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Pytania i odpowiedzi do konkursu
nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21

Opracowanie programów nauczania do umiejętności 
dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II)

Część 1

Pytanie nr 1

Czy partnerami projektu mogą być podmioty, które nie zostały wyszczególnione 
w SZOOP oraz nie spełniają kryterium dostępu nr 1?

Odpowiedź

Nie ma przeciwskazań, aby partnerem w projekcie był podmiot, który nie został 
wyszczególniony w SZOOP oraz nie spełnia kryteriów dostępu nr 1.

Pytanie nr 2

W regulaminie konkursu są przedstawione uregulowania dotyczące 
kwalifikowalności aplikantów (kto może składać wnioski). Nie znalazłem jednak 
wymagań dotyczących partnerów. 

Uprzejmie proszę o informację, czy organizacja pracodawców mogłaby złożyć 
projekt w partnerstwie z prywatną firmą? Firma ta nie ma doświadczenia w 
tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów 
nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania 
do kursów umiejętności zawodowych jednak może zaangażować osoby 
posiadające takie doświadczenie.

Odpowiedź

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 „Projekt realizowany jest:

1) w partnerstwie lub we współpracy z organizacjami pracodawców lub 
samorządami gospodarczymi lub stowarzyszeniami zawodowymi…”. Oznacza 
to, że nie ma przeciwskazań, aby partnerem w projekcie był podmiot 
nieposiadający doświadczenia w tworzeniu szkolnych programów nauczania do 
zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych pod 
warunkiem, że do projektu zostaną zaangażowane także, w formie partnerstwa 
lub współpracy, podmioty wymienione w kryterium dostępu nr 2 pkt. 1.
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Pytanie nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
warunek zawarty w kryterium dostępu nr 1 „Wymagane doświadczenie dotyczy 
opracowania w ostatnich pięciu latach co najmniej dziesięciu szkolnych 
programów nauczania do zawodów lub opracowania w ostatnich sześciu latach 
co najmniej pięciu programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych 
od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości 
organizacji kkz”, zostanie uznany za spełniony, jeśli wymagane doświadczenie 
posiada łącznie kilka osób zatrudnionych u Wnioskodawcy na umowę o pracę? 
Wnioskodawcą jest uczelnia wyższa.

Odpowiedź

Kryterium dostępu nr 1 w zakresie Beneficjentów, o których mowa w lit. a i b, 
należy uznać  kryterium za spełnione w sytuacji, gdy Wnioskodawca zatrudnia 
osoby posiadające doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów 
nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych, 
chociaż sama instytucja takich programów nie tworzyła.

Jednocześnie IOK informuje, że w przypadku spełniania tego kryterium w ww. 
formie, konieczne będzie wskazanie przez Wnioskodawcę w treści wniosku o 
dofinansowanie, którzy członkowie personelu projektu takie doświadczenie 
posiadają i wskazanie, że zostaną oni zaangażowani w ramach projektu w 
realizację stosownych działań umożliwiających wykorzystanie tego 
doświadczenia.

Pytanie nr 4

Czy wniosek składany w określonym/wybranym  obszarze, może być 
wnioskiem dotyczącym tylko jednej z kilku branż z danego obszaru, czy też 
musi obejmować wszystkie branże z tego obszaru?

Na przykład czy możemy złożyć wniosek w obszarze VI tylko dla branży 
fryzjersko – kosmetycznej – 6 programów.

Odpowiedź

Wniosek składany w określonym obszarze, np. obszarze VI, musi dotyczyć 
wszystkich branż wchodzących w skład tego obszaru. Oznacza to, że 
Wnioskodawca jest zobligowany do opracowania co najmniej minimalnej liczby 
programów przewidzianej dla każdej z branż wskazanej w kryterium dostępu nr 
6.
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Pytanie nr 6

1. Czy organizacja pracodawców lub samorząd gospodarczy lub 
stowarzyszenie zawodowe, o ogólnopolskim zasięgu działania, właściwi dla 
co najmniej jednej z dziedzin – może to być organizacja pozarządowa, 
zrzeszającą podmioty działające w branży?

2. W jaki sposób i komu zgłasza się nowe DUZy i z jakimi wiąże się to 
opłatami? 

3. Czy aby spełnić kryterium nr 5 należy zgłosić już DUZy do właściwego 
Ministerstwa? Gdzie dostępne są Wnioski? Jakimi kanałami się tego 
dokonuje, jakie są opłaty i czas oczekiwania?

Proszę o przedstawienie procedur.

Kiedy i na jakich zasadach oceniają to Eksperci? Jak długo oczekuje się na 
takie opinie? Co trzeba spełnić na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie?

4. Każdy z przykładowych programów nauczania musi uzyskać recenzje 
dwóch niezależnych specjalistów właściwych dla danego zawodu. 
Beneficjent projektu zobowiązany będzie do ewentualnej modyfikacji 
przykładowych programów nauczania uwzględniającej ww. recenzje – czy to 
już jest wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie?

5. Kto finansuje DUZy?

6. Po opracowaniu w projekcie przykładowych programów nauczania oraz 
uwzględnieniu wniosków płynących z recenzji, o których mowa w kryterium 
9, Beneficjent zobowiązany jest poddać opracowane materiały przeglądowi, 
którego dokonają eksperci ds. kształcenia zawodowego weryfikujący i 
odbierający produkty projektów konkursowych w ramach projektu 
pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. Tworzenie e-zasobów do 
kształcenia zawodowego. W przypadku ewentualnych uwag ekspertów 
Beneficjent zobowiązany jest do zmodyfikowania opracowanych materiałów 
zgodnie z zaleceniami ekspertów, po czym przedstawi ostateczne wersje 
przykładowych programów nauczania do umiejętności dodatkowych – czy to 
jest etap składania wniosku o dofinansowanie, czy już na etapie realizacji 
projektu? Czy należy założyć we wniosku o dofinansowanie środki 
finansowe na tego typu działania?

7. Czy trzeba pisać wniosek dla całego Obszaru, czy można dla 1 wybranej 
branży? Czy 1 Wnioskodawca musi zgłosić wymaganą minimalną liczbę 
nowych programów dla DUZów?
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Odpowiedź

1. Tak, o ile ta organizacja pozarządowa, zrzeszającą podmioty działające w 
branży, spełnia wymogi kryterium dostępu nr 1.

2. Zgodnie założeniami projektu dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) 
należy zgłosić do ministra właściwego dla zawodu w zakresie którego ma 
być realizowana dana dodatkowa umiejętność zawodowa. Zgłoszenie 
powinno być w formie papierowej.

Z propozycją wprowadzenia dodatkowych umiejętności zawodowych do 
właściwych ministrów mogą występować: organizacje pracodawców, 
samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia 
lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz 
ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego.

Wystąpienie z wnioskiem do ministra właściwego dla zawodu, nie pociąga 
za sobą żadnych kosztów.

3. Kryterium nr 5 zostanie spełnione po złożeniu do właściwego ministra 
propozycji wprowadzenia dodatkowej umiejętności zawodowej oraz po 
spełnieniu pozostałych wymagań określonych w kryterium.

Nie ma formalnego szablonu wniosku - propozycja wprowadzenia do 
wykazu dodatkowych umiejętności zawodowych, kierowana do właściwego 
ministra, powinna zawierać:

i) nazwę dodatkowych umiejętności zawodowych wraz z nazwą zawodów 
w zakresie których miałyby być one realizowane;

ii) opis dodatkowych umiejętności zawodowych, wraz z propozycją zestawu 
oczekiwanych efektów kształcenia niezbędnych dla dodatkowych 
umiejętności zawodowych, oraz kryteriów weryfikacji tych efektów, 

iii) uzasadnienie potrzeby kształcenia danej dodatkowej umiejętności 
zawodowej ze względu na oczekiwania rynku pracy, zgodnie z 
załącznikiem nr 13 do regulaminu konkursu.

4. Recenzja dwóch niezależnych specjalistów właściwych dla danego zawodu, 
o których mowa w kryterium dostępu nr 9, będzie wymagana na etapie 
ewentualnej realizacji projektu. Na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie należy zadeklarować, że opracowane programy uzyskają 
taką pozytywną recenzję i zaplanować w projekcie odpowiednie działania z 
tym związane.

5. Opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności 
zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
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branżowego finansowane jest ze środków projektu w przypadku wybrania 
wniosku o dofinansowanie danego projektu do realizacji.

6. Beneficjent zobowiązany jest poddać opracowane materiały przeglądowi 
ekspertów ds. kształcenia zawodowego ze strony Ośrodka Rozwoju 
Edukacji już na etapie realizacji projektu. Na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie należy zatem zadeklarować, że opracowane programy 
zostaną przekazane do oceny ekspertów ORE  i zaplanować w projekcie 
odpowiednie działania z tym związane.

7. Wniosek o dofinansowanie należy składać dla całego obszaru i zaplanować 
co najmniej minimalną liczbę programów dla dodatkowych umiejętności 
zawodowych, opracowanych w projekcie wskazaną dla każdej branży w 
kryterium dostępu nr 6.

Pytanie nr 7

Zwracam się z następującymi pytaniami dotyczącymi konkursu pn. Opracowanie 
programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ 
II) - Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21:

1. Czy  możliwe jest składanie wniosku nie obejmującego całego obszaru 
wskazanego w dokumentacji konkursowej tz. czy wystarczające jest, że wniosek 
o dofinansowanie  będzie obejmować wskazane dziedziny?

W szczególności,  czy w przypadku Obszar VIII obejmującego  3 branże projekt 
powinien dotyczyć wszystkich 3 branż czy też wystarczy, że będzie obejmować 
jedną branżę (w tym wszystkie 3 dziedziny), czy też wystarczy że będzie 
obejmował  tylko 1 dziedzinę?

2. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość projektu?

W dokumentacji konkursowej wskazano, że maksymalna wartość projektu nie 
może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na dany obszar. Zatem 
rozumiem, że w przypadku projektu z obszaru VII nie może przekroczyć:  1 650 
000 zł ?

Proszę również o wskazanie minimalnej  wartości projektu.

Odpowiedź:

1. Wniosek o dofinansowanie należy składać dla całego obszaru i zaplanować 
co najmniej minimalną liczbę programów dla dodatkowych umiejętności 
zawodowych, opracowanych w projekcie wskazaną dla każdej branży w 
kryterium dostępu nr 6.
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2. W przypadku obszaru VII całkowita wartość projektu nie może przekroczy 
kwoty 1 300 000,00 zł. Wskazana przez Panią kwota 1 650 000,00 zł 
dotyczy obszaru VIII.

W regulaminie konkursu nie określono minimalnej wartości projektu. 
Niemniej przy planowaniu wydatków w ramach projektu należy mieć na 
uwadze, że zaplanowana kwota powinna pozwalać na skuteczną realizację 
zadań przewidzianych w projekcie. Zbyt niska kwota może bowiem poddać 
w wątpliwość racjonalność zaplanowanych wydatków i ich wysokości, co w 
ostateczności może skutkować negatywną oceną merytoryczną na etapie 
oceny Państwa wniosku o dofinansowanie.

Pytanie nr 8

Brakuje nam uszczegółowienia informacji zamieszczonych w regulaminie 
konkursu:

• 1800-2700 znaków ze spacjami dotyczy 1 strony, czy całego 
dokumentu?

• Czy uzasadnienie może liczyć max. 1 stronę?

• Czy wielkość czcionki ma znaczenie?

Uzasadnienia do każdego z DUZ zwykle liczą po kilka stron, ponieważ 
wymagane jest m.in. poparcie danymi statystycznymi, czy rekomendacjami z 
badań/projektów/instytucji itd.

Odpowiedź:

W  uzasadnieniu do kryterium nr 5 określono, że „[…] Uzasadnienie potrzeby 
kształcenia dodatkowej umiejętności zawodowej powinno obejmować od 1800 
do 2700 znaków ze spacjami znormalizowanej strony. […]”.  

Strona znormalizowana to strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami. 
Termin ten pomaga w określaniu objętości danego tekstu, gdyż zależnie od 
tego, jak sformatujemy tekst na stronie (tzn. jakie zastosujemy marginesy, 
wielkość i krój czcionki, interlinię itd.), różna będzie faktyczna liczba znaków na 
stronie. Aby więc uniknąć nieporozumień przy podawaniu liczby stron, 
przyjmuje się, że strona znormalizowana liczy 1800 znaków ze spacjami.

Biorąc pod uwagę powyższe, odpowiedzi na pytania brzmią:

- 1800-2700 znaków ze spacjami dotyczy całego dokumentu.

- uzasadnienie może obejmować od 1800 znaków do 2700 znaków ze spacjami 
znormalizowanej strony. Znormalizowana strona liczy 1800, więc uzasadnienie 
może być na jednej stronie (1800 znaków).



ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. +48 22 34 74 881, sekretariat.DFS@mein.gov.pl, 
www.mein.gov.pl

- wielkość czcionki nie ma znaczenia, gdyż chodzi o liczbę znaków.

Pytanie nr 9

Czy wniosek o dofinansowanie projektu (jeżeli chodzi o obszar VIII) należy 
składać dla każdej z dziedzin zawierających się w sumie 3 branżach; czyli np. 
dla branży opieka zdrowotna wniosek musi objąć 12 wymienionych dziedzin, 
dla branży pomoc społeczna – 2 dziedziny, a dla branży ochrony i 
bezpieczeństwa osób i mienia - 3 dziedziny?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 4 „Dodatkowe umiejętności zawodowe 
oraz towarzyszące im zestawy celów kształcenia i treści nauczania oraz kryteria 
weryfikacji tych efektów zostaną opracowane dla co najmniej połowy zawodów 
z każdej z dziedzin, o których mowa w kryterium dostępu nr 6.”.

Oznacza to, że składając wniosek o dofinansowanie na obszar VIII zobligowani 
są Państwo opracować dodatkowe umiejętności zawodowe dla wszystkich 
dziedzin wymienionych w tym obszarze, tj. dla branży opieka zdrowotna – 12 
dziedzin, dla branży pomoc społeczna – 2 dziedziny, dla branży ochrony i 
bezpieczeństwa osób i mienia - 3 dziedziny.

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do dokumentacji konkursowej mam prośbę o udzielenie kilku 
odpowiedzi dotyczących trwającego obecnie konkursu do działania 2.15 PO 
WER (Serwis programu Wiedza Edukacja Rozwój | Ogłoszenie o konkursie nr 
POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 Opracowanie programów nauczania do 
umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II):

1. Zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz kryterium nr 6: Minimalna liczba 
programów dla dodatkowych umiejętności zawodowych, opracowanych w 
projekcie jest określona dla każdego obszaru, prosimy o wyjaśnienie:

a. jak rozumieć nową umiejętność względem kwalifikacji określonych dla 
każdego z zawodów w Rozporządzeniu 
(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000316/O/D20190316
.pdf). Jednocześnie rozumiemy, że 1 program jest przyporządkowany dla 1 
umiejętności.

b. czy można zapoznać się z programami dla przykładowych umiejętności – 
chcielibyśmy oszacować nakład prac realizowanych przez ekspertów
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c. co w sytuacji jeśli taka sama umiejętność została zidentyfikowana dla 
kilku zawodów – czy oznacza to, że będzie opracowanych kilka programów (dla 
każdego zawodu oddzielnie)?

d. Czy aby zweryfikować, czy dana umiejętność nie jest już planowana w 
programach nauczania można posługiwać się Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji (Strona główna ZRK - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 
(kwalifikacje.gov.pl). Czy można założyć, że jeśli nie znajdują się w rejestrze 
nowe kwalifikacje przyporządkowane do kwalifikacji w ramach poszczególnych 
zawodów to nie ma ryzyka kolizji z obecnymi programami nauczania?

2. Prosimy o potwierdzenie, że uzasadnienie dla każdej z umiejętności nie 
powinno przekraczać 1800 znaków.

Odpowiedź

1.

Ad. a i c.

„Nową umiejętność” należy rozumieć jako dodatkowe umiejętności zawodowe w 
zakresie wybranych zawodów.  Co oznacza, że wnioskodawca składający 
projekt powinien określić nazwę dodatkowych umiejętności zawodowych oraz 
wskazać nazwy zawodów, w zakresie których ta umiejętność miałaby być 
realizowana. Program nauczania danej dodatkowej umiejętności zawodowej w 
zakresie wskazanego zawodu lub zawodów jest jeden, bez względu na zawód 
w zakresie którego może być realizowany ten program. 

Ad. b.

Przy opracowaniu programów DUZ należy uwzględnić kryterium nr 4, w którym 
szczegółowo wskazano elementy programu nauczania dodatkowej umiejętności 
zawodowej.

Ad. d.

Dodatkowe umiejętności zawodowe wskazane przez wnioskodawcę muszą być 
autorskie, w związku z tym nie mogą występować w już istniejącym wykazie 
dodatkowych umiejętności zawodowych określonym w załączniku nr 33 do 
rozporządzenia, nie mogą być również tożsame z kwalifikacjami określonymi w 
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji Rynkowych.

2. Uzasadnienie dla każdej z umiejętności nie powinno przekraczać 1800 
znaków.


