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PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ  

REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ  

DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

18 grudnia 2012 r. 

 

Informacje ogólne  

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób: 4 przedstawicieli Regionalnej Sieci Tematycznej, 

3 przedstawicieli publicznych instytucji rynku pracy, 5 przedstawicieli niepublicznych 

instytucji rynku pracy, 2 przedstawicieli projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjny model 

obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucje 

Rynku Pracy”, 2 przedstawicieli firmy ECORYS POLSKA sp. z o.o. realizującej projekt 

innowacyjny pt. „Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia” oraz 2 przedstawicieli 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.   

Lista uczestników posiedzenia: 

1. Członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego: 

1. Grażyna Dytko – Kierownik Wydziału Koordynacji PO KL Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie – Przewodnicząca Regionalnej Sieci Tematycznej 

dla Województwa Podkarpackiego, 

2. Katarzyna Olechowska-Sadowska – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

3. Magdalena Bargiel – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

4. Mariusz Cieśla – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

2. Przedstawiciele publicznych instytucji rynku pracy: 

1. Anna Krukowska – Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie, 

2. Agnieszka Bukowska – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, 

3. Barbara Koziej – Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.   

3. Przedstawiciele niepublicznych instytucji rynku pracy: 

1. Beata Sołtys – Stowarzyszenie B4,  

2. Mateusz Zych – Fabryka e-biznesu sp. z o.o., 

3. Paweł Dubis – Biuro Kariery Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

4. Tomasz Ogórek – Biuro Kariery Politechnika Rzeszowska, 

5. Wiesław Kąkol – Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze. 

4. Przedstawiciele projektu innowacyjnego pt. „Tworzenie architektury własnego 

środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 

25 roku życia” realizowanego przez firmę Ecorys Polska sp. z o.o.: 

1. Alicja Tajchman,  

2. Andrzej Konon.  

5. Przedstawiciele projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjny model obsługi osób 
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pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucje Rynku 

Pracy” realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o.: 

1. Maria Skóra,  

2. Ewelina Dulska. 

6. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie: 

1. Marta Polak – zastępca kierownika Wydziału Koordynacji PO KL 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 

2. Krystyna Bęc – pracownik Wydziału Koordynacji PO KL Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 

 

 

Spotkanie prowadziła Pani Grażyna Dytko – Przewodnicząca Regionalnej Sieci 

Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego.  

Program spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania. 

2. Prezentacja projektu innowacyjnego „Tworzenie architektury własnego środowiska 

pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia”, 

dyskusja. 

 

1. Powitanie uczestników spotkania  

Prowadząca spotkanie Pani Grażyna Dytko pełniąca obowiązki Przewodniczącej 

Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego przywitała wszystkich 

przybyłych na spotkanie. Wyjaśniła również konieczność organizacji spotkań w formie grup 

roboczych tj. zarówno z niektórymi członkami RST, jak i ekspertami, specjalistami 

i praktykami zajmującymi się pewnymi obszarami związanymi z projektami innowacyjnymi 

i wybranymi dla projektów tematami. Robocze spotkanie w mniejszej grupie pozwoli na 

rzetelne przedyskutowanie każdego aspektu projektu innowacyjnego – mającego bezpośredni 

wpływ na właściwe przygotowanie strategii wdrażania przez beneficjenta. Stąd na spotkanie 

Grupy roboczej zaproszeni zostali reprezentanci tych środowisk, którzy bardzo dobrze – 

z własnego doświadczenia - znają  wszystkie aspekty związane z obsługą osób bezrobotnych 

w wieku 25-, dotychczasowe metody i formy aktywizacji zawodowej tych osób, problemy 

w tym zakresie itp. Spotkanie w mniejszej grupie osób bezpośrednio zainteresowanych 

danym tematem – po pierwsze stwarza lepszą okazję do dyskusji merytorycznej, nie 

absorbuje do omówienia szczegółowych spraw całej sieci tematycznej, daje szansę 

beneficjentowi (w oparciu o pytania, wątpliwości, uwagi) lepszego i pełniejszego 

przygotowania strategii wdrażania. 

Ponadto Przewodnicząca RST poinformowała, iż w ramach komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w maju br. rozpoczęto realizację projektu 

innowacyjnego pt. „Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny 

model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia”. Projekt prowadzony jest 

przez firmę ECORYS POLSKA sp. z o.o.  
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Projekt polega na zorganizowaniu miejsca pracy, w formie otwartego dużego biura, w którym 

młodzi ludzie będą mogli pracować przy własnych biurkach i komputerach korzystając 

z urządzeń biurowych, na zakup których ich nie stać oraz z doświadczenia innych osób tam 

pracujących ,. Ta forma pracy jest alternatywą dla pracy w domu i pozwala na większy 

komfort pracy. Dodatkowo utworzona zostanie platforma internetowa, na której zamieszczane 

będą oferty handlowe młodych przedsiębiorców, a także zlecenia zgłoszone do wykonania 

przez oferentów. 

Pani Grażyna Dytko wyjaśniła uczestnikom spotkania, czym jest projekt innowacyjny oraz 

omówiła etapy jego realizacji w ramach PO KL. Dodatkowo przedstawiła zadania i funkcje 

Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego oraz proces opiniowania 

strategii wdrażania projektu innowacyjnego. 

Poinformowała, iż do 31 grudnia 2012 r. firma ECORYS POLSKA sp. z o.o. winna złożyć do 

Sekretariatu RST WP strategię wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Tworzenie 

architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-

zawodowej osób do 25 roku życia” na formularzu zamieszczonym w Zasadach dokonywania 

wyboru projektów w ramach PO KL.  

 

2. Prezentacja projektu innowacyjnego „Tworzenie architektury własnego 

środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 

roku życia” 

Główne założenia projektu innowacyjnego przedstawili: Pani Alicja Tajchman oraz Pan 

Andrzej Konon – przedstawiciele beneficjenta realizującego projekt innowacyjny. 

Dyskusję nad projektem rozpoczęła Pani Grażyna Dytko.  

Przypomniała, iż w projekcie będą brały udział osoby do 25 roku życia, które podzielone 

zostaną na trzy grupy: osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, osoby neets 

oraz studenci.  

Pani Grażyna Dytko zadała kilka pytań dot. realizacji projektu i poprosiła o udzielenie na 

nie odpowiedzi. Pytania zadane przez Przewodniczącą RST WP: 

 co oznacza skrót neets? 

 jacy studenci będą brali udział w projekcie, czy będą to studenci studiów dziennych 

czy zaocznych i czy ważne będzie jaki kierunek studiów ukończą?  

 czy projekt będzie testowany przez niepubliczne instytucje rynku pracy, w tym biura 

kariery?  

 jakimi kryteriami beneficjent będzie się kierował przy wyborze osób do fazy 

testowania projektu?  

 czy nie warto udzielać wsparcia absolwentom uczelni humanistycznych, których jest 

dużo na rynku i trudno będzie znaleźć im pracę w zawodzie? 

 w jaki sposób beneficjent dotrze do studentów nie zarejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy i zachęci ich do udziału w projekcie?  

 czy określone jest, ile osób biorących udział w projekcie będzie zarejestrowanych 

w powiatowych urzędach pracy a ile nie. Przy pomocy jakich instytucji będzie 

beneficjent rekrutował osoby do projektu? 
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Pani Grażyna Dytko poprosiła o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy wsparciem 

oferowanym w projekcie od wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. 

Poinformowała, iż propozycja wsparcia jest poszerzona jedynie o tworzenie wideowizytówki 

i videoCV. 

Zapytała, jakie wsparcie zostanie zaoferowane osobom o bardzo niskich kwalifikacjach 

zawodowych, które ukończyły jedynie szkołę podstawową lub gimnazjum?  

Zapytała, kto będzie nawiązywał kontakty z pracodawcami i zbierał zlecenia do wykonania 

przez uczestników projektu? 

Poprosiła o wskazanie, jakie argumenty zostaną przedstawione dyrekcji powiatowych 

urzędów pracy, aby zechcieli oddelegować pracownika do pracy przy projekcie? Na jaki 

okres należałoby oddelegować pracowników publicznych służb zatrudnienia do pracy 

w projekcie? 

Ponadto zapytała, dlaczego powiatowy urząd pracy ma  oddelegować doradców zawodowych 

skoro w ramach projektu zatrudniony zostanie psycholog, który określi z jakimi problemami 

borykają się młodzi ludzie. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż psycholog został zatrudniony w charakterze eksperta przy 

przygotowaniu produktów finalnych. Jego zadaniem było scharakteryzowanie grupy osób 

(młodzieży), która będzie brała udział w projekcie i przygotowania odpowiedniego dla nich 

wsparcia. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, czy beneficjent w I fazie projektu określił cechy osób, które 

będą testowały produkt finalny. Czy wszystkim rekrutowanym osobom będzie udzielana taka 

sama pomoc/forma wsparcia i nie będzie ona dostosowana do indywidualnych potrzeb 

uczestnika projektu? 

Pani Grażyna Dytko stwierdziła, iż każda osoba biorąca udział w projekcie winna zostać 

poddana diagnozie przeprowadzonej przez psychologa. Na jej podstawie należy określić 

indywidualną ścieżkę wsparcia, która podniesie kwalifikacje, pewność siebie i samoocenę 

uczestników projektu. 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż stworzony został katalog cech określających młodzież 

w wieku do 25 roku życia funkcjonującą na rynku pracy z podziałem na trzy kategorie 

osobowe. Kreator kariery przy pomocy opracowanej ścieżki wsparcia i charakterystyki 

młodej osoby będzie mógł zaoferować potrzebne wsparcie miękkie. 

Pani Grażyna Dytko zapytała czy przygotowany opis zawiera cechy określające każdą osobę 

indywidualnie? 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż przygotowany opis jest na tyle szeroki, aby można było 

osoby biorące udział w projekcie dopasować do wyszczególnionych kategorii osób. 

Pani Grażyna Dytko oznajmiła, iż wg niej projekt nie jest nakierowany na indywidualne 

podejście do uczestnika projektu. 

Ponadto stwierdziła, iż osobami w realizowanym projekcie innowacyjnym zajmowali się będą 

doradcy zawodowi. Doradców zawodowych zatrudniają ochotnicze hufce pracy oraz 

powiatowe urzędy pracy. Zapytała, kto będzie pełnił funkcję dorady zawodowego w zakładzie 

doskonalenia zawodowego? 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż kreatorzy kariery będą osobami przeszkolonymi do 

pełnienia funkcji pośrednika pracy i doradcy zawodowego.  
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Pani Grażyna Dytko ponowiła pytanie, kto będzie pełnił funkcję kreatora kariery 

w zakładzie doskonalenia zawodowego, skoro instytucja ta nie posiada ani pośredników pracy 

ani doradców zawodowych. 

Pani Alicja Tajchman wyjaśniła, iż zakład doskonalenia zawodowego, w którym 

prowadzony będzie etap testowania projektu, oddelegował osobę, która będzie pełniła funkcję 

kreatora kariery. Obecnie osoba ta odbywa szkolenie, po którym będzie mogła pełnić funkcję 

kreatora kariery. 

Zaznaczyła, iż zakład doskonalenia zawodowego został wybrany do testowania projektu, 

ponieważ ma dużą bazę szkoleń zawodowych. Osoby, które będą potrzebowały podnieść 

kwalifikacje będą mogły skorzystać z kursów prowadzonych przez tą instytucję. Aktualną 

bazę szkoleń prowadzonych przez ZDZ będzie posiadał kreator kariery.  

Pani Grażyna Dytko poprosiła, aby w projekcie osobę zajmującą się wyszukiwaniem ofert 

pracy nie nazywać „pośrednikiem pracy”. Termin ten został zastrzeżony w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla osób spełniających określonego rodzaju 

wymogi dot. kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego. Osoby pełniące te 

funkcje muszą posiadać licencje na realizację zadań określonych w ustawie.  

Zapytała, w jaki sposób będą wyszukiwane oferty pracy i kto w ramach projektu będzie to 

robił. Z jakimi przedsiębiorcami/firmami będzie podejmowana współpraca podczas 

poszukiwania zleceń. W jaki sposób uczestnicy projektu będą mogli zrealizować zlecenie. 

Jakie będą to zlecenia? Czy zlecenia będą kierowane do konkretnych grup osób biorących 

udział w projekcie? Jakie zlecenia będą przeznaczone dla osób słabo wykształconych? 

Zapytała, czy osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi poradzą sobie z wykonaniem 

zleceń przeznaczonych do wykonania na komputerze?  

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż skrót neets oznacza osoby w wieku od 15 do 24 lat, które 

nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych szkoleniach czy kursach. Osoby te nie 

pracują bo: nie chcą, nie mogą, lub pomimo starań nie udaje im się znaleźć zatrudnienia. 

Osoby neets często wycofane są ze społecznej aktywności przez niepełnosprawność, chorobę 

czy konieczność opieki nad dzieckiem. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, z jakich danych skorzysta beneficjent w celu ustalenia liczby 

osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, które opuściły system edukacji? 

Pan Andrzej Konon objaśnił, iż w grupie neets mieszczą się także absolwenci studiów 

wyższych, którzy nie wiedzą co zrobić ze swoim życiem zawodowym. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, jaki czas po ukończeniu studiów jest potrzebny, aby 

zakwalifikować absolwenta studiów do grupy neets. Czy wysyłanie CV do pracodawców 

przez absolwenta studiów wyższych np. przez okres 6 – 9 miesięcy od zakończenia studiów 

kwalifikuje go do kategorii osób neets? 

Zapytała, kto będzie wyszukiwał do udziału projekcie osób z kategorii neets, kto będzie 

kwalifikował i na jakiej podstawie osoby do kategorii neets? 

Pan Tomasz Ogórek poprosił, aby wskazać z jakich studiów (dziennych, zaocznych, 

wyższych czy licencjackich) absolwenci będą mogli brać udział w projekcie, ponieważ często 

osoby, które kończą studia dzienne mają już 25 lat. Czy osoby, które ukończyły studia 

licencjackie będą kwalifikowane do grona absolwentów studiów i będą mogły brać udział 

w projekcie? 

Pan Andrzej Konon dodał, iż do kategorii neets zalicza się także osoby nieaktywne 

zawodowo.  
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Pani Grażyna Dytko zapytała, w jaki sposób beneficjent dotrze do osób nieaktywnych 

zawodowo i jakie argumenty przedstawi, aby zachęcić ich do udziału w projekcie. 

Pani Alicja Tajchman wyjaśniła, iż w celu zachęcenia osób młodych np. kończących szkołę 

zawodową do udziału w projekcie zamieszczone zostaną ogłoszenia o projekcie w prasie, 

radiu, telewizji oraz na portalach społecznościowych. W/w osoby zostaną jeszcze przed 

ukończeniem szkoły szczegółowo poinformowane o realizowanym projekcie.  

Pani Alicja Tajchman oznajmiła, iż osoby młode w ramach realizowanego projektu będą 

mogły pracować przy komputerze realizując wygrane zlecenia. Użytkowanie komputera oraz 

materiałów biurowych będzie bezpłatne. 

Poinformowała, iż o zlecenia będą zabiegać osoby pracujące w Modelarni przestrzeni pracy 

wśród lokalnych pracodawców. Jeżeli pracodawca zgodzi się zamieścić zlecenie na portalu, 

zostanie tam zalogowany, a pracownik Modelarni przestrzeni pracy pomoże w wypełnieniu 

stosownych dokumentów. Wszystko po to by pracodawca musiał poświęcić na danie zlecenia 

jak najmniej czasu. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, jakiego typy zlecenia zostaną przedstawione osobom 

o niskich kwalifikacjach zawodowych, ponieważ osoby te nie poradzą sobie ze zleceniami, 

które należy wykonać przy użyciu komputera. Zaznaczyła, iż osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych najczęściej wykonują prace fizyczne. 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż potencjalne zlecenia mogą mieć zarówno charakter 

prac przy komputerze, jak i prac fizycznych oraz prac, które mogą być wykonane wyłącznie 

u pracodawcy. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, kto będzie sprawował nadzór nad poprawnością wykonania 

zlecenia, a także nad rzetelnością zapłaty za nie. 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż projektodawca nie będzie brał odpowiedzialności ani 

za pracodawców ani za osoby wykonujące zlecenia. Zarówno pracodawca jak i osoba 

wykonująca zlecenie pracowała będzie na swój wizerunek na rynku pracy. Rolą beneficjenta 

będzie jedynie doprowadzenie do podpisania umowy. 

Pani Krystyna Bęc zapytała, kto będzie brał odpowiedzialność za pracodawcę oraz za ofertę, 

która będzie do zrealizowania? 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż każdy pracodawca i pracownik, który będzie chciał 

zarejestrować się na platformie Modelarnia przestrzeni pracy zostanie sprawdzony przez 

pracowników portalu. Osoby młode, które zarejestrują się na platformie będą musiały 

przedstawić swoje dane osobowe oraz wykształcenie. Pracownicy Modelarni przestrzeni 

pracy po sprawdzeniu czy dane przedstawione są prawdziwe uaktywnią profil danej osoby na 

portalu eModelarnia. Podobnie będzie z pracodawcami, którzy po założeniu konta na portalu 

zostaną sprawdzeni (poprzez wizytę osobistą, kontakt telefoniczny, informacje przedstawione 

na temat firmy w Internecie) przez pracownika Modelarni przestrzeni pracy, jeżeli 

pracodawca okaże się wiarygodny jego profil zostanie uaktywniony. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż beneficjent nie ma możliwości w pełni sprawdzić czy dana 

osoba, dany pracodawca nie będzie działał ze szkodą dla pracownika. 

Pani Krystyna Bęc stwierdziła, iż należy takie ryzyko wyeliminować, szczególnie że projekt 

finansowany jest ze środków publicznych. 

Pani Beata Sołtys poinformowała, iż wiele jest takich portali jak eModelarnia działających 

obecnie na rynku. 
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Pan Andrzej Konon przyznał, iż są portale działające dla freelancerów (pol. wolny strzelec) 

– osób pracujących bez etatu, realizujących projekty na zlecenie, najczęściej specjalizujące się 

w danej dziedzinie.  Inicjatywą beneficjenta było stworzyć podobnie funkcjonujący portal dla 

klientów publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, a w szczególności osób 

młodych. 

Pan Mateusz Zych poinformował, iż są portale internetowe ogólnopolskie prowadzące tego 

typu usługi. Oznajmił, iż w dniu spotkania na jednym z portali było 500 ogłoszeń/zleceń do 

wykonania. Przyznał, iż nie jest to znacząca liczba w skali całego kraju. Zapytał, w jaki 

sposób beneficjent chce wypromować portal oraz w jaki sposób chce dotrzeć do 

pracodawców, którzy będą zamieszczali zlecenia na portalu. Ponadto zapytał, w jaki sposób 

osoby chętne wykonywać zlecenia dowiedzą się o portalu? Na koniec wypowiedzi zapytał 

czy portal będzie działał tylko regionalnie? 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż zlecenia na portalu będą mogli umieszczać 

pracodawcy nie tylko z Podkarpacia ale także z całego kraju. Pracownicy Modelarni 

przestrzeni pracy będą sprawdzali każdego pracodawcę, jeżeli okaże się wiarygodny to będzie 

mógł umieszczać zlecenia na portalu. 

Pan Mateusz Zych ponowił pytanie w jaki sposób beneficjent dotrze do pracodawców 

z informacją o portalu. 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż zaplanowano dużą akcję informacyjną na terenie 

Podkarpacia. Informacja o projekcie zamieszczona będzie w prasie, lokalnych mediach 

i Internecie. Ponadto oznajmił, iż ze względu na współpracę z instytucjami testującymi 

projekt instytucje te prześlą informacje o projekcie do pracodawców i osób poszukujących 

pracy z którymi współpracują. 

Pani Beata Sołtys wyjaśniła, iż aby projekt był rozpoznawalny winien mieć opracowaną 

kampanię reklamową. Wykonanie takiej kampanii reklamowej jest bardzo kosztowne.  

Pan Andrzej Konon przyznał rację pani Beacie Sołtys, iż ogólnopolska kampania 

promocyjna szczególnie realizowana w telewizji jest bardzo droga. W ramach projektu 

zaplanowano użycie tańszych metod promocji tj. marketing szeptany. Projekt promować będą 

także osoby korzystające z portalu oraz pracownicy instytucji, którym opracowany model 

zostanie przekazany. 

Pani Beata Sołtys zapytała co będzie sukcesem dla realizatora projektu? 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż sukcesem będzie to, iż portal po zakończeniu projektu 

będzie nadal funkcjonował, będą zamieszczane i realizowane nowe oferty i zlecenia. 

Pani Beata Sołtys zapytała, jaka ilość ofert zamieszczana na portalu będzie dla beneficjenta 

satysfakcjonująca? 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż projekt będzie testowany na grupie 30 osób. Po 

zakończeniu projektu z platformy będą mogły korzystać wszystkie chętne osoby bez względu 

na wiek i kwalifikacje zawodowe. 

Pan Mateusz Zych poprosił o konkretne wskazanie narzędzi promocyjnych, jakie zostaną 

wykorzystane w Internecie do promocji platformy internetowej. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż każdy pracownik eModelarni będzie miał za zadanie 

nawiązywać kontakty z lokalnymi pracodawcami i informować ich o funkcjonującym portalu 

eModelarnia.  
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Oznajmił, iż akcja promocyjna portalu obejmować będzie także ogłoszenia w prasie i na 

lokalnych portalach internetowych tj. isanok, na których ogłoszenia można zamieszczać za 

darmo. Jak zauważono, dużo osób odwiedza strony zawierające informacje lokalne, dlatego 

też zdecydowano się na ten rodzaj promocji? Ponadto do rozpowszechnienia platformy 

wykorzystane zostaną strony internetowe instytucji, z którymi beneficjent współpracuje. 

Portal promować będą także sami jego użytkownicy, którym zależeć będzie na zdobyciu jak 

największej liczby zleceń. 

Pan Wiesław Kąkol zapytał, czy robione były badania wśród osób młodych, jaki odsetek 

osób lubi i umie pracować na komputerze przy użyciu Internetu. Wyjaśnił, iż obserwując 

studentów, z którymi ma zajęcia może stwierdzić, iż jest wiele osób, którzy nie potrafią 

pracować na komputerze, przy użyciu Internetu. Osobom o niskich kwalifikacjach 

zawodowych jeszcze trudniej będzie korzystać z komputera i wykonywać na nim zlecone 

zadania.  

Zapytał czy to, że osoby młode będą miały możliwość pracy przy komputerze będzie 

jedynym argumentem, który ma zachęcić ich do wzięcia udziału w projekcie? 

Ponadto wskazał beneficjentowi, iż podział osób biorących udział w projekcie jest nie 

adekwatny do specyfiki portalu. Zaznaczył, iż grupa docelowa winna być doprecyzowana. 

Oznajmił także, że wskazanie w projekcie innowacyjnym, iż innowacją jest kojarzenie 

zleceniodawcy i zleceniobiorcy do wykonania zlecenia, nie jest prawdą. To samo działanie 

realizują powiatowe urzędy pracy dając przy tym osobom bezrobotnym dodatkowe wsparcie 

w postaci szkoleń zawodowych i staży. 

Stwierdził również, iż jest sens realizacji zaprezentowanego portalu, jeżeli będzie on 

skierowany do osób z konkretnym wykształceniem, wykonujących konkretną profesję.  

Na koniec zapytał, kto po zakończeniu projektu będzie wdrażał opracowany model. 

Zaznaczył, iż zakłady doskonalenia zawodowego są firmami szkoleniowymi z założenia 

nieposzukującymi dla kogoś pracy. Przyznał, iż prowadzenie Modelarni przestrzeni pracy 

przestrzeni pracy bardziej będzie możliwe do wykonania przez ochotnicze hufce pracy, 

jednakże i u nich brakuje wymaganych struktur. 

Pan Andrzej Konon odpowiadając na pytanie: co w ramach projektu zostanie 

zaproponowane osobie nie posiadającej wiedzy ani doświadczenia, oznajmił, iż osobie 

o niskich kwalifikacjach zawodowych zaproponowane zostaną działania motywujące do 

podjęcia pracy, dalszego kształcenia się czy też ukończenia szkolenia zawodowego. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, kto sfinansuje szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, 

skoro projekt zakłada jedynie wsparcie miękkie. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż szkolenia zawodowe finansowane są przez instytucje rynku 

pracy oraz zakłady doskonalenia zawodowego pozyskujące środki z funduszy unijnych. 

Pani Grażyna Dytko wyjaśniła, iż w szkoleniach zawodowych finansowanych przez 

publiczne instytucje rynku pracy mogą brać udział tylko osoby zarejestrowane 

w powiatowych urzędach pracy. Dlatego też osoby nieaktywne zawodowo niezarejestrowane 

w powiatowych urzędach pracy nie będą mogły brać w nich udziału. Osoby nieaktywne 

zawodowo mogą jedynie z własnych środków sfinansować sobie potrzebny kurs. Jednakże 

osoby niepracujące nie posiadają środków finansowych potrzebnych na dalsze kształcenie.  

Pani Grażyna Dytko podsumowując oznajmiła, iż osoby biorące udział w projekcie nie 

zdobędą żadnych umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy. 
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Pan Andrzej Konon oznajmił, iż w uczestnikach projektu beneficjent chce wzbudzić 

motywację do pracy, do kreatywnego poszukiwania pracy. Chce, aby osoby nie czekały 

bezczynnie na zlecenie, które odpowiada im wykształceniu, tylko pracowały przy ofertach 

niezwiązanych stricte z wyuczonym fachem. Celem tego działania jest nauczenie osób 

młodych, iż lepiej jest wykonywać różne drobne zlecenia niż nie robić nic. 

Projekt zakłada pokazanie uczestnikom portalu jak wejść na rynek pracy, jakie dokumenty są 

potrzebne do funkcjonowania na rynku, jak się je wypełnia, jak wygląda współpraca 

pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, kim będą kreatorzy kariery. Jakie będą musieli mieć 

predyspozycje do pełnienia swej funkcji, mając w zakresie obowiązków motywowanie do 

pracy czy zmianę zachowań. 

Oznajmiła, iż dobrym przykładem są osoby bezrobotne, którym  doradcy zawodowi  

i pośrednicy pracy publicznych instytucji rynku pracy udzielili wsparcia jednakże nadal 

samodzielnie nie poszukają pracy i czekają aż ktoś im przedstawi konkretną ofertę.  

Pani Grażyna Dytko zapytała spośród jakich osób zrekrutowani zostaną kreatorzy kariery? 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż osoba która będzie mogła pełnić funkcję kreatora kariery 

określona zostanie katalogiem cech, które dany kreator winien posiadać, aby prawidłowo 

wykonywać swoją pracę. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, czy będzie prowadzony konkurs, w ramach którego wybrana 

zostanie osoba do pełnienia funkcji kreatora kariery. 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż doradcy zawodowi pracujący w instytucjach rynku pracy są 

na tyle znani, iż ich przełożeni będą mogli wskazać, kto z nich nadaje się do pełnienia funkcji 

kreatora kariery. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, czy doradcy zawodowi z instytucji rynku pracy będą 

oddelegowani do pracy w projekcie? 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż zostaną podpisane porozumienia pomiędzy beneficjentem 

a instytucjami testującymi produkt finalny, w których zawarta zostanie informacja, iż osoby 

spełniające cechy kreatora kariery zostaną oddelegowane do pracy w projekcie. 

Pani Grażyna Dytko zapytała skąd beneficjent ma pewność, iż instytucje biorące udział 

w projekcie zgodzą się na przedstawione rozwiązanie. Zapytała także czy poprzez 

oddelegowanie osób przez instytucje ryku pracy do realizacji projektu innowacyjnego nie 

będzie podwójnego finansowania?  

Stwierdziła, iż, wg niej, przedstawiona sytuacja będzie traktowana przez kontrolę, jako 

podwójne finansowanie. Spowodowane jest to faktem, iż wszyscy doradcy zawodowi 

powiatowych urzędów pracy są finansowani z projektów PO KL i projekt innowacyjny jest 

także finansowany z PO KL. Dlatego też w/w doradcy zawodowi pełniący funkcję kreatorów 

kariery będą finansowani z dwóch projektów, co jest niezgodne z dokumentami 

programowymi PO KL. Poinformowała, iż kreatorami kariery muszą być osoby z poza 

instytucji rynku pracy. Na w/w stanowiska musi zostać ogłoszony konkurs, co jest 

spowodowane obowiązkiem beneficjenta do stosowania zasady równego dostępu do projektu 

kadry zarządzającej. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż podczas rozmów prowadzonych z przedstawicielami 

instytucji, które będą brały udział w testowaniu projektu nie wspominano, iż te osoby są 

w 100 % finansowane z PO KL. 
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Pani Grażyna Dytko wyjaśniła, iż wszystkie powiatowe urzędy pracy realizują projekty 

w ramach PO KL. Jednym z elementów składowych tych projektów jest doradztwo 

zawodowe.  

Prowadząca spotkanie oznajmiła, iż najprawdopodobniej wszyscy doradcy zawodowi 

zatrudnieni w publicznych instytucjach rynku pracy biorą udział w projektach finansowanych 

z PO KL. 

Pan Wiesław Kąkol przyznał, iż cennym byłoby wybranie osób do pełnienia funkcji kreatora 

kariery w drodze konkursu. 

Pani Krystyna Bęc zapytała, jakimi narzędziami będą posługiwali się kreatorzy kariery? 

Pani Grażyna Dytko przyznała, iż kreatorami kariery winni być psychologowie, którzy 

zrekrutują uczestników, zdiagnozują ich potrzeby i zmotywują do pracy. 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż przemyślany zostanie jeszcze raz temat, kto może 

pełnić funkcję kreatora kariery. 

Pani Ewelina Dulska zapytała czy kreator kariery będzie zatrudniony przez Modelarnię 

przestrzeni pracy? 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż kreator kariery nie będzie zatrudniony przez Modelarnię 

przestrzeni pracy i nie będzie otrzymywał wynagrodzenia w ramach projektu innowacyjnego. 

Kreator kariery będzie oddelegowany przez instytucję rynku pracy, w której będzie 

zatrudniony. 

Pan Wiesław Kąkol zapytał, ile osób może obsłużyć kreator kariery oraz kiedy należy 

zatrudnić kolejną osobę, która będzie pełniła funkcję kreator kariery. Ilu kreatorów kariery 

będzie pracowało na etapie testowania projektu. 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż na etapie testowania projektu będzie pracowało 

9 kreatorów kariery. Uwagi uzyskane od tych osób na etapie testowania będą bardzo cenne do 

opracowania produktu finalnego. 

Poinformował także, iż nieprzeliczone zostało, ile osób będzie obsługiwane w skali miesiąca 

przez kreatora kariery. Będzie to zależało od ścieżki wsparcia opracowanej dla każdej osoby 

indywidualnie. 

Pani Magdalena Bargiel wyjaśniła, iż musi zostać określona liczba osób, którymi zajmie się 

kreator kariery. Jest to szczególnie ważne przy przekazywaniu projektu powiatowemu 

urzędowi pracy. Dyrekcja tej instytucji musi wiedzieć ile osób należy oddelegować do 

prawidłowej realizacji projektu.  

Pani Grażyna Dytko zapytała przedstawicieli powiatowych urzędów pracy czy chętnie 

przyjmą do realizacji opracowany model? Czy wpłynie on na jakość świadczonych usług 

i pomoże w aktywizacji osób młodych zarejestrowanych w publicznych instytucjach rynku 

pracy. Oznajmiła, iż powiatowe urzędy pracy nie będą mogły zająć się studentami i osobami 

niezarejestrowanymi w publicznych instytucjach rynku pracy. Zwróciła także uwagę na fakt, 

iż nie cały model może być wykorzystany przez publiczne instytucje rynku pracy. 

Pani Anna Krukowska oznajmiła, iż nie widzi możliwości wdrożenia opracowanego modelu 

przez powiatowe urzędy pracy ze względu na to, iż niektóre elementy w projekcie pokrywają 

się z zadaniami przez nie wykonywanymi. Przyznała, iż przedstawione działania nie są 

bardziej innowacyjne niż te stosowane obecnie przez urząd pracy.  

Zapytała, co będzie produktem finalnym projektu i co będzie końcowym efektem realizacji 
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projektu. 

Pan Andrzej Konon przypomniał, iż produktem finalnym będzie model wsparcia 

przedstawiony za pomocą publikacji. Opisany zostanie w nich sposób działania, szczegóły 

dot. kreatora kariery i ścieżki kariery opracowanej dla poszczególnych grup uczestniczących 

w projekcie. Publikacje dotyczyć będą także sposobów pracy z młodzieżą oraz obsługą samej 

platformy. 

Efektem końcowym projektu będzie podpisanie umowy zlecenia pomiędzy zleceniodawcą 

a zleceniobiorcą. 

Pani Beata Sołtys zapytała czy wystarczy aby podpisać jedno zlecenie, aby wskaźnik został 

osiągnięty? Czy ważne jest na jaką kwotę zostanie podpisana umowa wykonania zlecenia? 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż nie jest określone na jaką kwotę ma zostać podpisana 

umowa ani ile umów młody człowiek powinien podpisać w skali miesiąca. 

Pan Mateusz Zych zapytał jak będzie wyglądała Modelarnia przestrzeni pracy? 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż Modelarnia przestrzeni pracy to pomieszczenie 

wyposażone w 10 komputerów z oprogramowaniem typu Office, umożliwiające wykonanie 

podstawowych czynności biurowych. Na komputerach nie będą zainstalowane specjalistyczne 

programy graficzne ponieważ pogramy te są bardzo drogie i instytucje rynku pracy nie 

mogłyby pozwolić sobie na ich zakup. 

Pan Mateusz Zych zapytał czy sama przestrzeń będzie wpływała na kreatywność osób tam 

pracujących, czy będą mieli do dyspozycji pokój socjalny? 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż modelarnia składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym 

będzie pracował koordynator modelarni (osoba obsługująca na bieżąco modelarnię) oraz 

młodzież pracująca przy komputerach. Drugie pomieszczenie to sala szkoleniowa, w której 

prowadzone będą nagrania videowizytówek i wideoCV.  

Dodatkowo w modelarni przestrzeni pracy będzie pomieszczenie socjalne dostępne dla 

wszystkich użytkowników modelarni i kącik dla dzieci.  

Pan Tomasz Ogórek zapytał, co będzie w sytuacji, gdy 30 osób będzie miało zlecenia i będą 

musiały długo pracować na komputerach? 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż Modelarnia przestrzeni pracy będzie otwarta 

w godzinach urzędowania instytucji rynku pracy tj. od 8 do 16. 

Pan Tomasz Ogórek zapytał, co z osobami, które podpiszą umowę na wykonanie zlecenia 

i będą musiały wykonać je w godzinach wieczornych? Zapytał także czy beneficjent nie boi 

się, że przez wyżej określone godziny pracy Modelarni przestrzeni pracy straci klientów? 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż w przypadku dużego zintensyfikowania prac przez 

użytkowników platformy wprowadzony zostanie system zapisów do korzystania 

z komputerów. 

Pan Tomasz Ogórek poinformował, iż jeżeli będzie dużo osób, które w tym samym czasie 

będą miały do zrealizowania zlecenia to niestety niektórym z nich nie uda się ich zrealizować. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż jeżeli będzie duże zainteresowanie Modelarnią przestrzeni 

pracy to zostanie otwarta nowa placówka modelarni. 

Pani Grażyna Dytko zapytała gdzie będą funkcjonować Modelarnie przestrzeni pracy i kto 

będzie opłacał koszty związane z ich funkcjonowaniem? 
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Zapytała także, kiedy będzie wiadomo, iż osoby korzystając z usług Modelarni są już na tyle 

samodzielni aby kreator kariery przestał udzielać im wsparcia? 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż Modelarnie przestrzeni tworzone są w Krośnie, 

Przemyślu i Sanoku i wyposażone zostaną ze środków projektu. Pomieszczenia będą 

wynajmowane. 

Wyjaśnił, iż osoby będące uczestnikami projektu mają zaplanowaną 40 dniową ścieżkę 

kariery, w ramach której kreator kariery zbada, zdiagnozuje i przeprowadzi z nim szkolenia 

miękkie oraz wprowadzi w system pracy na platformie internetowej. 

Oznajmił, iż jeżeli uczestnik projektu wróci do Modelarni przestrzeni pracy to zadaniem 

kreatora kariery będzie zbadanie, zdiagnozowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie 

umożliwiającym sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. 

Pani Krystyna Bęc oznajmiła, iż wsparcie kierowane do każdego uczestnika niczym się od 

siebie nie różni. 

Pani Grażyna Dytko poprosiła o wyszczególnienie, co wchodzi w skład ścieżki wsparcia 

w podziale na kategorie użytkowników.  

Pani Krystyna Bęc zapytała jak będzie wyglądała i na jakich zasadach będzie działała aukcja 

zleceń? 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż pracodawcy zostaną przedstawione 3 najlepsze oferty 

złożone w odpowiedzi na dane zlecenie. Przedstawione zostaną mu także wideowizytówki 

oraz kontakty telefoniczne oferentów. Po takiej weryfikacji pracodawca zdecyduje, jaką 

kandydaturę wybierze.  

Pani Alicja Tajchman wyjaśniła, iż jeżeli żadna z ofert nie będzie odpowiadała 

zleceniodawcy, pracownik Modelarni przestrzeni pracy przedstawi kolejne kandydatury. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, co beneficjent zrobi, gdy okaże się, że w fazie testowania jest 

mało zleceń. W jaki sposób zostaną pozyskane dodatkowe zlecenia. 

Pani Alicja Tajchman wyjaśniła, iż beneficjent pragnie promować projekt także poza 

granicami Podkarpacia, tak aby oferty składane były przez pracodawców z całego kraju 

i dotyczyły prac sezonowych, prac przy budowie autostrady czy opieki nad dziećmi i osobami 

starszymi. 

Pani Krystyna Bęc oznajmiła, iż osoby pracujące przy budowie autostrady czy opiekujące 

się dziećmi nie będą poszukiwać zleceń na portalu internetowym. Osoby takie przyjmowane 

są do pracy najczęściej z polecenia. 

Pan Mateusz Zych wyjaśnił, iż pomysł Modelarni przestrzeni pracy funkcjonuje za 

granicami Polski w Niemczech i Skandynawii. Są to duże (po 500-700 m
2
), ciekawie 

zaaranżowane przestrzenie, gdzie zleceniobiorcy mogą poczuć się jak w domu 

i z przyjemnością pracować. Oznajmił, iż „modelarnie” wyposażone są w pufy, ławy, przy 

których zleceniobiorcy rozkładają laptopy i w miłej i kreatywnej atmosferze pracują. Osoby 

pracujące w „modelarniach” są bardzo dobrze wykwalifikowane i posiadają duże 

doświadczenie. Pracę jaką oferują to doradztwo dla 4-5 podmiotów.  

Pan Mateusz Zych przyznał, iż pomysł „modelarni” jest bardzo dobry i w innych krajach 

funkcjonuje z sukcesem, jedynie grupa docelowa, do której skierowany jest projekt jest 

nietrafiona.   

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż beneficjent pragnie tę metodę zaadaptować i dostosować do 
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potrzeb osób mniej wykształconych. 

Pan Mateusz Zych oznajmił, iż projekt innowacyjny powinien być skierowany do osób 

młodych. Akcja informacyjna realizowana w ramach projektu winna zostać opracowana 

w taki sposób, aby osoby młode pomyślały, iż proponowana forma pracy jest dla nich idealna 

i chętnie skorzystają z możliwości pracy w przedstawionym systemie. Przyznał, iż wśród 

użytkowników modelarni muszą znaleźć się także specjaliści, którzy będą w stanie wykonać 

skomplikowane zlecenia. 

Pan Mateusz Zych oznajmił, iż problemem w projekcie będzie dotarcie do osób najsłabiej 

wykwalifikowanych.  

Pani Beata Sołtys oznajmiła, iż zakończenie wsparcia dla osób młodych nie powinno 

kończyć się w momencie podpisania umowy na realizację pierwszego zlecenia, ale po 

wykonaniu większej liczby zadań. 

Pan Mateusz Zych wyjaśnił, iż osoby, które poczują się w modelarni dobrze, będą 

wykonywać w niej swoje prace i zgodzą się na zapłacenie za możliwość przebywania w niej. 

Oznajmił, iż godziny pracy Modelarni przestrzeni pracy powinny być dłuższe niż 

zaproponowane w projekcie (do godz. 16.00). Zaznaczył, iż są osoby, które pracują rano 

i takie, które pracują wieczorami i nocą. Dobrze byłoby umożliwić w/w grupom osób 

wykonywanie zleconych prac w dogodnym dla nich czasie.  

Pani Alicja Tajchman poinformowała, iż osoby, które podpiszą umowę na realizację 

pierwszego zlecenia mogą nadal korzystać z usług modelarni i brać udział w aukcjach.  

Dodała, iż dobrym pomysłem jest, aby osoby korzystające z Modelarni przestrzenie pracy 

płaciły drobne datki w celu opłacenia kosztów utrzymania pracowni. 

Pan Andrzej Konon odniósł się do wypowiedzi Pana Mateusza Zycha i wyjaśnił, iż godziny 

funkcjonowania Modelarni uzależnione są od godzin pracy instytucji rynku pracy. Ponieważ 

instytucji rynku pracy przejmą opracowany model i będą na nim pracować godziny pracy 

pracowni zostały do nich dostosowane. 

Pani Beata Sołtys zapytała, dlaczego w niepublicznych instytucjach rynku pracy nie będzie 

testowany omawiany projekt innowacyjny? Oznajmiła, iż uwagi powstałe podczas testowania 

projektu byłyby bardzo cenne w dalszym jego upowszechnianiu.  

Pani Alicja Tajchman wyjaśniła, iż niepubliczną instytucją rynku pracy, która będzie 

testowała projekt innowacyjny jest zakład doskonalenia zawodowego. 

Pani Grażyna Dytko oznajmiła, iż zakład doskonalenia zawodowego jest instytucją rynku 

pracy – instytucją szkoleniową a nie niepubliczną służbą zatrudnienia. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż projekt przygotowywany jest pod potrzeby powiatowych 

urzędów pracy i ochotniczych hufców pracy. Niepubliczne instytucje rynku pracy będą mogły 

wdrażać ten projekt po etapie testowania.  

Pan Andrzej Konon zaznaczył, iż wydłużenie godzin pracy nie wpłynie na kształt 

i atrakcyjność modelu. 

Pani Beata Sołtys zapytała, czy skoro niepubliczne instytucje rynku pracy nie mają 

możliwości przetestowania modelu to czy będą zainteresowane jego wdrażaniem? Może 

niepubliczne instytucje rynku pracy byłyby bardziej zainteresowane testowaniem tego modelu 

niż publiczne służby zatrudnienia. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż instytucje rynku pracy zostaną zaproszone na warsztaty, na 



  

     

14 

 

których przedstawiony zostanie model funkcjonowania Modelarni przestrzeni pracy. 

Pani Ewelina Dulska zapytała jak będzie wyglądał etap upowszechniania projektu. Jakie 

instytucje i osoby zostaną objęte upowszechnianiem. 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż zaproszeni zostaną wszyscy przedstawiciele rynku 

pracy, do których beneficjent dotrze, oraz władze lokalne i regionalne, które odpowiadają za 

politykę zatrudnieniową w województwie. Oznajmił, iż jak na razie nie została opracowana 

lista instytucji czy też osób, które wezmą udział w upowszechnianiu. Zaznaczył, iż osobom 

tym zaprezentowany zostanie opracowany model, przedstawione zostaną korzyści z jego 

funkcjonowania, a nawet swoje opinie przedstawią osoby pracujące w modelarni. 

Pani Maria Skóra zapytała czy na etapie testowania beneficjent dopuszcza zwiększenie 

ilości instytucji, które będą testowały opracowany model. 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż nie ma możliwości zwiększenia ilości instytucji, które 

będą testowały produkt. Oznajmił, iż taka liczba została wskazana we wniosku i nie ma 

możliwości jej zmienić. 

Dodał, iż instytucje rynku pracy nie muszą wdrażać całego modelu. Mogą wybierać 

poszczególne jego części możliwe do realizacji w danych jednostkach. 

Poinformował także, iż w trakcie realizacji projektu będą organizowane dni otarte Modelarni 

przestrzeni pracy, podczas których Instytucje chętne wdrożyć opracowany model będą mogły 

zobaczyć jak wygląda jego funkcjonowanie w praktyce. 

Pan Mateusz Zych zapytał, dlaczego beneficjent nie organizuje akcji promocyjnej Modelarni 

przestrzeni pracy na portalach społecznościowych, gdzie grupa użytkowników projektu 

spędza najwięcej czasu.  

Przyznał, iż kojarzenie pracodawców z pracownikami jest bardzo trudnym zadaniem. Często 

bywa tak, że pracownicy nie chcą logować się na portalu ze względu na to, że nie ma tam 

ofert pracy a pracodawcy nie chcą dawać zleceń ze względu na to, że nie ma tam 

zleceniobiorców. 

Pan Andrzej Konon przypomniał, iż projekt innowacyjny nie polega tylko na stworzeniu 

portalu internetowego, ale także oferuje użytkownikom cały pakiet szkoleń. 

Poinformował, iż aby zabezpieczyć się przed oszustami, pracodawcy rejestrując się na 

platformie będą musieli wpisać nr NIP, natomiast pracownicy będą wpisywali pesel. Program 

zainstalowany na platformie zweryfikuje czy dana osoba/instytucja istnieje i może korzystać 

z usług portalu. Na stronie będą zawarte także informacje, kto jest administratorem danych 

osobowych i do jakich celów są one używane. 

Dodał, iż pojawiły się głosy i zarazem obawy osób biorących udział w I etapie projektu, aby 

ich wideoCV czy wideowizytówki nie były użyte przez innych Internautów niezgodnie 

z przeznaczeniem. 

Pani Maria Skóra zapytała, co zrobi beneficjent jeżeli nie będzie chętnych do udziału 

w projekcie, a jeżeli będą to w jaki sposób utrzyma ich przez cały okres realizacji projektu. 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż nie będzie problemu z zebraniem osób do etapu 

testowania projektu. A jeżeli jakaś osoba będzie musiała lub chciała zrezygnować z udziału 

w projekcie to zastąpiona zostanie osobą z listy rezerwowej. 

Pani Maria Skóra zapytała, w jakim momencie projektu pracownik będzie mógł brać udział 

w licytacji? 
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Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż użytkownik Modelarni przestrzeni pracy po pierwsze 

zostanie poddany diagnozie przeprowadzonej przez kreatora kariery, następnie udzielone 

zostanie mu wsparcie w postaci szkoleń. Ostatnim etapem będzie czynny udział 

w prowadzanych aukcjach. 

Pani Maria Skóra zapytała czy wykonywane zlecenia, czy to ze strony pracodawcy czy 

pracownika, będą weryfikowane. Czy będą wydawane opinie nt. wykonanej pracy czy też 

współpracy z pracodawcą? 

Pan Andrzej Konon oznajmił, iż do każdego zlecenia będzie możliwe wystawienie 

komentarza, w którym zawarte będą informacje o zleceniodawcy i zleceniobiorcy. 

Dodatkowo będzie możliwe wystawianie oceny za wykonaną pracę od 1 do 6. 

Pan Mariusz Cieśla doprecyzował, iż osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy 

na czas realizacji zlecenia muszą wyrejestrować się z rejestru bezrobotnych. Na jakich 

zasadach publiczne służby zatrudnienia, które będą wdrażać projekt mają obsługiwać osoby 

wyrejestrowane z ich rejestrów. Zaznaczył, iż publiczne instytucje rynku pracy mogą udzielać 

wsparcia tylko osobom bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy.  

Pani Grażyna Dytko poprosiła beneficjenta, aby odniósł się do wszystkich problemów 

poruszonych w trakcie spotkania i zamieścił je w strategii wdrażania projektu innowacyjnego. 

Poprosiła aby zawarto następujące informacje: 

- jakie środki zaradcze zostaną zastosowane jeżeli beneficjent nie znajdzie wystarczającej 

ilości pracodawców chętnych złożyć zlecenia do wykonania? 

- jakie środki zaradcze zostaną zastosowane jeżeli kreatorzy kariery nie spełnią się w funkcji 

im powierzonej? 

 - w jaki sposób osoby nie będące klientami powiatowych urzędów pracy, w szczególności 

osoby o niskim wykształceniu i absolwenci studiów wyższych będą rekrutowane do projektu? 

- jak będzie wyglądała akcja promocyjna, która zachęci osoby do udziału w projekcie? 

- kto będzie gromadził, przyjmował i wyszukiwał zlecenia do aukcji?  

- jakie funkcje i zadania będą pełniły poszczególne osoby pracujące przy realizacji projektu? 

- czy godziny pracy Modelarni przestrzeni pracy muszą być takie same jak godziny pracy 

urzędu? Czy nie można dostosować godzin funkcjonowania Modelarni do potrzeb 

zgłoszonych przez ich użytkowników?   

Pan Andrzej Konon poinformował, iż instytucje publiczne będą miały problem, aby 

Modelarnia przestrzeni pracy mogła pracować do godzin nocnych. 

Pani Grażyna Dytko wyjaśniła, iż zakład doskonalenia zawodowego jest instytucją prywatną 

i może pracować na zmiany. 

Pani Anna Krukowska poinformowała, iż dla pracownika urzędu mogą zostać ustalone inne 

godziny pracy niż godziny pracy urzędu. 

Pani Grażyna Dytko poinformowała, iż należy sprawdzić czy osoby oddelegowane 

z powiatowego urzędu pracy do pracy przy projekcie nie będą podwójnie finansowane, 

ponieważ grozi to uznaniem wydanych środków za niekwalifikowalne i zwróceniem ich do 

IP. 

Pan Andrzej Konon wyjaśnił, iż kreatorzy kariery nie będą finansowani ze środków 

przeznaczonych na realizację projektu innowacyjnego. Oznajmił, iż kreatorzy kariery zostaną 
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jedynie przeszkoleni do pełnienia swojej funkcji w projekcie. Szkolenie to będzie 

finansowane ze środków założonych w projekcie innowacyjnym. 

Pani Grażyna Dytko poprosiła o wyjaśnienie, jak projekt będzie realizowany przez 

powiatowe urzędy pracy w sytuacji, gdy osoby – użytkownicy modelu będą 

niezarejestrowane w tych instytucjach? 

Pani Beata Sołtys poinformowała, iż omawiany projekt innowacyjny powinien być 

skierowany do niepublicznych instytucji rynku pracy, które mogą współpracować z osobami 

zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi w powiatowych urzędach pracy.  Instytucje te mogą 

także pobierać opłaty od użytkowników Modelarni przestrzeni pracy potrzebne na jej 

utrzymanie. 

Pani Grażyna Dytko wyjaśniła, iż wyniki powstałe podczas fazy testowania wskażą, które 

instytucje rynku pracy winny wdrażać model opracowany w ramach projektu innowacyjnego. 

Wskażą także jakimi osobami powinni być użytkownicy projektu, aby Modelarnia przestrzeni 

pracy funkcjonowała w sposób prawidłowy.   

Pani Krystyna Bęc wyjaśniła, iż powiatowe urzędy pracy nie są elastyczne. Działania, które 

mogą wykonywać są dokładnie określone w ustawie ich obowiązującej. Nawet pracodawcy, 

którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie będą weryfikowani poprzez 

uzupełnienie stosownych dokumentów. Pracodawcy, którzy poszukują osoby do pracy przez 

powiatowy urząd pracy muszą oświadczyć, iż dany pracownik będzie pracował w danej 

firmie przez określony okres czasu.  Pani Krystyna Bęc wskazała, iż takie obostrzenia nie 

występują w projekcie i niemożliwym będzie, aby publiczne instytucje rynku pracy wdrażały 

opracowany model w przedstawionym kształcie.  

Pani Grażyna Dytko poprosiła, aby beneficjent jeszcze raz skonsultował z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Sanoku możliwość realizacji tego projektu, uwzględniając wątpliwości 

powstałe w trakcie dyskusji. Poprosiła, aby beneficjent określił w strategii kryteria doboru 

studentów do projektu, tak aby niepubliczne instytucje rynku pracy w tym biura kariery 

mogły stosować opracowany model. 

Ponadto poprosiła, aby beneficjent precyzyjniej określił grupę docelową projektu oraz 

kryteria, jakimi będzie się kierował przy ich doborze. 

Pan Andrzej Konon poinformował, iż beneficjent nie chce ograniczać dostępu do projektu 

osobom zainteresowanym. 

Pani Grażyna Dytko zapytała, co projektodawca zrobi w sytuacji, jeżeli do projektu zgłosi 

się 500 osób. Na jakiej podstawie zostanie wybrana grupa 30 osób, która przetestuje projekt? 

Pani Anna Krukowska zapytała jak rozwiązana zostanie kwestia ubezpieczenia osób 

przystępujących do projektu, kto ich ubezpieczy? Jeżeli osoby są nieubezpieczone w urzędach 

pracy to nie mogą brać udziału w projekcie. 

Na koniec spotkania Pani Grażyna Dytko podziękowała za aktywny udział w spotkaniu 

wszystkim przybyłym, a przedstawicieli beneficjenta poprosiła, aby do strategii wdrażania 

projektu innowacyjnego wprowadzili zagadnienia, o których była mowa podczas spotkania. 

 

Protokołowała 

Bernardeta Krukowska 


