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Rekomendacje Regionalnych Rad Branżowych działających  

w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  
w zakresie planowanego konkursu dla naboru wniosków  

ze środków RPO WM na lata 2014-2020,  
Poddziałania 10.2.1 oraz Podziałania 10.2.2 

 

1. Konieczność zwiększenia kwoty stypendium stażowego. Propozycja zmiany 

zapisu dot. wysokości stypendium stażowego, propozycja wskazania kwoty 

min.tj. 1500 zł brutto oraz kwoty max. tj. połowy średniego wynagrodzenia 

(brutto) za pracę w danym województwie, wyliczanej na podstawie aktualnych 

danych GUS. Wówczas organ prowadzący mógłby dostosować kwotę 

stypendium do rozeznanej na swoim terenie sytuacji oraz oczekiwań uczniów, 

które są różne w zależności od danego subregionu/powiatu. Dodatkowo 

Wnioskodawcy zwracają uwagę na konieczność zróżnicowania wysokości 

stypendium w przypadku poszczególnych branż/zawodów. 

 

2. Konieczność dookreślenia w regulaminie konkursu zasad refundacji kosztów 

organizacji staży. Dzisiaj spotykamy się z sytuacją, gdy pracodawca 

przyjmując stażystów z różnych projektów od kilku beneficjentów spotyka się  

z różnymi wymaganiami i różnymi kwotami refundacji w każdym z projektów; 

rozważenie zwiększenia minimalnej wartości kosztów staży w całej wartości 

projektu lub premiowanie większej wartości w projekcie - jako działania 

wpływającego lepszą orientację uczniów na rynku pracy i jednocześnie lepiej 

wiążącego pracodawców ze szkołami zawodowymi. 

 

3. Problem z refundacją kosztów opieki nad stażystą dla firm jednoosobowych. 

Sytuacja dot. realizacji staży i praktyk u osób prowadzących jednoosobową 

jest problematyczna ze względu na brak jasnych zasad dot. refundacji 

kosztów opiekuna stażu i zniechęca pracodawców mających u siebie już 

stażystę oraz potencjalnych pracodawców do przyjmowania uczniów na staż. 

Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wpisanie wprost w dokumentacji 

konkursowej, że przedsiębiorcy jednoosobowi i właściciele gospodarstw 

rolnych będą mieli refundowane koszty związane z opieką nad stażystą w np. 

wysokości 500 zł za jednego stażystę/praktykanta w oparciu o oświadczenie 

poniesionych kosztów? 

 

4. Konieczność premiowania w regulaminie konkursu tych CKZ-tów, które 

przekształciły się w CKZiU., „ukłon” w stosunku do tych, którzy podjęli wysiłek 

przekształcenia się i działania w tych strukturach w dłuższej perspektywie 

czasowej.  
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5. Możliwość tworzenia nowych CKZ powinna być dopuszczona o ile zostanie  

to uzasadnione istotną potrzebą np. ze strony pracodawców na danym 

terenie. 

 

6. W przypadku podmiotów niepublicznych aplikujących w konkursie, możliwość 

zastosowania jako jednej z form zabezpieczania projektu poręczenia 

bankowego.  

 

7. Rezygnacja z narzuconego katalogu rekomendowanego wyposażenia 

pracowni i warsztatów szkolnych na potrzeby RPO na lata 2014-2020, dla 190 

zawodów opracowany przez MEN, katalog powinien być otwarty (możliwość 

zakupu innego potrzebnego wyposażenia niż w katalogu, gdyż większość tego 

wyposażenia szkoły już posiadają). 

 

8. Rozważenie możliwości zmniejszenia liczby godzin stażu w przypadku osób 

niepełnosprawnych oraz niepełnoletnich (w przypadku tych grup dzień pracy 

wynosi 7 godz. na dobę) - brak podstawy prawnej w tym zakresie. 

 

9. Zastosowanie bardziej elastycznego podejścia w zakresie planowanych form 

wsparcia np. Wprowadzenie już na etapie regulaminu konkursu zapisów dot. 

możliwości zmiany poszczególnych form wsparcia. Zapis taki jest konieczny  

i wynika ze specyfiki projektów edukacyjnych oraz dynamiki zachodzącej na 

rynku pracy. Diagnoza przygotowywana na moment składania wniosku  

o dofinansowanie dezaktualizuje się bardzo szybko natomiast projekty są 

kilkuletnie a zaplanowane formy wsparcia nie odpowiadają realnemu 

zapotrzebowaniu pracodawców oraz zainteresowaniu uczniów. 

 

10. Zastosowanie bardziej elastycznego podejścia w zakresie planowania 

wsparcia (studiów podyplomowych/szkoleń) dla kadry wspieranych placówek 

np. w formie bonów szkoleniowych, wracający problemu zmieniającej się 

kadry poszczególnych placówek, gdzie wsparcie często planowane jest pod 

konkretnych nauczycieli. 

 

11. Potrzeba uwzględnia w ramach realizowanych kursów/zajęć z doradztwa 

zawodowego modułów dot. kształtowania kompetencji miękkich/społecznych 

na których brak wśród absolwentów szkół zawodowych zwracają uwagę 

pracodawcy; możliwość ujmowania w ramach projektów działań polegających 

na kształtowaniu kompetencji miękkich/społecznych jako działań 

uzupełniających. 

 

12. Możliwość realizacji w ramach zajęć z doradztwa zawodowego wizyt 

zwodoznawczych w przedsiębiorstwach. 

 

13. Ze względu na fakt, iż część projektów dot. wsparcia CKZ z pierwszego 

konkursu będzie realizowana do 2019 lub 2020 roku tj. w chwili ogłaszania II 

konkursu propozycja ogłoszenia tzw. konkursu otwartego. 
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14. Zapewnienie możliwości kontynuowania działań w szkołach/CKZ, które 

prowadzą działania projektowe w ramach już podpisanych umów, możliwość 

kontynuowania wparcia dla tej samej branży. 

 

15. Organem prowadzącym niektórych szkół kształcących w zawodach z branży 

rolniczej jest Ministerstwo Rolnictwa, w związku z tym w dokumentacji 

konkursowej należy przewidzieć wzór umowy, gdzie beneficjentem jest 

Ministerstwo Rolnictwa. 

 

16. Oferta danego projektu powinna odpowiadać na zdiagnozowane 

zapotrzebowanie rynku/sektora gospodarki w danej branży, a także 

uzupełniać elementy, których uczeń nie może otrzymać w ramach podstawy 

programowej w szkole. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


