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Zgłoszone uwagi - 3 szt.

1. Bogdan Bieniek - Związek Miast Polskich

Kryterium 8. Projekt zakłada udział pracodawców – partnerów lub ich 

pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach 

(nowoutworzonych i/lub zmodyfikowanych) w charakterze egzaminatorów.

Streszczenie uwagi: 

Kryterium jest trudne do spełnienia ze względu na m. in. skomplikowane 

i wymogi formalne niezbędne do tego aby przedstawiciel pracodawcy mógł 

zostać egzaminatorem.

Propozycja zmiany:

Zaproponowano wykreślenie z definicji kryterium zapisu: Niespełnienie 

kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku



Odpowiedź IP:

Wykreślenie z definicji kryterium zapisu: Niespełnienie kryterium skutkuje

odrzuceniem wniosku - skutkowałoby zmianą charakteru kryterium – nie

byłoby to już obligatoryjne.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę otrzymywane przez IP z różnych źródeł

informacje, iż spełnienie tego kryterium może być trudne, IP WUP proponuje

zastąpienie udziału pracodawców – partnerów lub ich pracowników w

egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów - ich udziałem w

charakterze obserwatorów (zgodnie z paragrafem 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

Udział pracodawców w charakterze obserwatora nie wymaga spełnienia

specjalnych wymogów formalnych a jedynie uzyskania zgody dyrektora

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.



Nowe brzmienie kryterium nr 8

8. Projekt zakłada udział pracodawców – partnerów lub ich pracowników

w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach

(nowoutworzonych i/lub zmodyfikowanych) w charakterze

obserwatorów.

Na wstępie definicji dodano zapis:

Pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy - partnera projektu musi

obligatoryjnie wziąć udział w egzaminach z kwalifikacji zawodowych

organizowanych na kierunku który partner objął patronatem w charakterze

obserwatora po uzyskaniu upoważnienia dyrektora Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej, o którym mowa w §16 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie.

Wykreślono zapisy dotyczące warunków wynikających z przepisów prawa, 

które musi spełnić przedstawiciel pracodawcy aby zostać egzaminatorem.



Pozostałe uwagi 

również dotyczące Kryterium nr 8

2. Pani Katarzyna Tyczka – Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

sugestia usunięcia z definicji kryterium nr 8 informacji dotyczących powszechnie 

obowiązujących przepisów 

3. Pan Przemysław Herman – Ministerstwo Rozwoju: 

Prośba o wprowadzenie w definicji kryterium nr 8 odniesienia do 

obowiązującego aktu prawnego (ustawy Prawo oświatowe)

W związku z omówionymi wcześniej zmianami w kryterium nr 8 zapisy których

dotyczyły uwagi zostały usunięte – uwagi stały się bezprzedmiotowe.



Autokorekty IP WUP do kryteriów

Geneza: spotkanie z klastrem IT i wynikające z niego konkluzje

Główna zmiana:

Dopuszczenie branżowych organizacji pracodawców do udziału

w projekcie w charakterze partnera projektu – patrona nowego lub

modernizowanego kierunku (modyfikacja kryteriów od 1 do 7 w tym

zakresie).



Autokorekty IP WUP do kryteriów

Pozostałe zmiany:

W definicji Kryterium 2: doprecyzowano że - partnerem projektu

powinien być ten sam podmiot, który obejmuje kształcenie w zawodzie

patronatem (zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 1).

W kryterium nr 4: doprecyzowano iż w ramach staży/praktyk dla

nauczycieli możliwe jest przeprowadzenie instruktażu i/lub szkoleń

stanowiskowych.

W definicji kryterium nr 7: doprecyzowano, że w ramach zajęć

dodatkowych dla uczniów mogą być realizowane w szczególności

szkolenia stanowiskowe, bez których niemożliwe jest podjęcie

stażu/praktyki zawodowej.



Projekt zakłada otworzenie kształcenia w nowym

zawodzie / nowych zawodach i/lub weryfikację

treści kształcenia w zawodzie już nauczanym /

zawodach już nauczanych w danej szkole.

Wymagane jest, aby potrzeba otwarcia kształcenia

w nowym zawodzie i/lub weryfikacja wynikała z

pogłębionej analizy potrzeb regionalnego rynku

pracy a kształcenie w ww. zawodzie/zawodach

objęte było patronatem przedsiębiorcy lub

branżowej organizacji pracodawców*

Działanie 9.4

Kryterium specyficzne dostępu nr 1



……………………………W celu zwiększenia trwałości efektów

projektów oraz bliższego związania pracodawcy ze szkołą projekt

powinien również przewidywać objęcie kierunku patronatem przez

pracodawcę lub branżową organizację pracodawców, o ile (w

przypadku kierunków zmodyfikowanych) dotychczas nie był on

ustanowiony.…………………………..

*Uwaga! Z uwagi na wymogi programowe organizacja

pracodawców, o której mowa w niniejszym regulaminie musi

posiadać osobowość prawną.

Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 1



Projekt realizowany jest w ścisłej

współpracy z potencjalnym pracodawcą /

pracodawcami lub branżową organizacją

pracodawców w postaci formalnie

zawiązanego partnerstwa na etapie

składania wniosku aplikacyjnego.

Kryterium specyficzne dostępu nr 2



Konkurs pilotażowy w założeniu skierowany jest do

partnerstw obejmujących szkoły prowadzące kształcenie

zawodowe oraz tych pracodawców lub branżowych

organizacji pracodawców, ……….

Biorąc pod uwagę logikę wsparcia partnerem projektu powinien 

być ten sam podmiot, który obejmuje kształcenie w zawodzie 

patronatem (zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 1).

Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 2



Projekt zakłada formę wsparcia w postaci

opracowania lub modyfikacji programu/ów

nauczania, przy czym:

• Opracowany/e / zweryfikowany/e program/y

wymaga/ją formalnego zatwierdzenia, tak ze

strony dyrektora szkoły, jak i ze strony partnera –

pracodawcy lub branżowej organizacji

pracodawców,

• …………..

Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 3

Bez zmian

Kryterium specyficzne dostępu nr 3



Projekt zakłada formę wsparcia w postaci doskonalenia

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i/lub

instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez praktyki lub

staże u pracodawców - partnerów, przy czym:

• ………………………..;

• w ramach tej formy wsparcia możliwe jest prowadzenie

instruktażu/szkoleń stanowiskowych, itp. o ile taka potrzeba

wynika z diagnozy kompetencji nauczycieli i/lub jest niezbędne do

podjęcia stażu/praktyki; szkolenia te, o ile to możliwe, powinny być

prowadzone przez pracowników partnerów (pracodawców-

partnerów lub pracodawców będących członkami branżowej

organizacji pracodawców będącej partnerem);

• ………….

Kryterium specyficzne dostępu nr 4



W ramach konkursu obligatoryjną i jedyną dopuszczalną

formą wsparcia w zakresie doskonalenia kompetencji

nauczycieli zawodu i/lub instruktorów praktycznej nauki

zawodu będą praktyki lub staże u pracodawców będących

partnerami w projekcie lub u pracodawców będących

członkami branżowej organizacji pracodawców, która

będzie partnerem w projekcie. ………………………

Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 4



Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 5

Z kryterium wynika, ……………… praktyki lub staże

mogą odbywać się wyłącznie u pracodawców –

partnerów projektu lub u pracodawców będących

członkami branżowej organizacji pracodawców,

która będzie partnerem w projekcie, …………..

Kryterium specyficzne dostępu nr 5

Bez zmian



Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 6

Dopuszczalne jest doposażenie pracowni lub

warsztatów szkolnych, o ile wynika to z diagnozy

potrzeb przeprowadzonej wspólnie z pracodawcą

lub branżową organizacją pracodawców,

…………………

Kryterium specyficzne dostępu nr 6

Bez zmian



Bez zmian

Kryterium specyficzne dostępu nr 7



Doprecyzowanie:

Dopuszczalna jest realizacja dodatkowych zajęć/kursów

specjalistycznych dla uczniów ……………. wynikają z potrzeb

pracodawcy – partnera lub potrzeb zidentyfikowanych przez

branżową organizację pracodawców, która będzie partnerem

w projekcie. W szczególności chodzi o szkolenia

stanowiskowe, bez których niemożliwe jest podjęcie

stażu/praktyki zawodowej. …………………

Zaleca się, aby zajęcia te prowadzone były przez pracowników

partnera projektu (pracodawcy-partnera lub pracodawcy

będącego członkiem branżowej organizacji pracodawców

będącej partnerem).

Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 7 



Projekt zakłada udział pracodawców –

partnerów lub ich pracowników w 

egzaminach potwierdzających kwalifikacje 

w zawodach (nowoutworzonych i/lub 

zmodyfikowanych) w charakterze 

obserwatorów.

Kryterium specyficzne dostępu nr 8



Pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy - partnera projektu

musi obligatoryjnie wziąć udział w egzaminach z kwalifikacji

zawodowych organizowanych na kierunku który partner objął

patronatem w charakterze obserwatora po uzyskaniu

upoważnienia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, o

którym mowa w §16 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie. …………………………….

Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 8



Kryterium specyficzne dostępu nr 9 

– bez zmian

Definicja kryterium specyficznego dostępu nr 9

– bez zmian
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