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pnororoL z pnzEBrEGU
xII posrEDzENIA
PODKOMITETU MONITORUJACEGO
PROGRAM OPERACYJNY I'{PITAI, LUDZKI

woJEw6DzrwA poDKARpACKTEGo
Informacjeo96lne
program
W posiedzeniu
uczeshriczylo
31 os6b: 17 czlonk6wPodkonitetuMonitoruj4cego
Operacyjny Kapital Ludzki Wojew6dztwa podkarpackiego(w tym 4 zastQpc6w),
10przedstawicieli
Instltucji Po3redniczqcej,
2 przedstawicieli
konsorcjumw skladzieIpM sp.
z o.o.orazCentrumDoradztwaStategicznego
s.c.a takze2 obserwator6w.
Lista uczestnik6rvposiedzenia:
1. CzlonkowiePodkomitetu
Monitoruj4cego
PO KL Wojew6dztwapodkarpackiegol
podkomitetu Monitoruj4cegopO KL
1. Anna Kowalska - Przewodnicz4ca
Wojew6dztwaPodkarpackiego,
2. Graiyna Dytko Kierownik WydzialuKoordynacjipO KL Wojew6dzkiego
UrzQduPracyw Rzeszowie,
3. Adam Sasiela- Zarz4dIzby Rzemieslniczej
w Rzeszou,ie,
4. Adam WoS- BumistuzMiastai GminySieniawa,
5. Antoni Wydro
w Rzeszowie,

Kurator Oswiaty w PodkarpackimKurato um Odwiaty

6 . Barbara KuZniar - Jablczyiska- DyrektorWydzialuCertyfikacjii Funduszy
Europejskich
Podkarpackiego
UrzqduWojew6dzkiego,
'7.
ErvaTabisz* SeketalzPowiatuBrzozowskiego,
8 . IreneuszKubi3 - KierownikRO EFSw Rzeszowie,
,,NowySu,iat,
9 . J6zefTwardowski- Towarzystwo
Inicjat]'wSpolecznych
,
1 0 .J6zefKardy6 Statosta
PowiatuKolbuszowskiego,
n . KatarzynaPotomslka Stowarzyszenie,,Nizanskie
CentrumRozwojrl,,

1.2.Konrad Fijolek- DyrektorWojew6dzkiego
UrzEdupracyw Rzeszowie.
1 3 .Krzysztof Chochowski- PaistwowaWyzszaSzkolaZawodowaw Tarnobzegu,
t 4 . Leslaw CupryS Przewodnicz4cy
ZarzqduWojelv6dzkiegoForum Zwiqzkdw
Zawodowych,

15. Marcin Macialek - PolskieStowarzyszenie
na RzeczOs6bz UDosledzeiien
Umyslowym
Kolo w Jaroslauiu,
16. Piotr, Cz€repiuk Dreklora Departamentu
Rozwoju Regionalnego
_ZastQpca
podkarpackiego,
UrzgduMarszalkowskiego
Wojewddztwa
17. Wojciech Wr6blewski - Naczelnik Wydzialu projeld6w, Departament
Zarz4dzania
EFSMinisteNtwaRozwojuRegionalnego.

go UrzqduPracyw Rzeszowie:

2. PracownicyWoj

ydzial Projekt6wWasnych,

1. AdamKumor2. Aneta Wleziei -

ial KoordynacjiPO Kl,

J. Bartolz Kostecki Wydzial RozwojuIntegracji Spoiec ej
- Wydzial WspieraniaAktywizacji Zawodbwej,
4. D.nuta
- Wydzial RozwojuKadr Regionrl

5. Grzegorz

6. KrystynaBtc 7. Magdalena P

ydzial KoordynacjiPO Kl,
ka - Wydzial Rozwoju Ksztalceniai Kompdtencji,
- Wydzial Projekt6wMasnych,

8. Malgorzata
9. Marcin Dygoi -

ydzial lnformacji Statystyczneji Analiz,

10.Marcin Dzi6lko- WydzialKoordynacjiPOKL.
3 . Przedstawiciele
Strategicanego
s.c,

jum w skladzieIPM sp. z o.o. oruz CdntrumObradawa

1. CezaryUlasiriski,
2. MagdalenaWidu
4. Obserwator:
L Agnieszka So
w Tamobrzegu,
2. JoannaBieliiska
Obmdom przewodniczyla
Monitoruj4cegoPO KL Woj

- Panst\rowaWyzszaSzkolaZ4wodowa
Ministentwo Pracyi Polityki Spolecarcj.
Anna Kowalska - Prze*odniczCca Podkomitelu
Podkerprckiego.

Porzadekobrad:

2. PEedstawienie

porz4dkuobrad.
zatwierdzenie
z XI posiedzenia
PKM POKL.

3 . Pzedstawieniezmian

Plan6wDzialaniana20I 3 r. dla Pdorytet6vq
VI-IX P0 KL.

l . Powitanieuczestnik6w

4 . Pzedstawienie

badania ewaluacine$o,,Oc?na ro+woju szkolnictwa
zawodowegov)
ie oodlraroackimw kontekicie wdtdzdnia Dzialania 9.2
ProgramuOperucyjne Kapital Ludzkt'.

5 . Przedstawienie

ia olvesowego z realizacji Prioryletdw kohtponentu

regionalnegoPO KL,

6 . Przedstawienie stanu prac Regionalnej Sieci Tematycznej dla Wojew6dztwa
Podkaxpackiego.

7. Przedstawieniedzialaf
8 . Uwagi i wnioski.
9. Zakol5czenie.

przezPodkarpackie
Obserwatohium
RynkuPracy.

l. I'orvitani€ uczestnikdw oraz zahvierdzenieporzQdku obrad
Prou'adzqcaobrady Pani Anna Kolvalska, pelniqcaobo$iqzki Przeu'odniczapej
Podkomitctu
Monitorujqccgo, przywitala wszystkich przybylych na posiedzenie Podkorritetlr.
a u'szczeg6lnoSciPani4 Joaung Bieliirsk4 przedstau,icielaMinisteNtwa Pracv i Polit)ki
Spolcczncj oraz Pana Wojciecha Wr6blewskiego, przedsta\.viciela
N,lirlisterst\rallozwojrL
Regionalnego.
Przypomnialazebnnym planov,'anyporzqdekobrad i poddalago pod gk)sowanic.
W momencic glosou,ania na sali uptawnionych do glosowania bylo
Podkomitetu.

l4

czlonk6w

W zwiazku z brakiem uwa!: do pofzadku obrad. zostal orr iednoglosnisDrzvjetv sbsunkicnl
glos6w: 1,1za. 0 przcciw. 0 \.vstzymuiacychsie.
2. Przedstarvienicprotokolu z XI posiedzeniaPKM PO KL
Pani Anna Korvalska poinforrnowalaczlont6w PKM PO KL, iz Pan Przenyslaw I lernlan
w protokole z XI posiedzenia Podkomitetu doprecyzou,alsrvoj4 wypowierrz l1|. lowcgo
okresu programowania, wiQcej uwag nie zgloszono. W zniqzku z po\\JZsz)lrr
poprosilao przyjqcieprotokolu poprzezjego przeglosowanie_
Przewodniczqca
Przeprowadzonoglosowanie u sprawie przyjqcia protokolu z XI posieclzeniaPodkomitetll
MonitorujqcegoPO KL.
Protok6lzostalprzvielv stosunkiemglos6w: 14 za. 0 pzeci$,. 0 wstrzJ!ufl!9f!4r4.
3, Przcdstawienie zmian do Plan6w Dzialania na 2013 r. dla Priorytcktlv VI-IX
I'O KL
W uaniku staraf Woiew6dzkiego UrzQdu Pracy w Rzeszo*ic Podkarpacie uzyskalo
dodatkoweirodki finansowe\{ wysokoici 41 mln EURO (174 mln PLN) u, ranlachprogramu
Opcracyjnego Kapital Ludzki. Przeztaczote zostanq one na wsparcic grup spoleoznych
w najtrudniejszejsytuacji na ryrrlu pracy.
Pani Przclvodnicz4carvyjaSnila,i2 dodatkowcsrodki pochodz4z przeltuniQcia
oszczQdnosci
powslalych w Prior).tetachkomponentu centralnegona dzialanja realizou,anew *ybranych
wojew6dztwach. Oznajmila, iz sprawne i efektywne realizowanie dzialari w ranach
plogramu, a takze dobrze sprecyzowanezapotrzeboq,aniena Srodki w regionie o bardzo
rvl,sokiej stopie bezrobocia- stanowily duZy atut, dzigki kt6remu Wojcw6dzki Urzqd pracy
w Rzeszowie*ynegocjowai dodatkowq pu19 dla Podkaryacia.W zrvi4zku z dodatko\]ni
irodkami zachodzi potrzebaaktualizacji pje lszej wersji Plan6u,Dziaiania na 2013 r. oraz
poz].ty\\'negozarekomendowanjawprowadzonychzmian do tych doklment6w przc pK\4.
Pani Anna Kowalska poprosila kierownik6w wydzial6w zajmuj4cych siQ worazanrcnr
PO KL na Podkarpaciu o przedstawienie$,prowadzonychznian do plan6w Dzialania na
2013 r. dla Priorytet6w VIIX Prl KL.
NastQpnie kielownicy wydzial6w metytorycznych) \.vdra2aj4cychpriorytety VI - lX
zapoznaliczlonk6$' PKM z wprowadzonymizmianami iom6u,ili rvszystkieaspcktydot. tych

jak i merltoryczne.(prczentacja
znian tj. zar6wnofinansowe,
zmian$?rowadzonych
do PD
na 2013r. stanowizal4cznikdo Diniejszego
protokolu)
W zwi4zku z brakiem p),tai uczestnik6wposiedzeniaPKM do zmienionychPlan6w
DzialaniaPani Anna Kowalska przedstawilauczestnikomspotkaniaprojekt uchwaly
w sprawicpozfywnej rekomendacji
zmienionychPlan6wDzialaniana rok 2013w ramach
Prograrnu
Operacyjnego
KapitalLudzki
lrzeprowadzonoglosowanienad projektemuchwalyw sprawiepozytywnejtekomendacji
zdenioDychPlan6wDzialanianarok 2013.
Uchwala zostala przvieta iednoglosnie. stosunkiem glos6w: l6
0 wstrzvmuiacvch
sig

za, 0 pzeciw.

4. Przedstarvieniewynik6ry badania ewaluacyjnego,,Ocenarozwoju szkolnictwa
zotrodotregotr teojewidzttuiepodkarpackim t) kohtekicie wdraiania Dzialania 9.2
Prcgrafi u OperccljttegoKapital Ludzki"
Pani Anna Kowalska zaprosilaPani4 MagdalenpWiduch do zaprezentowania
wynik6w
badaniaewaluacyjnegozleconegopzez WUP w 2012 r. ,,Oceno rozwoju szkolnictw.l
zav)odowego
v) v)ojewridztwie
podkarpackimw kontekicievdrczania Dzialania 9.2 Programu
Operocyj
negoKapilalLudzki".
Pani Barbara Kuiniar-Jablcryriska rozpoczEla
dyskusjQnt. pzeprowadzonego
badania.
Zapytalaczy pytaiia zadawanew ramachrealizowanegobadaniakierowanebyty r6wniez do
uczni6w?
P^ni MagdalenaWiduch wyjainiia, iz w ramachbadaniaewaluacyjnego
pzeprowadzono
zogriskowanewywiady grupowe,w kt6rych plano uczni6w co sqdzqnt. szkolnictwa
zawodowego,
wyposa2enia
szk6lzawodowych
w nowoczesne
maszynyi urz4dzenia,
a tak2e
rozpowszecb[ienia
informacji o ksztalceniuzawodolrym.Zebmne i usystematyzowane
wypowiedzizostalyujQtejako rekomendacje
do badania.
Poinfonnowala,
iz
problelnLr.

w metodabadawczan.'la\aza zadarrle
zbada6jakogciowepodejdciedo

Pani MagdalenaWiduch oznajmila,iZ rozmowypzeprowadzonotak2ez dyrekcjqszk6l,
nauczycielami,
nauczycielamipraktycznejnauki zawoduoraz koordynatoramiprojekt6w.
Pytano ich o potrzeby szk6l zawodouych, realizowanyprojekt systemowy,a takze
adekwatnoS6
realizowanychkierunl(6wnauczaniaw stosunkudo potrzebrynku pracy.
Pani Barbara Kuiniar-Jablcryriska zaznaczyla,iZ waanym jest zweryfikowanie
projektusamiuczniowie.
i sprawdzenie
co uwazaj4natematrealizowanego
Pllni MagdalcnaWiduch oznajmila,iz opinieuczni6wnatematrealizowanego
projektubyly
pozytywne.Mlodziez informowala,iz szczeg6lniewa2na i przydatnajest mozliwosi
potwierdzania zdob)'tych umiejetnosci zawodowych odpowiednimi cedyfikatami
i zaiwiadczeniami.
UwagQzwr6conotakzena mozliwo66korzystaniaz zajQddodatkowych
(z natematykiczyj. polskiego)pzygotowujqcych
do matury.
Dyrekcjaszk6l tak jak i uczniowiepozltywnie wypowiadalasiQna temat realizowanego
pro)ekIv,,Podkarpacie
stay)iana zturodotrcdw".Szczeg6ln4
uwagQz$.racalil1amozliwoii

doposazeniaszkoiy w nowocz,lsllematcrialy i urz4dzaniaodpowiadajqcepotrzebom rynku
pracy.
Pani Barbara Kuiniar Jablc2,yiska poddalapod roz$,agq,czy tiie \rrarloprzelie(i zaloicri
projekto\l,Tchza\\arlych \\, projekcie ,.Podkarpaciestdrt'ia no zawoclott,ci\t" clo ]ealizacli
tak2e na pozion szk6l gimnaz-jalnych?Czy nie warto u'prorvadziirtelo spostlzc2cnie.lal(o
rekomendacjiplyn:pcj z przeprou,adzonego
badania?
Pani Magdalera Widuch u'yjajnila. iz lakie rekonendaciezostaly przedstau,ionc\! ramach
przepro\\'adzonegobadania i brmi4 one nastQpui4co"RozszerzerLiedostQpnychw ranach
Dzidlania 9.2 PO KL typ6w operacji i grup docelowych o prowadzenie przez szkoly
zawodowe akcji informacyjno-pronocyjnych skierorvanych do ginrnazjalisrriu," oraz
dostppnychu, nmach Dzialania 9.2 PO KL typdu' opet.alji i grup.locelowych
,.Rozszerzenie
o prorvadzcnicdoradztwazawodo\ego/diagnozyprcdyspozycjizawodo\\:"/ch\.v(r6duczni6\\,
szk6l gimnazjalnych".
Pan Adam Sasiela zapl,tal jak przcdstawicieleWUP \\,ykorzyst.rj4spostrzezeniallvnqcc
z przepro$'adzonego
badania'l
Poinlbrmowal takze, iZ aby mlodziez iwiadomie r','ybieralaszkoly ksztalcqcew kierunkach
zarvodoulch musi juz w gimnzjum pfowadzonaby6 segnrentacjazavrodo\\,a.Oznajmil, i2
Izby RzemieSlnicze$' uzgodnieniuz dyrekcjarnigimnazj6$ ofcmjq i z:achqcajrp
uczni6rvdo
ksztalceniasiQw zawodachtj. tapicer,stolarzczy kucharz.
Pan Adam Sasicla zasugero\&alPanuAntoDiemuWydro - Kuratorowi Olwiat1.,abl rodzicc
uczni6w szk6l gimnazjalnychbyli informowani o zaletachszk6] za\4'odou.vchizachgciLnido
posylaniaswoich dzieci $,lainic do tego typu szk61.Ww inlbnnacje przckazyrvanenoglyby
by6 rodzicom na spotkaniachiu.ywiad6wkach organizowanvchrv szkolach.
Na koniec swojej rvypo*iedzi lPan Adam Sasielaprzyznal, i2 rv szkolachzarvodo$rych
jest
jeszczeza malo godzin praktycznejnauki zau'odu,co skLltkuieslabszyn przvgoro\\,an1cm
oo
prawidlowegowykonywania \\,)rtczonegozawodu.
Pan Konrad Fijolek przyznal, iz problem szkolnictwa zarvodo$egojcst jcdn)'n z wiclo
strategicznychproblem6w. kt6rr lale2y rozu'i4za6w *oj. podkarpacki]r. Zlcconc badaniepl
,Oce a rczwoju szkolnichr't z.awodovego w wojewidxtwie podkffpocki t w kontekicit!
rrdtoionia Dzialania 9,2 l'rogntmu Operucyjnego Kopital Lutlzki" potrvicrdzilo
prz,vpuszczenial
kt6re nasuwalysiQprzed rozpoczQciem
badania.
Oznajmil, iz rtrr.r,noleglez prowadzonym badanien rozpoc2jQtorcalizacjg projcktu
systemowego nakicrowanego na rozrv6j i modernizacjQ szliolnjctwa zawodo\rego
,,Podkdrlracie ,ttawid na zawodovcdw,". Pointbnnowal, i2 proiekt zoster oprocLrwany
w odpowiedzi na glosy szk61,kt6rc skadyiy siQ, iZ nie sq przystosowanedo ksztalcclia
uczni6\\,u, zau'odach,na kt6rejcst zapotrzebo\\'anie
na rynku pracy.
Oznajmil, iz n realizacjg projcktu systemowegow1qcz14ysiQ prawic u,szyslkie powiaty
pozaJednym.
CzQSi rekomendacji powstalych w ramach badania zostaia juz \\drozona przy realizacji
projektu,a mianowicie: projekt realizowanyjest w trybic syslemoRym,zrvracaurvaggu4adz
powiato\1rlchna wagQptoblcmt! pracownicy projektu wsp6lpracuj4i organjzlrj{ spotkaniaz

pLedsta\\,icielamis2k6l i powiat6\\', wsp6lnie rozwi4zui4 powstaie przy realizacji projektu
probleny. Wszystlde \.v/w dzialania majq za zadanie ulatwi6 szkolon zawodo\\Tm
rcalizowanie projekl.6w wplywajEcych na rozh6j szkolnict\&a zawodowego w przysziym
ol<rcsicproglano\\'ania.
I'ltn Konljtd Fijolcl. poinformorvalczlonk6w spotkania.i2 reikomelldacje
powstalew Nyniku
plzcplorvaclzonegobadania ewaluacl,jnego oraz doiwiaCczonie uzyskane w ramach
prajckl'J ,.Padkarpocicstdwid na zawodortciw" zostan4 lvziQtepod urvagQ
rcirLizo\\,ancgo
takzc przv t$orzeniu zalozeri norvej perspektywyfinansou'cj a dokladniej woicw6dzkiego
programu pomocy szkohictwu za\.vodowernu.Wykozystane zostanq przy tym zalecenia
Komisji Eulopejskiejm6wiqce, iz liLnduszestrukturalnew przyszlym okresieprognmowanja
maszyni urz4dzei dotr,osazaj4cych
Dlajellnansowadzakup nowoczcsn-vch
szkoly zawodowe.
Ponadto poinforno\,val. iz u' ranach realizowanegoprojclitu systemowego"Padkdrpaci!
.rtattia na :ctrodottt:riyl za zgodq Ministerst*a Rozwoju triegionalnegoz$'iQkszonyzostal
pfoccrll cfoss-llnanoinguprojektu z l0 procent do 24. Taka pula Srodk6w umo2liwi zakup
no\\roczcsrcgosprzQludoposazajqcego
szkoly. Dlatego tez w no$'ej perspektywiefinansowei
nalczy stami siQab) w ramachrealizowanychproiekt6w na rzecz szkolniclrvazawodorvego
cross-llnancinguwynosil 25 procent.
Dodatko\o D"yrektor WUP oznajnril, i2 nalezy dqzy6 do pol4czenia prac Woje$'6dzkiej
Rad,vZatrlrdnienia,lt6ra opiniuje nowe kierunki nauczaniau szkolachza*odowychjak i Izb
Iizcmic(lniczych kszlalcipych Dl]odziez, po to by szkolnictwo za\\,odowe bylo na
-rl
l"',.r ..' r.r
n.j\'7./)rnporionric.
Na konicc s$'ojcj wypowiedzi I'an Konrad Fijolek poinformolval, i2 zdiagnozowano
pfoblcul zwi4zanl z organizacjq doradztwa zawodowego w szkolach gimnazialnych.
W,vjainil, i2 doradcy zar.vodowipracuj4cy w Cenlrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodou'cj czy lorriatouych IJrzQd6wPracy mai4 odpowicdniekwalifikacje za$'odo\&cdo
irviadczenia uslug doradczych, jednak realizujq oni uslugi doradcze w strukturach
publiczrlych sluTb zatrudnicnia, nic zaS w strukturach systemu oSwiaty. Odpou'icdnie
uklcnrnl{o\vanic mlodzic2y girnnaz-jalnej z uwzglqdnieniem zbadanych predyspozycji
ifTccz\1\istlch zaintclcsowali, mo2liwoloi uczni6rv oraz zaplanolvanie dalszej Scie2ki
cdnkacy,jncjfou'inno by(i nieodzownymi stalym elementemsystenu ksztalceniana poziomie
girrnazj6\v. A tak ricstct_vnic jcst. I'an Konrad Fijolck poinlbrmowal, iZ poruszonena
dzisiejszymspotkaniuproblemy bqd4przedmiotemdyskusji podczastrvozenia dokument6w
do nowci pcrspekty\Jyfinansowej.
l'nn Antoni Wydro oznajmil, iZ powstal pomysl aby szl<olypodstawowe i girnnazjalnc
prowadzily diagnoz,i zainteresowarlipredyspozycji uozni6rv. Koniecznym byloby t_vlko
zapcu,nicnicirr odporvicdnioprzygotowanychnarzQdzi.
Poinfonrorval.iz sq po\liaty tj. brzozowski,jasielski czy pzemyski, k16rez jednej shon,vnic
aplikujqo irodki uniinc na rozrvo.jszkolnictwaa z drugiej strony narzekaiqnaich brak.
Ponadto oznajrnil, i2 dl,rcktorzy szk6l muszq pelnii funtcje menadzer6w i samodzielnie
poszukiwai irodk6ri'na rozw6j szk61.Realizacjatego typu zadai nie moze zostaanalozona
na kuratoriumoS\\'iaty.

Ptzyzr,al,r2 dyrektorzyszk6l nie chcq aplikou,ado irodki z funduszyut'lijnychze wzglQduna
brak do3wiadczenia.Wyja6nil, iZ jeZeli nie zacznq przygoto\\ywad i skladad *niosk6u'
w odpowiedzi na ogloszone konkursy e nabior4 tvprawy a ich si:koly nie poda.z4za
rozu'ijajqcym sig rynkiem pracy.
Pani Ewn Tabisz - SekretarzPowiatu Brzozowskiego- poinfbrmowala. iz \\'Brzozowic siL
dwa zespoly szk6l ksztalc4ce w kierunkach: ckononiczno-handlowo hotclarskim
i budowlanym. Oznajmila. iZ do szk6l zawodo\\ych trallaj4 uczniowie o najrizszych
anbicjach edukacyjnych.Ponalto nie*ielka czgSi os6b przychodzi do szk6l zawodowych
chQtnych wykonyuad dany zaw6d, wiQkszoii z nich chce jedynic spelnii obowiQzek
ksztalcenia siq do 18 roku 2ycia. W zwi4zku z po\,"y2szymw szkolacL za\louLr\rlsn
nauczyciele i dyrekcja musz4 podejmowa6 duzy wysilek zar6rvno dydaklyczny jak
i *Jchowawczy w stosunku do tych uczni6\r'. Dlatego tcz bardzo hudnylr jest zflchqcic
mlodziez do korzystania z dorlatkouych zajQ6.Ponadto dzieci micszkaj4cc rlLLwsr nruj,l
trudnosci z powrotem po zajqciachdo domu. Pomocnym w tcj s,vtuacjibyla by bursa.alc
n i e s r ( r p) o $ i a l un i c s t c i n . Ll e j u r r z l n t a n i e
Pani Erva Tabisz *yja$nila. iZ u'szvstkie uy'$ elementy wplywa14 niestety na mai.l
aklywno!6 powyZszychszk6l w zakesie aplikou,aniao (todki z funduszyunijnlch.
Pan J6zcf Kardy! - poinfonnowal, i2 starost',\'oprzygoto*ujqc bud2ct na da v rok musi
*ybiera6 na jakje kierunki rozwoju powiatu przeznaczyaSrodki i w jakiej wysokosci.
W powiecie kolbuszowskim polllawionona rozw6j szkolnictwa u' tym za\\'odowego,dlatego
od kilku lat wiQksza czQsi Srodk6w budzetu jest przeznaczonana doposazenieszL(61
\\'nowoczesnemaszyny i urz4dzeniaoraz otwieranielowych kicrunk6rv kszta]ccnir (\t tyul
kierunl<uo odnawialnych216dlachencrgii).
Poinformowal, iZ co roku spot)'kasiQz uczniami i rodzicami uczni6$,szk6l gimnazjalnych
i stwierdza,iz nie s4 onj Swiadomij przygotowani do *yboru szkoly c:,y to za$odowei czy
og6lnoksztalc4cej?Nie s4 te2 zainteresowanipodnoszeniem kwalifikacji lv dziedzinach
nlaiqcychmozliwodi rozwoju na rynl<upracy.
Pan J6zef KardyS zapropono',val,aby uczniowie i ich rodzice zostali u(wiadonrienijak
wa2najestwiedza zdobytaw szl(olezawodowejw p6Zniejszyma alezieniuprauy.
Staroslakolbuszowski kontynuujqc sw4 wlpor.vied2poiniornowal, iz dyrektorzy szk6l bcz
wsp6ipracyz organempro\\adzqcyn nie majq moZliwoici realizacji prdekt6$,, doposazenia
i zakupu nowych urzqdzen, poniewa2 to organ prowadzqcy .icst dlsponentern jrodk6\\,
i decydujena co zostan4przekazane.
WyjaSnil, i2 rv powiecie kolbuszowskim inwestycje u. szkolnictno prorvadzones4 od 6 lar
daj4c pozytywne i u'idoczne efckty. Niestety rozw6j szkolnictwa sporvodou,alspowolnieDie
rozwoju plac6\\'ek sluZby zdlor'via,na kt6re przeznaczanesq (rodki w mniejszcj u,ysoko(ci
ni2 na edukacjg.
Pani Malgorzata Kawalec poinformowata,i2 szkoly giurnazjalnenie zostaly pozostawione
samym sobie. Podczas realizacji projekt6w w nmach poddzialania g_1.2 pO KL
obligatoryjnym bylo spelnienielcyteriutn dot. realizacii doradztwazawodowegodla uczni6w
szk6l gimnazjalnych.

Prni Mnlgorzata Kawalec kontynuujEc swoj4 wypowiedii, poinformowala, iz w ramach
projcktl ,,Podkarpacie stawia na z6rodovc6.,N" pzeprowadzona zostanie kampania
inlbrlnac)jno-promoctna pod haslem Szkola zatwdorro s1*olq pozyllw ego wyhoru.
Allrcsatani l<anrpaniibr;di1rodzice i uczniowie szk6l gimnazjalnych a takze dyrektorzy,
nauczlciclc i cloradcyzirwodo*i pracuj4cy w szkolach.Jej celem jest przedstawieniezalet
rauki rv szl<oiachzawodo\\Tch oraz zaprezentowanierealizowanychlderunk6w ksztalccnia.
Aby irk naisl(utccznicjdotrzci do odbiorc6w kampanii postanowiono \\ykozystat r6zne
mcdiadostQpne
na r)nku.
['an Antoni Wydro oznajmil, iz aby faktyczne potrzeby szl<61byly rea]izowanedyrcktorzy
szk6l w pierwszej 1<olejnoicipo*inni pzeprowadzii diagnozg brak6w, nastQpnieznaleii
nlo2liwoSapozyskaniadodatkowychdrodk6ww ramachnp. ;,rogram6r' unijnych.
Z takq \\'icdzedyrektor szholy por'vinienudai siQdo organllI'rou,adzqcegow celu pozvskania
potrzel)negodo realizacjizan:rierzoncgo
ce1u.
rvl<lrdUr'r'lasnego
l'an .lizcf KnrdyS odni6sl siQdo \ypowiedzi PanaAntoniego Wydro informuj4c, i2 potrzeby
pulQSrodk6wzgromadzonych
szk6l srl bafdzoduze i koszt ich rcalizacii znacznieprzewy2s:za
na konciepowiatu.
Nn konicc Stnrostr! Kolbuszowski oznajmil, iz ucznio\.vieszk6l gimnaz-jalnychpo\\'inni
zobaczyi iak poszczeg6lne szkoly pracuj+ jakie nrajq Lr'laszyny,narzQdziai kierunki
l(sztalceniai dopicro u.tcdy podjq6decyzjqj ak4 szkolqu,ybierai.
l'lrni ,\nn,r l(orvalska oznajn,ila, i2 odkqd wprowadzonoreformg szkolnict$a zaczQlysi9
problenly ze szkolnictwcm zawodowym. Zar6wlo doroSli jak i mlodzi ludzie przestali
lral(Lowaiszkoly zawodowe.jakodobfe szkoly.
Wyja(rila, iz nalc2y zmienji to mySlenie inlbmuj4c iprzekonujqc rodzic6w, iz szkoly
ztwodo\le uczq zawodu, dajq uczniom konkretny fach do rgki, a tyln samym ulat$iaja.
wejlcie na rynek pracy.
Przyznrla |lcjg Panu Kardysiowi infornrujztc,i2 potrzebyszl,:61sil wiQkszeniz budzetorganu
prrrr\adzipego. Poinlbrno\lala, iZ zastosorvancw projekcie ,,Podkarpacie sla||id na
za\l,oLlat\
tit\'" praklyki zawodowe prowadzono\1' lirmach i przedsiQbiorstwach
winny byi
zea(lopto\vrneprzez \\'szyslkie szkoly za$odowe. Pnktyka ta odciqzylaby budzet powiatu
orazpokaz|la ucznidD jirk wlglala pracalv przedsigbiorstwie.Mlodziez mialaby tym samym
mozli$,oii nauczeniasig obslugi nowoczesnychmaszynzakupionychprzez firmy.
Oznajnrila. i2 nelczy lakzc wprowadza6 $'olonturiat w pracy i tak np. studenci studi6$
rcclrnicznychnloglit,y zachqcaigimnazjalist6wdo ksztalceniasiQw szkolachzawodowych.
}ani ;\nna Kowalsl(r wskazala. i2 nalezy przeszkoli6 nauczycieli szk6l w zakresie
prz)'go1ow)'waniapojckt6w ipoz-vskirvania tym samyrn irodk6w na rozw6j szk6l,
nalrczyciclia przcdcwszyslkinl uczni6\r'.
W zu'iezlur z brakiem dodatkowych pylail Pfte$odniczlca Podkomitetu zaprosila do
\&]siuchania projeklu uchu,aly w sprawie przyjqcia rekomclidacji plyn4cych z badania
cwaluacyjncgo,,Ocena rozvt,ojtr'zkolnic^,r'q zawodorrego,r w(iev)6dzlwie podkarpackitll
v kantekicievdraaania Dzialania 9.2 Programu OperacyjnegoKapital Ludzki".

Pzeprowadzono glosowanie nad projcktem uchwaly w sprawie przyjQcia fckometrdacji
plynQclch z badania ewaluacyjnego ,,Ocena t ozr,oju szkolnicltl)a zcnt,odowego
w wojeu,6dzn'ie podkarpackiu \) konlel$cie v,dtdaania D?,ialtrnia 9.2 ptogratnl
Operacyjnego Kapita! LLtdzki".
Uchwala zostala prz-yjeta iednoqlojnie. stosunkiem slosaJrvt 16
0 wstrzymuiacvchsie.

za.

5. Przedstawienic Sprax'ozdahia okrcsotgegoz reolizacji prioryakir
regionol ego PO KL

0 przcciu,.

lior)U)orrettu

Pan Konrad Fijolck - Dyrektcr Wojcr'6dzkiego lJrzqdu Pracyw llzeszowie, zaprezertowal
stzmrvdra2aniakomponentu regionalnegoPO KL na podstawie Slrral.ozdania akre)^o||ego
z realizacji Priorltetdw kompanenturegionalnego w ranach PO KL 2007 2013 z4 oktes
Ipolowy 2012 r. poszerzony
o dancna dzieir10 marcabr. (prezcntacja
stanowizal4cznikdo
protokolu)
Na koniec \a'ystqpicniaPan D-vrcktor poinfonno\\'al, i2 w r.amach Poddzialania 9.1.1
Zmnieiszenienier(ir,noiici ,, stopniu upowszechnienfuedukctcjiprzed.s:kolnej-przclidztano
realizacjq nowl'ch projekt6\'w llybie systemowym, n zakresie modernizacji oddzial6r.v
przedszkolnychzlokalizor.vanych
przy szkolachpodstar.vowyoh.
Oznajmil, i2 u' chwili obccnej Ministerst$'o Roz$oju Regionalnego przygotowalo
i ptzekazalo do konsultacji taasad! przygotovanio. reolizacji i rozliczania pt.aicktiw
systefiorrych w zaktesie mo.{ernizacji oddzial'u,przeclszkalnyt:h zlokalizotLanychprq,
.tzkolachpodstawowych w ranach I'oddziolania 9.LI PO KL. Woierv6dztwo podkarprckic
otrzymalo niespelna 18 nln zl na realizacjq proickt6w systemourych, l(tare zostanq
rozdysponowanc poniqdzy \.\6kazane rl' zal4cznikach nr 2 i 3 do _Z_a.sarlgminy
nieposiadaj4cezadnegoprzeds:.kolapubiicznego lub niepubliczrcgo (:ll gmin) oraz gniny
o najnizszymslopniu upowszechnieniaedukacji przedszkolnejrvir6d dzieci rv rviel<u3-5 la1
(5 gmin).
Poinlbnnowal. i2 \'artosi projektu systemowegouzalc2nionabpclzie od liczby oddzial6rv
pzedszkolnych, planowanyohclo objgcia u'sparciern.podlegaj4cychpod organ prowadz4cv,
bed4cy beneficjentemprojektu. Kazdy oddzial przcdszkolny orrzyma w ramach p|ojcl<lu
irodki finansowe $, r\-sokoici ustalonejprzez beneficjenta,jednak nic u,igkszcj Di2 Bj jla
zl. W ramachprojektu filransovranebgdq mogly bya rvydatki zwiazanez orgarlizecjl plac6$,
zabaworaz dostosowaniemi w)posa2eniempomieszczei przcdszkoLnych.
Pan Konrad Fijolek oznajnil, iZ przeprowadzenie naboru wniosk6n systemo\q/ch
zaplanowa[e zosta]o w I pi)lroczu 2013. po zat\.vierdzeniudokumentu pt. .,Zasad!
przlgotolfani.t, realizacji i rozliczania projektiw systentol,llychfi, z4kresie noclcrnizut.ji
oddzial6vl przedszkolnych zlokalizov'anych przy szkolach podstatt,owych \t) ranurh
Poddzialania9.1.I PO KL".
Zaznaczyl,i2 wprowadzeniepowy2szegotypu dzialai do Szczeg6lou,cgoOpisu l,rioq1c16w
PO KL oraz jego realizacja \\' trybie systemouryn przyczvni siq do osiqgligcia jcdncgo
zcel6w PO KL, jakim jest poprawa dostQpnoscii jakoSci edukacji przeclszkolncj.
ajednoczesnieumozliq,i wsparcie dzialai podejmowanymprzez MIJN \r. obszarzeedukacji
przedszkolnej.

6, I'rzcdstawicmic st^nu prac tLegionalncj Sieci Tematycznej u Wojew6dzhvie
Ito(ll<:rrpacliim
l)ani (;nrivnx Dytll(o (pehiqca takzc obo$iezki Przcwodnicz4cejRST) poinformo\\'ala
ozlonk6!! Podkolrlllctu. iz z inicjalyrvy RST WP zorganizo\\'ane zostaly spotkania
z bcncllcicntarni (przed zloZeDielr do Sekretariatu Sieci shategii wdrazania projektu
lnnon'ac;'jncgo)realizujqcyminastepuj4ceprojekty innowacy,nel
. ,,Innorvac1,jrt1'
molel lrz.!tudnin ak4twnoici zawodawejpodkarpackich auczJ:cieli
ginnazjin' te wieku 50+" rca1izo\\'anyprzez firmQ BD Centcr sp. z o.o. - spotkanic
odb)lo siQw dniu ]llg!I!d!?!lQ-I:
.

innowacyj y tuodel
,.Twnzcnic ordiitekluty trlasnego irotlotrisk.t lrrucy
nhtt'triiicji lpolcc?,no-Latrodotwjosrib tlo 25 roku t'tcia" rcalizowany przez linnQ
ECIORYSPolskasp. z o.o. spotkanieodbylo siQw dniu !!_gl!d4il2!ll2-L

Oznajmila. iz \r trakcie spotkar'i dyskutowano nad potrzebq realizacji $/rv projekt6rv
imrowacyjnych oraz o trudnoioiash, z kt6rymi mog4 siQ spotkai benelicjenci podczas
tcstowaniaopracowanychnarzgdzi. Ponadtozwr6cono uwaflQbcDcficjentomna najczqicrcj
popelniulebl9dy przy tu,orzcniustralegiiwdrazaniaprojekl6w innou,acyjnych.
I',rni (;raryn.r Dytho rvspolnniala. i2 $ spolkaniach uczestniczyli czlonkowie RSI'
zljnujrlcl siq tcrratilnri zwia3anynli z lealizowany'ni projetr.tamiiinowi,rc)'jnynj. cksperoi,
spccjaliScii plaktycy zrjmuj4cy siQ obszaramizwiqzanymiz projektamiinno$ccJjn)mi
i \\'lblany-oicliaprojckt6wtematanli.
W d uL16 stycznia2013 r. odbylo siQv posiedzcnleRST \!P, na kt6q/m ocenianostrategie
rvdra2aniadrv6chprojekt6N iinowaclnych:
t

,,lnnowacl,jny ntolel ulrz.lnutfiia aktywnoici zawoiowej potlkoryackich nauczycieli
ginmtzjiw t+'vieku 5r+" rcalizo\\'anypzez 1-rrmq
Btt Centersp. z o.o-

.

.,Trnrycnic dtchitaktur! x'fusnego iroalott'iska )Dracy - ihnowacljny n(xlel
aht.ttt'izttcjispolecz.no-?,u*,olotrej
osdb do 25 roku ?.yciat"realizowany przcz lirme
ECOIIYSPolsliasp.z o.o.

Wy'jalrrila, iz projekt ,,Inrtowacyjny model utrzyn nia aklywnoici zawodowej
porlkarpockich ha cz.ycieli ginnazjdto wwieku 50+" jeist 11ow4 forrlq wsparcia dla
d)rektor6w girntlazj6n'11,proccsic zarzqdzaniawiekiem i utrzymaniaaktyrvnoici za\rodoNej
nauczycicliginrnaz-jdw$ wieku 50+ Gl6wnym czynnikiem umo2liwiajEcymjego realizaciQ
.iestprzepfowadzedie$jr'6d naLrczycicligimnazj6w 50+ diagnozy kompetencji,wskazujqcej.
l(tole z poszczcgdlnych konpctcnc
komunikacyjno-informacy.jnych (umicjqtnoSi
*,vkorzysLenialiornputera i lntelnetu \\' pracy) oraz psychospolecznych(umiejqtnoaa
narviqzyrvaniakontaktu z ucznidrni. rozwi4zy$?nia konllikr:6w, negocjacji, itp.) wymagaj4
uzupclnicnia.Uzupchricniewykazanych brak6u kompetencry'nychspowoduje przelamanic
barierpokoleniourychjal.2c n'idocznychrv szkolachgimnazjalnych.
Drugi projckt ,,Truorxeniearchitekhrr! wlosnegoiroiotrisks procy - ihhovacfinf nodel
akryr,ix(cji spolecz.no-zotrolopejosdb lo 25 roku |lcitt" pxlega na podniesieniuzdolno(ci
os6b niepracujagych
do 25 roku zrcia poprzez
dcrposzukiwania
oraz podjqciazatrudnienia
(rviadczcnia
uslug z zakresu aktyu'izac.ji zawodorvej i spolccznej,
opracoulnic nrodcIr
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a mianowiciedostosowania
wsparciado konkretnych
potrzebWw grupyos6b.ModelbQdzie
dawal mo2liwo(i indywidualnej lub wsp6lnej pracy w wynajQtym pomieszczeniu
(Modelamia Pzestrzeni Pracy), wykorzyst)-wanym przez osoby pracuj4ce bez etatu,
realizuj4ceprojekty na zlecenie,najczElciejspecjalizuj4ce
siq w okre6lonejdziedzinie.
W sklad modelu wchodzi' bgdz.Le
tak2eintemetowaplatforma, na kt6rej zamieszczane
bEdq
zlecenia wykonania r62nego rodzaju prac, umoZliwiaj4cajej u2ltkownikom (odbiorcom
i pracodawcom)
zamawianie
i oferowanieuslugna zasadzie
aukcji.
Na koniecPani Graiyna Dytko oznajmila,i2 RST orazIP podjElydecyzjqo warunkowym
przyjQciu
obu stategii i wskazalyelementyw)magaj4ce
uzupetnienia.
Beneficjeuciuzupelnili
powyi.szymi
braki, w zwiryku z
IP przyjqla strategie wdrazania obu projekt6w
innowacyjnych.
projekty
Obecnie
s4w fazietestowania
wypracowanych
w pierwszymetapie
nanQdz1,.
7. Prz€dstawieniedzialai realizorvanychprzcz Podkarpackie Obscnvatorium
Rynku Pracy
Pan Marcin Dygori zaprezentowalbadaniaoraz opracowaniadotyczqcesytuacji na
regionalnymrynku pracy realizowanepzez PodkalpackieObserwatorirun
Ryr <u Pracy.
ZachQciluczestnik6w spotkania do korzystania z material6w opracowanychw mmach
projektuzamieszczonych
na stronieintemetowejwww.porp.wup-rzeszow.pl.
8. Uwagi i wnioski
Nie zostalyzgloszone
2adnedodatkowe
wnioskiomzuwagiformalne.
9. Zakoftczenie
Wobec wyczerya-oia temat6w stanowi4cych przedmiot XII posiedzeiia ll{M
Wiceprzewodnicz4ca
PodkomitetuPani Graz)'naDltko podzigkowalaczlonl<omza udzial
vrposiedzeniu
i dyskusjimeryrorycznqj.

Protokolowala:
BernardetaKrukowska
SekretarzPKM PO KL
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Zalacznlk\l
L Uchwalanr 30 PodkomitetuMonitorujEcegoProgramOperacyjnyKapital Ludzki lwojew6dztwa
Podkarpackiegoz dnia 20 marca2013 r. w sprawiepozltywnej rekomendacjianiany Plan6wDzialania
na rok 2013 w ramachProgmmuOperacyjnegoKapital Ludzki.
2. Ucbwaianr 3l PodkomitetuMonitoruj4cegoProgramOperacyjnyKapital Ludzki Wojew6dztwa
Podkarpackiegoz dnia 20 marca2013 r. w sprawieprzyjaciarekomendacjiplynqctch z badania
pod*.aryackin w kbntekicie
e]dafuacyjr'e9o
,,Ocenarcnioju szkolnictuaztr,odowegow wojewddzt$,ie
ytdrataniaDziatania 9.2 Ptbganlt OperucyjnegoKapital Ludzki"
3. Pr€zentacjadotycz4caPlan6E Dzialada na 2013 r. dla Priorlet6w VI-IX PO KL i zmjany
4. Preze acjadoqczTcabadada ewaluacyjnego,,Ocenarczwoju szkolnictwazawodowegow
wojew'dztwiepodkaryackit4\t' kontewciewdrazoniaDziatania 9.2 Proganu OperacyjnegoKapital

Lutuki"

5. Prczentacjadotyczacaspra\tozdaniaz realizacji PO KL (komponentr€gionalny)- stanna 31.12.2012r.
6. PrezentacjadotyczqcadzialdnrealizowanychprzezPodkarpacki€ObserwatoriumRynku Pracy.
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