na koszt wniesienia sali w postaci wkładu własnego nie składa się jej 

wyposażenie zakupione ze środków EFS, to wówczas taki koszt byłby kwalifikowany. Jednakże 

IOK nie jest właściwą instytucją do interpretowania zapisów Wytycznych kwalifikowalności, 

których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  

 

16. Czy koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli uczestniczących w studiach 

podyplomowych są kwalifikowalne? 

Tak, koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli uczestniczących w studiach 

podyplomowych są kwalifikowalne, jeżeli miejsce odbywania studiów znajduje się poza miejscem 



zamieszkania nauczycieli i poza siedzibą szkoły (gdy nauczyciele nie mają możliwości 

codziennego powrotu do miejsca zamieszkania).Jeżeli chodzi o koszty dojazdu to cena 

uzależniona jest od cenników operatorów komunikacji publicznej. Wydatek taki jest 

kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego 

zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku 

korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) 

jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości. 

 

17. Czy koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów odbywających praktykę/staż 

w znacznej odległości od szkoły(placówki)/miejsca zamieszkania są kwalifikowalne? 

Praktyki/staże należy odbywać w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na 

obszarze, na którym znajduje się dana szkoła. W sytuacji kiedy nie jest realne spełnienie 

powyższego warunku, możliwe jest finansowanie kosztów dojazdu, zakwaterowania i 

wyżywienia. Należy pamiętać o konieczności uzasadnienia ww. wydatków.  

 

18. Czy staże/praktyki zawodowe dla uczniów w wymiarze minimum 150 godzin muszą być 

realizowane w formie ciągłej, czy też mogą być realizowane w formie nieregularnej, np. 

weekendy oraz poszczególne dni tygodnia? 

Nie ma ograniczeń, które wskazywałyby na konieczność realizowania wsparcia w postaci staży 

zawodowych/praktyk zawodowych wyłącznie w formie ciągłej. Należy jednak zaznaczyć, że 

decyzja o organizacji ww. formy wsparcia w formie nieregularnej powinna być podyktowana 

względami praktycznymi, a nie chęcią wydłużenia okresu trwania projektu. Dlatego też 

uzasadnienie realizacji stażu/praktyki zawodowej w formie nieregularnej powinno znaleźć się we 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a zasadność takiego rozwiązania będzie oceniona 

w trakcie prac KOP. Względy praktyczne mogą dotyczyć np. organizacji staży/praktyk w cyklu 

weekendowym w odniesieniu do szkół kształcących w zawodach usługowych (np. hotelarstwo, 

gastronomia, itp.).  

 

19. Czy koordynator projektu może być trenerem lub odbiorcą wsparcia w projekcie? 

Ze względu na przejrzystość i obiektywizm w realizacji projektu nie należy dopuszczać do sytuacji, 

w której osoby stanowiące kadrę zarządzającą projektu i pobierające z tego tytułu 

wynagrodzenie, są jednocześnie trenerem lub/i odbiorcą wsparcia w tym samym projekcie. 

W indywidualnych przypadkach mogą zaistnieć przesłanki umożliwiające osobie stanowiącej 

personel projektu (np. koordynatorowi) udział w projekcie jako odbiorca wsparcia. Jeśli 

koordynator projektu jest jednocześnie nauczycielem i chciałby skorzystać z przewidzianych 

w SZOOP RPO WP 2014-2020 form wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub 

kompetencji, będzie to możliwe pod warunkiem zachowania zasad przejrzystości kwalifikowania 

takiej osoby do udziału we wsparciu. O zakwalifikowaniu do wsparcia danej osoby nie może 

w takim przypadku decydować sam koordynator, ani osoba, która podlega koordynatorowi 

z uwagi na podległość służbową. Tak więc jeśli koordynatorem projektu jest dyrektor szkoły, 

o jego zakwalifikowaniu do udziału we wsparciu nie może decydować on sam lub nauczyciel 

szkoły, dla którego dyrektor jest jednocześnie pracodawcą. W takim przypadku 

o zakwalifikowaniu dyrektora szkoły do wsparcia powinien zdecydować organ prowadzący. 

W dokumentacji projektu powinno w takiej sytuacji znaleźć się uzasadnienie wskazujące na 

zasadność udziału koordynatora projektu będącego jednocześnie dyrektorem szkoły do udziału 

w określonej formie wsparcia.  



20. Jeżeli prawidłowo przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę utworzenia nowego kierunku 

kształcenia w szkole, natomiast w trakcie realizacji projektu kierunek nie zostanie utworzony 

z powodu braku naboru, czy koszty poniesione w związku z tym będą uznane za 

kwalifikowalne? 

Działania w projekcie należy zaplanować w odpowiedzi na wyniki rzetelnie przeprowadzonej 

diagnozy, uwzględniającej z jednej strony zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego 

na kadrę o określonych kwalifikacjach, a z drugiej strony zainteresowanie nabyciem określonych 

kwalifikacji przez potencjalnych uczniów.  

Podczas realizacji projektu należy dołożyć wszelkich starań w celu zrealizowania założeń 

projektu. Zgodnie z regułą proporcjonalności, określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku 

nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego w 

zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie) – właściwa instytucja będąca stroną umowy może 

uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za 

niekwalifikowalne; wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia 

niezrealizowania celu projektu; wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym 

zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i 

kosztów pośrednich; stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez właściwą 

instytucję będącą stroną umowy. 

 

21. Czy finansowanie kursów realizowanych dotychczas w projekcie „Podkarpacie stawia na 

zawodowców” może być kontynuowane w ramach projektu w działaniu 9.4?  

Istnieje możliwość sfinansowania w ramach 9.4 działań prowadzonych uprzednio przez szkoły 

(kontynuacja), a które realizowane były ze środków PO KL. Należy jednak pamiętać, że 

przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS mają wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkoły/placówki systemu oświaty. 

 

22. Czy uczestnikami projektu mogą być słuchacze szkoły policealnej dla dorosłych? 

Tak, uczestnikami projektu mogą być słuchacze szkoły policealnej. 

 

23. Czy w ramach  jednej z form przewidzianych do realizacji w Działaniu 9.4 można sfinansować 

kurs prawa jazdy kat. B? 

Nie.  

 

 

 


