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W NUMERZE:

Oddajemy w ręce naszych czytelników trzeci numer 
biuletynu poświeconego wdrażaniu Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu. Mija już niemal rok 
od momentu ogłoszenia przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie konkursów pilotażowych. Z fazy „rozruchu” 
programu przechodzimy do fazy „wdrażania,” w której 
obok naborów i kolejnych rund konkursowych niezmier-
nie ważnym elementem staje się bieżąca współpraca 
z benefi cjentami realizującymi projekty. 

Staramy się wiec, aby w naszym biuletynie znaleźli 
Państwo informacje potrzebne nie tylko na etapie przygo-
towywania projektów, ale także te bez których właściwa 
realizacja projektu może okazać się bardzo trudna. Stąd 
między innymi polecam Państwa uwadze teksty dotyczą-
ce przygotowania wniosku o płatność, czy kolejną edycję 
artykułu na temat sprawozdawczości w ramach PO KL. 
Oczywiście nie zapominamy także o tych z Państwa, któ-
rzy dopiero „przymierzają” się do przygotowania wniosku. 
Tu chciałbym szczególnie polecić Państwu tekst dotyczący 
przygotowania harmonogramu projektu. Jestem bowiem 
przekonany że jest to jeden z kluczowych elementów do-
brego wniosku aplikacyjnego. Prawidłowo przygotowany 
harmonogram nie tylko przysporzy większą liczbę punktów 
w trakcie oceny merytorycznej, ale będzie doskonałym 
narzędziem do realizacji poszczególnych zadań w trakcie 
jego wdrażania.

Chciałbym także zwrócić Państwa uwagę na infor-
macje podsumowujące wdrażanie poszczególnych dzia-
łań w ramach komponentu regionalnego PO KL.

 Pragnę jednocześnie podkreślić, że  dzięki bar-
dzo dużemu zainteresowaniu ze strony Państwa składa-
niem wniosków o dofi nansowanie, sporej liczbie złożo-
nych wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy 
oraz dzięki zawartym do tej pory  umowom - Podkarpa-
cie znajduje się  w czołówce województw w kraju w za-
kresie zakontraktowanej ilości środków fi nansowych 
i zatwierdzonych wniosków o płatność. Mam nadzieję, że 
tę wysoką lokatę nadal utrzymamy.

Z poważaniem
Jacek Posłuszny

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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Od dnia 2 kwietnia do 14 maja 2008 r., w WUP 
w Rzeszowie został ogłoszony konkurs i trwała procedu-
ra naboru wniosków w ramach Priorytetu IX Poddziałania 
9.1.2. Celem głównym Poddziałania 9.1.2 było wyrówna-
nie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.

W odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziała-
nia 9.1.2 wpłynęło 473 wnioski. Kryteria oceny formal-
nej spełniło 330 wnioski, które zostały przekazane do 
oceny merytorycznej. Pozytywną ocenę merytoryczną 
otrzymało 144 wnioski, spośród których dofi nansowa-
nie otrzymało 131 projektów. Liczba złożonych wniosków 
potwierdziła potrzebę realizacji projektów, które zmniej-
szają różnice w jakości usług edukacyjnych, wyrównują 
szanse edukacyjne uczniów z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji poprzez realizację zajęć dodatkowo-wy-
równawczych, zajęć dla uczniów zarówno zmagających 
się z trudnościami w nauce, jak i uczniów zdolnych, którzy 
dzięki uczestnictwie w projekcie, mogą rozwijać własne 
zainteresowania i poszerzać własną wiedzę. Projektodaw-
cy mogli ubiegać się o dofi nansowanie w wysokości od 
50 000 zł do 300 000 zł.

Projekty złożone przez Wnioskodawców, którzy ubie-
gali się o otrzymanie dofi nansowania obejmowały (re-
alizowały) następujące formy wsparcia:

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze • 
oraz specjalistyczne, służące wyrównaniu dyspro-
porcji edukacyjnych w trakcie procesu kształce-
nia,

doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną • 
dla uczniów, którzy wykazują problemy w nauce 
lub z innych przyczyn są zagrożeni przedwczesnym 

WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH 
UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE 

DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC 
W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH. 

PODDZIAŁANIE 9.1.2 PRIORYTET IX PO KL
W poprzednim numerze Biuletynu zostało zamieszczone podsumowanie konkursów realizowa-

nych w województwie podkarpackim w ramach Priorytetu IX PO KL – Rozwój Wykształcenia i Kom-

petencji w Regionach, Poddziałania 9.1.1 oraz Działania 9.2, ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie. Duże zainteresowanie Benefi cjentów, które potwierdziła liczba pytań oraz ilość 

złożonych przez Projektodawców wniosków w ramach ogłoszonych konkursów 9.1.1 i 9.2, wskazało na 

ogromną potrzebę wsparcia edukacji, począwszy od realizacji projektów, stwarzających szanse i wa-

runki rozwoju edukacyjnego poczynając od najmłodszych mieszkańców Podkarpacia w wieku przed-

szkolnym, po młodzież uczęszczającą do szkół zawodowych.

wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie 
skierowane do uczniów pochodzących z obszarów 
wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnospraw-
nych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy 
prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym), 

programy skierowane do dzieci i młodzieży, które • 
znajdują się poza systemem szkolnictwa podsta-
wowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 
(przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa), 
umożliwiające ukończenie danego etapu kształce-
nia oraz kontynuację nauki,

dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) • 
dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompe-
tencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, 
nauk przyrodniczo – matematycznych,

rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związa-• 
ne z poradnictwem i doradztwem edukacyjno 
– zawodowym, informowaniem uczniów o ko-
rzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edu-
kacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia 
w kontekście uwarunkowań lokalnego i regional-
nego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

wdrażanie nowych, innowacyjnych form naucza-• 
nia i oceniania, cechujących się wyższą skuteczno-
ścią niż formy tradycyjne,

wdrażanie programów i narzędzi efektywnego za-• 
rządzania placówką oświatową, przyczyniających 
się do poprawy jakości nauczania. ➢



4 WUP RZESZÓW

PODSUMOWANIE KONKURSÓW W RAMACH PO KL

Wsparcie w ramach realizacji projektu, skierowa-
ne było do szkół i ich organów realizujących kształcenie 
ogólne, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, 
poradni psychologiczno – pedagogicznych.

W ramach konkursu Poddziałania 9.1.2 dodatko-
wą premię punktową mogły otrzymać wnioski, które 
spełniały następujące kryterium strategiczne:
Premiowane były projekty, w ramach których wspar-
cie adresowane było do dzieci z terenów wiejskich, 
pochodzenia romskiego, dzieci niepełnosprawnych lub 
z rodzin korzystających z opieki społecznej, pochodzą-
cych z terenu województwa podkarpackiego. Projekty, 
które spełniały kryterium strategiczne otrzymały do-
datkowe 20 punktów, wnioski, które ich nie spełniały, 
nie traciły punktów uzyskanych w ramach oceny me-
rytorycznej.

jektu mogli rozwijać własne zainteresowania edukacyj-
ne, projekty wspierające uczniów poprzez doradztwo 
i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Dzięki realizacji 
projektów wielu uczniów borykających się z problema-
mi w przyswajaniu wiedzy, będzie miało możliwość po-
przez udział w zajęciach dodatkowo - wyrównawczych, 
nadrobić braki wiedzy, natomiast uczniowie zdolni 
i ambitni, będą mogli poszerzyć nabytą na zajęciach 
„wiedzę podręcznikową” poprzez udział w zajęciach 
praktycznych, lekcjach oglądowych, wycieczkach i wy-
jazdach do miejsc związanych z realizowanymi w szkole 
zajęciami.

Realizacja projektów w ramach konkursu Pod-
działania 9.1.2 wesprze m.in. uczniów, którzy pochodzą 
z terenów wiejskich, uczniów niepełnosprawnych, któ-
rym często bariery społeczno-ekonomiczne umożliwia-
ją rozwój edukacyjny i możliwość kontynuacji dalszej 
nauki.

W odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziała-
nia 9.1.2 niewielką ilość stanowiły wnioski, które po-
przez doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną 
wspierały uczniów zagrożonych przedwczesnym wypad-
nięciem z systemu oświaty, projekty, których celem była 
realizacja programów prewencyjnych oraz przeciwdzia-
łanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Podsumowując konkurs nr 4/POKL/9.1.2/2008, 
należy obecnym i przyszłym Wnioskodawcom przypo-
mnieć, aby projekty były dokładnie przemyślane przed 
ich złożeniem, by stanowiły odpowiedź na konkurs 
i miały na celu rzeczywiste wsparcie grup docelowych 
i odpowiadały na potrzeby grup docelowych. Wnio-
skodawcy powinni pamiętać o wymogach formalnych 
względem rozpatrywanych wniosków, ponieważ na eta-
pie weryfi kacji formalnej, ocenę negatywną otrzymują 
wnioski, które często nie są kompletne, tzn. nie zawie-
rają odpowiednich załączników fi nansowych – Rachun-
ku zysków i strat oraz Bilansu za ostatni zamknięty rok 
obrotowy, projekty, które nie są podpisane przez upo-
ważnione osoby, wnioski, których suma kontrolna nie 
jest zgodna w wersji papierowej i elektronicznej. 

W ramach PO KL każdy Wnioskodawca, które-
go projekt został odrzucony w trakcie oceny formal-
nej i merytorycznej ma prawo złożyć pisemny protest, 
jednak Wnioskodawcy powinni pamiętać, aby protest 
zawierał konkretne argumenty, a nie tylko zawierał wy-
jaśnienia, często mające charakter subiektywny, a nie 
obiektywny. Wnioskodawca składający protest powinien 
zawrzeć w swym piśmie konkretne informacje, dotyczą-
ce uchybień i błędów popełnionych w trakcie weryfi ka-
cji formalnej, bądź merytorycznej i powinien w swym 
proteście przestrzegać i kierować się znajomością zasad 
i zapisów zawartych w stosownych dokumentach, doty-
czących procedury odwoławczej.

Należy mieć nadzieję, że ilość błędów popełnia-
nych przez Wnioskodawców wraz z każdym ogłoszonym 
konkursem będzie się zmniejszać i coraz więcej popraw-
nych i dobrych projektów, będzie mogło być realizowa-
nych w naszym województwie.

Agnieszka Misiak

Pracę Komisji Oceny Projektów w ramach kon-
kursu Poddziałania 9.1.2 PO KL, wspierali asesorzy, oce-
niający wnioski zgodnie z zasadami, zawartymi w doku-
mentach programowych, którzy przestrzegali Regulamin 
Pracy KOP oraz zasadę poufności i bezstronności. 

Projekty, które stanowiły odpowiedź na konkurs 
w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX, obejmowa-
ły wsparciem głównie uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkoły prowa-
dzące kształcenie ogólne, poprzez m.in. realizację za-
jęć wyrównawczych, dodatkowych, pozalekcyjnych dla 
uczniów, którzy mają problemy w nauce, jak również 
dla uczniów zdolnych, którzy w ramach realizacji pro-

➢
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Inwestować już od gimnazjum

Nowoczesny rynek pracy oparty na dynamicznej 
i innowacyjnej gospodarce potrzebuje wysoko wykwalifi -
kowanych specjalistów. W ostatnich latach w naszym kraju 
pojawiły się tendencje defi cytowe w branżach zatrudnia-
jących specjalistów z wykształceniem technicznym. Jest 
ich coraz mniej, a do studiowania kierunków opartych 
o nauki ścisłe i techniczne jest coraz mniej kandydatów. 
Z brakiem chętnych na studia inżynierskie borykają się 
uczelnie, zarówno te młode, jak i o uznanej w Europie re-
nomie. Problem ten dotyczy także województwa podkar-
packiego, gdzie dodatkowo utrudnieniem jest dostępność 
do wyższych szkół technicznych ograniczana przez niskie 
dochody rodzin uczniów. Odbiciem tego są wyniki badań 
„Indeks gotowości rynkowej” przeprowadzonych w 2007 
r. w województwie przez Centrum Doradztwa Strategicz-
nego w Krakowie, a także badań Instytutu Gospodarki 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie do-
tyczących zawodów defi cytowych i nadwyżkowych. Z ra-
portów opisujących wyniki jasno widać, że rynek pracy 
Podkarpacia potrzebuje najbardziej informatyków, opera-
torów komputerów, ekonomistów, techników i inżynierów 
różnych branż, a więc zawodów, do których droga wiedzie 
poprzez naukę przedmiotów ścisłych. 

Już samo to stanowi dostateczny powód, aby 
wspierać rozwój uczniów uzdolnionych. Ze statystyk 
oświatowych wynika, że w całej społeczności podkarpac-
kich szkół  około 16 tysięcy to uczniowie o szczególnych 
uzdolnieniach w różnych dziedzinach, a w tym w naukach 
ścisłych. Jest wielu, którzy z powodzeniem startują i wy-
grywają konkursy, olimpiady i turnieje na etapach mię-
dzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet 
międzynarodowych. Istnieje więc pilna potrzeba wspiera-
nia uzdolnionych uczniów. Szansę takiego wsparcia daje 

„CZŁOWIEK, NAJLEPSZA INWESTYCJA”
Wsparcie stypendialne dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych z podkarpackich szkół

priorytet IX PO KL i zawarte w tym Priorytecie działanie 
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”. 
Tak więc zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008 
PO KL Priorytetu IX, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszo-
wie przystąpił do realizacji programu pomocy stypendial-
nej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, pochodzących 
z terenów wiejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców, 
których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę 
w rozwoju edukacyjnym. Pod koniec 2007 roku doradcy 
zawodowi zatrudnieni w Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze-
szowie opracowali projekt systemowy  „Pomoc stypen-
dialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Ten projekt 
miał charakter pilotażowy obejmował uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia i był, jak wynika 
z informacji uzyskanych w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego, pierwszym takim projektem w skali kraju. 

Opracowany przez Centrum Informacji i Planowa-
nia Kariery Zawodowej regulamin przyznawania i przeka-
zywania wsparcia stypendialnego zakładał, że wsparciem 
w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 roku objętych 
będzie 100 uczniów szkół gimnazjalnych (40) i ponadgim-
nazjalnych (60) spełniający następujące kryteria: 

średnia ocen z wszystkich przedmiotów obliczona 1. 
na podstawie świadectwa szkolnego z poprzednie-
go roku nauki - 4,75,
średnia ocen z dowolnie wybranych, minimum 2. 
trzech przedmiotów matematyczno – przyrodni-
czych, technicznych/zawodowych na poziomie mi-
nimum 5,0,
udział w konkursach, olimpiadach, turniejach w za-3. 
kresie przedmiotów matematyczno – przyrodni-
czych, technicznych, zawodowych, 
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Od 2007 roku w naszym kraju realizowany jest duży, wieloaspektowy program operacyjny, wspie-
rany fi nansowo przez Komisję Europejską, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania po-
tencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wy-
kluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki to wsparcie fi nansowe dla tworzenia nowoczesnych, zgodnych z zapotrzebowa-
niem społecznym, warunków rozwoju, i kapitałów jednostek, i społeczeństwa jako całości, zgodnie 
z hasłem przyjętym dla Programu „Człowiek, najlepsza inwestycja”. 

Wśród dziewięciu priorytetów Programu, fundamentalnym dla przyszłych efektów realizacji 
wsparcia wydaje się być priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Dotyczy on 
bowiem edukacji, tworzenia dla niej nowoczesnych warunków rozwoju, wspierania oddolnych inicja-
tyw podnoszenia jakości, zarówno instytucji oświatowych, jak i kadry administracyjnej oraz dydak-
tycznej. Priorytet IX promuje innowacyjność w nauce, pomaga uzdolnionym uczniom i wspiera ich roz-
wój edukacyjny. 
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dochód w rodzinie stypendysty na jedne-4. 
go członka rodziny w zakresie od 351,00 zł – 
1 008,00 zł.

Ponadto założono, że uczeń, dla którego szkoła 
wystąpiła z wnioskiem o przyznanie stypendium, jest za-
meldowany w województwie podkarpackim i nie korzysta 
z innych form pomocy stypendialnej przyznawanej przez 
innych gestorów.

Zaplanowano w projekcie, że stypendia wypłacane 
będą w okresach kwartalnych, a ich miesięczna wysokość 
dla jednego ucznia to 290,00 zł. 

Zasady udzielania stypendiów zostały ustalone 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w uchwale 
nr XXI/363/08, a projekt przeszedł pozytywnie ocenę for-
malną i merytoryczną w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego, z którym podpisano umowę na jego realizację. 

„Dwie góry” wniosków, jedna możliwości

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego zasadami, wniosek o przyznanie stypen-
diów dla ucznia szczególnie uzdolnionego w przedmio-
tach matematyczno przyrodniczych i spełniającego kryte-
ria regulaminowe, składała szkoła. Trzeba tu podziękować 
wszystkim tym dyrektorom szkół naszego województwa, 
którzy mimo dosyć krótkich terminów, wysokich wyma-
gań formalnych regulaminu i okresu ferii świątecznych, 
działając w interesie swoich podopiecznych uczniów, do-
prowadzili do złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
poprawnie opracowanych wniosków stypendialnych. 

W terminie składania wniosków, przewidzianym re-
gulaminem, do Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
wpłynęło z całego województwa podkarpackiego 677 
wniosków o przyznanie stypendium, w tym z gimnazjów 
było 369 wniosków, a 308 ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Niestety aż osiemnaście szkół przesłało swoje wnioski po 
terminie, przekreślając tym samym ich udział w konkursie. 

Największą ilość wniosków złożyły Gimnazja w Iwo-
niczu, Boguchwale, Tyczynie, Gimnazjum nr 2 w Kolbuszo-
wej, Sanoku, Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie, Starej Wsi, 
Rudnej Wielkiej. Z kolei wśród szkół ponadgimnazjalnych 
najliczniej reprezentowani byli uczniowie I LO w Sanoku, 

I LO w Łańcucie, IV LO w Rzeszowie, I LO w Mielcu, Zespołu 
Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Poziom przygotowania wniosków był różny i nie-
stety aż 202 zostały odrzucone po ocenie formalnej. 
Najczęstsze uchybienia, to źle wyliczone (błędy matema-
tyczne) średnie ocen, nieprawidłowo wyliczony dochód, 
niekiedy brakowało stosownych, przewidzianych regula-
minem zaświadczeń. Wiele wniosków było wypełnionych 
niestarannie i nie we wszystkich rubrykach, a zdarzały się 
też takie, których nie podpisał dyrektor szkoły. Tak więc 
do oceny merytorycznej komisja otrzymała 475 wnio-
sków, z tego 265 to wnioski z gimnazjów, a 210 to wnioski 
dotyczące uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, upoważ-
niony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako 
operator realizujący projekt, powołał Komisję konkursową 
oceniającą wnioski stypendialne uczniów i stopień speł-
niania przez nich wymogów regulaminu przyznawania 
stypendiów. W skład komisji weszli przedstawiciele Kura-
torium Oświaty, Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Komisja 
otrzymała zadanie dotyczące wyłonienia stypendystów. 
Zadanie to okazało się niezwykle trudne, bowiem z tych 
dwóch „gór wniosków” należało wybrać tylko 100 najlep-
szych uczniów, którym zostaną przyznane stypendia. 

Jak wynika z listy rankingowej, największą liczbą 
stypendystów mogą pochwalić się Gimnazjum w Iwo-
niczu – czterech uczniów, Gimnazjum w Boguchwale 
– 3 uczniów, Gimnazjum w Ropczycach, Dzikowcu, Gim-
nazjum nr 6  w Rzeszowie, Gimnazja w Strzyżowie i Świl-
czy – po dwóch uczniów. Lista rankingowa stypendystów 
– uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokazuje, że naj-
wyższą liczbą stypendystów, a więc uczniów szczególnie 
uzdolnionych legitymują się I Liceum Ogólnokształcące 
w Łańcucie – 6 stypendystów, I Liceum Ogólnokształcące  
w Krośnie – 6 stypendystów, I Liceum Ogólnokształcące 
w Lubaczowie – i I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku 
– po czterech stypendystów, Liceum Ogólnokształcące 
w Kolbuszowej – 3 uczniów stypendystów. Nauczycielom 
stypendystów i dyrekcjom szkół należą się tu gorące gratu-
lacje i wyrazy uznania za pracę z uzdolnionymi uczniami. 

Wsparcie powiązane z rozwojem

Głównym celem realizowanego projektu stypendial-
nego jest wsparcie fi nansowe uczniów szczególnie uzdol-
nionych w przedmiotach matematyczno przyrodniczych. 
Stworzenie im lepszych warunków dostępu do wiedzy, 
nowoczesnych jej osiągnięć a także umożliwienie niekie-
dy konfrontacji ich nabytej w szkole wiedzy teoretycznej 
z praktyką. Założono, że uczeń stypendysta oprócz realiza-
cji programu szkolnego powinien uczestniczyć w dodatko-
wych zajęciach, pozwalających mu na rozszerzanie wiedzy 
szkolnej, zgłębianie tajników nauki, bądź to samodzielnie, 
bądź z towarzyszeniem nauczyciela. Każdy z uczniów, obok 
materialnej pomocy stypendialnej w ramach programu, 
otrzymał opiekuna naukowego, który opracował dla niego 
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ścieżkę indywidualnego rozwoju edukacyjnego. To właśnie 
ta ścieżka stanowi istotny plan nauczania poszerzający 
niejako program szkolony. Jest także planem racjonalne-
go wydatkowania otrzymanych pieniędzy. Należy tu tak-
że dodać, że nauczyciel – opiekun stypendysty, to łącznik 
pomiędzy uczniem, jego rodzicami a Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej, czuwający nad prawidło-
wym rozwojem ucznia, monitorujący postępy w realizacji 
ścieżki edukacyjnej. To także „współpracownik” rodziców 
stypendysty dbający o prawidłowe wydatkowanie przy-
znanych mu pieniędzy na osiąganie celów zaplanowanych 
w ścieżce rozwoju edukacyjnego. Nauczyciel – opiekun 
stypendysty miał obowiązek przekazywania kwartalnych 
sprawozdań, obrazujących postępy edukacyjne i wydatko-
wanie środków. Warto dodać, że to właśnie opiekun wnio-
skował, w zależności od wyników, przyznanie uczniowi ko-
lejnych transz stypendium. 

Efekty i co dalej

Trudno jest nie dostrzec wielu efektów realizo-
wanego programu stypendialnego. Poza już opisanymi 
wyżej efektami edukacyjnymi ucznia, trzeba powiedzieć 
i o takich jak zwrócenie uwagi szkół na konieczność wy-
chwytywania talentów i troskliwe opiekowanie się nimi, 
zwrócenie uwagi uczniów na przedmioty przyrodniczo – 
matematyczne i promowanie osiągnięć w tej dziedzinie. 
Niezaprzeczalnym efektem jest także umożliwienie rodzi-
com utalentowanych dzieci dojrzenia w nich uzdolnień, 
a przez to ukierunkowanie ich opieki i zacieśnienie współ-
pracy ze szkołą. 

Z licznych rozmów, jakie odbyli pracownicy Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z rodzi-
cami stypendystów wynika jasno, że ten rodzaj wsparcia 
jest bardzo potrzebny, a przyznane stypendium pozwala 
na swobodną naukę i sięganie do często niedostępnych 
dotąd środków dydaktycznych. Wymieniane są tu zakupy 
podręczników, programów komputerowych czy wyjazd 
do planetarium, do laboratorium chemicznego Politech-
niki itp. Jedna z matek przysłała do WUP list w którym na-
pisała: „Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie 
serdecznie dziękuję za pomoc w edukacji mojej córki”

Zbliża się kolejny rok szkolny, powrócą do szkół 
uczniowie, będzie wśród nich jak zwykle duża grupa 
uzdolnionej szczególnie młodzieży. A czy będą stypendia? 
Tak, będą bo Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie 
realizowany nadal. W jego obrębie będzie realizowany 
program stypendialny. W stosunku do zrealizowanego 
projektu pilotażowego zajdą dosyć istotne zmiany. Otóż 
operatorem i realizatorem projektu z woli Samorządu 
Województwa będzie Departament Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Stypendia będą 
przyznawane przez 12 miesięcy (od września 2008 r. do 
31 sierpnia 2009 r.) Wzrośnie także miesięczna wartość 
przyznanego wsparcia, a także ilość stypendystów. To 
ostatnie nie koniecznie oznacza, że będzie łatwiej o sty-
pendium, jako że uzdolnionych uczniów mamy w podkar-
packich szkołach coraz więcej. Będzie więc znowu konkurs 
wniosków i dlatego szkoły oraz rodzice muszą postarać 
się, aby wnioski były przygotowane bezbłędnie. 

Jacek Grabowski
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PODSUMOWANIE KONKURSÓW 
OGŁOSZONYCH W MARCU I KWIETNIU 

2008 R. W RAMACH PO KL
W marcu i kwietniu Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie ogłosił 5 konkursów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy zostały ogłoszo-
ne w ramach:

Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wo-• 
jewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
w regionie 
Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podno-• 
szenia poziomu aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich
Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktyw-• 
nej integracji
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyj-• 
nych i modernizacyjnych w regionie
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans eduka-• 
cyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych

W ramach wyżej wymienionych konkursów zo-
stało złożonych 578 wniosków na kwotę 112 694 350 zł, 
która była 4,6 razy wyższa od kwoty przeznaczonej na te 
konkursy (24 383 000 zł). 
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Ilość wniosków 

Wśród wnioskodawców aplikujących o środki 
3,6% pochodziło spoza województwa podkarpackie-
go. Projektodawcy z województwa podkarpackiego 
złożyli 558 wniosków, z województwa małopolskiego 
13, lubelskiego 5, śląskiego 2 i mazowieckiego 1.

   
Ocenie formalnej zostało poddanych 574 wnio-

ski, gdyż 4 zostały wycofane przez projektodawców 
przed upływem terminu zamknięcia naboru. W trak-
cie oceny formalnej wnioski weryfi kowane były pod 
kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz szczegó-
łowych kryteriów dostępu. W wyniku weryfi kacji od-
rzucono 153 wnioski.

 Do oceny merytorycznej przekazano 421 
wniosków. Na tym etapie ocenę wniosków przepro-
wadzono pod kątem spełnienia ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz szczegółowych kryteriów stra-
tegicznych. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczyły 
treści wniosku i zdolności wnioskodawcy do podjęcia 
realizacji projektu oraz zasad fi nansowania projektów 
w ramach PO KL. Ocenę merytoryczną pozytywnie 
przeszło 181 wniosków, z czego 168 zostało przyję-
tych do dofi nansowania w ramach środków przezna-
czonych do zakontraktowania w ramach ogłoszonych 
konkursów, pozostałych 13 nie zostało przyjętych do 
dofi nansowania w wyniku braku środków fi nanso-
wych. 212 wniosków zostało odrzuconych na etapie 
oceny merytorycznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach: 

Poddziałania 6.1.2 • Wsparcie powiatowych 
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie podpisał 21 umów 
z Powiatowymi Urzędami Pracy wojewódz-
twa podkarpackiego na realizację projek-
tów.

Działania 6.3 • Inicjatywy lokalne na rzecz 
podnoszenia poziomu aktywności zawo-
dowej na obszarach wiejskich podpisał 11 
umów z projektodawcami na realizację 
projektów.

Działania 7.3 • Inicjatywy lokalne na rzecz ak-
tywnej integracji podpisał 2 umowy z wnio-
skodawcami, 3 są na etapie negocjacji.

Poddziałania 8.1.2 • Wsparcie procesów ada-
ptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 
nie podpisał żadnych umów ponieważ na 
etapie oceny merytorycznej ani jeden wnio-
sek nie uzyskał więcej niż 60 punktów.

➢

Poddziałania 9.1.2 • Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych jest na etapie przeprowa-
dzania negocjacji z projektodawcami i przygo-
towywania umów.

Wszystkie wyniki konkursów oraz baza projektów 
zamieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie www.wup-rzeszow.pl. Zapra-
szamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz 
do aplikowania o środki w nowo ogłaszanych konkursach 
w ramach PO KL.

Bernardeta Krukowska 
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Generator jest dostępny w aplikacji internetowej 
i można go pobrać m.in. ze strony htt p://www.efs.gov.pl/ 
oraz ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 
Generator działa również w trybie off -line co umożliwia, 
po odpowiedniej konfi guracji komputera, pracę bez stałe-
go podłączenia do sieci Internet. Mimo to, przygotowaną 
ostateczna wersję wniosku aplikacyjnego należy wczytać 
do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na 
w/w stronach www.

Wypełnianie Generatora Wniosków Aplikacyj-
nych (GWA) należy zacząć od zapoznania się z Instrukcją. 
W obecnym kształcie Instrukcja została przygotowana 
bardzo dostępnie, wskazuje wraz z prezentacją grafi czną 
poszczególne etapy wypełniania wniosku oraz możliwości, 
które daje aplikacja. Instrukcja nie tylko opisuje zasady 
pracy w Generatorze Wniosków, ale także wymagania do-
tyczące zawartości merytorycznej wniosku aplikacyjnego.

Należy pamiętać, iż sam wniosek służy jedynie 
do opisania w sposób spójny i zwięzły założeń realizacji 
projektu, dlatego przed przystąpieniem do wypełniania 
wniosku należy już mieć opracowaną gotową koncepcję 
projektu.

Rozpoczynając pracę należy przemyśleć co chce-
my zmienić, jaki cel zamierzamy osiągnąć. Następnie 
należy określić grupę i rodzaj działania, które najbar-
dziej odpowiadają realizacji założonego celu. Po pracy 
koncepcyjnej jest czas na przełożenie pomysłów na kon-
kretne czynności oraz budżet wraz z harmonogramem.

Z dokładnie przygotowanym planem projektu 
przystępujemy do wypełniania wniosku aplikacyjnego. 
Oczywiście ze względu na ograniczoną liczbę znaków we 
wniosku wpisujemy tylko najistotniejsze informacje - nie 
zapominając o tym, że członek Komisji Oceny Projektów 
nie zna naszych planów i jedynym źródłem wiedzy pod-
czas oceny, jakim dysponuje, jest przygotowany przez nas 
wniosek. 

Trzeba pamiętać, żeby projekt w jasny i przejrzy-
sty sposób opisywał co chcemy zrobić. Nie można liczyć 
na to, że członek KOP domyśli się naszych intencji czy 
pomysłów na realizację projektu, jeśli nie będzie to opi-
sane we wniosku.

Poruszając się po Generatorze Wniosków Aplika-
cyjnych do dyspozycji mamy menu nawigacji po aplika-
cji - menu górne, które pozwala na utworzenie nowego 
wniosku (nowy), otwarcie wniosku już zapisanego w pliku 
w naszym komputerze (otwórz), zapisanie pliku w XML 
(zapisz XML), utworzenie pliku PDF (utwórz PDF), pozwa-
lającego na sprawdzenie (Sprawdź) i przeglądanie wniosku 
w wersji grafi cznej (Podgląd) jak i eksport Szczegółowego 
budżetu do pliku CSV (eksport). Przycisk „Pomoc” otwiera 
automatycznie Instrukcję, ale w przypadku wątpliwości 
aktywna jest również pomoc przy wszystkich podpunk-
tach zaznaczona pytajnikiem.

Dostępne jest również menu nawigacji po wniosku 
– menu boczne, odnoszące się bezpośrednio do wniosku 
i pozwalające na swobodne przechodzenie pomiędzy po-
szczególnymi częściami wniosku.

Zaczynając prace w Generatorze rozpoczynamy wy-
pełnianie wniosku zgodnie z kolejnością podaną w Instruk-
cji. Jako pierwsze uzupełniamy Informacje o projekcie. 
Wskazujemy min. numer i nazwę Działania, sami wpisuje-
my tytuł projektu i numer konkursu oraz określamy okres 
realizacji projektu. Należy zaznaczyć, iż ten ostatni punkt 
musi być wypełniony w pierwszej kolejności, gdyż na jego 
podstawie program generuje kolumny budżetu oraz har-
monogramu. Wypełnianie tej części generatora odbywa 
się na zasadzie wskazania odpowiedniej informacji z rozwi-
janej listy.

Druga część GWA: Benefi cjent - tu znajdują się in-
formacje dotyczące instytucji, która składa wniosek oraz 
partnerów, których można wpisywać po kliknięciu przyci-
sku „dodaj partnerów”.

Na uwagę zasługuje punkt 2.6, w którym wskazu-
jemy osoby uprawnione do podejmowania decyzji wią-
żących w imieniu projektodawcy na podstawie wpisu do 
odpowiedniego rejestru, upoważnienia lub pełnomocnic-
twa. Jeśli wymaga tego specyfi ka instytucji należy wska-
zać sposoby reprezentacji danej instytucji (np. w przypad-
ku gdy dwie osoby muszą działać łącznie).

Ten punkt powinien być rzetelnie uzupełniony po-
nieważ na jego podstawie będą, podczas oceny formalnej 
wniosku, sprawdzane podpisy osób upoważnionych do 
podejmowania decyzji (V części wniosku).W tym punkcie 
można wpisać max 150 znaków ze spacjami.

Trzecia część Charakterystyka projektu odnosi się 
bezpośrednio do działań podejmowanych przez benefi -
cjenta, uzasadnienia, charakterystyki grupy docelowej. 

GENERATOR WNIOSKÓW - COŚ DLA 
STARYCH I NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

W nowym okresie programowania na lata 2007-2013 utworzono narzędzie do przygotowania 

wniosków aplikacyjnych – Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Obecnie dostępna jest wersja 

2.1, ale we wrześniu, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zostanie udo-

stępniona nowa wersja 3.2, której funkcjonalność w stosunku do obecnej wersji została poprawiona. 

➢
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W tej części przeważają pytania opisowe, których zawar-
tość wypełniamy zgodnie z wskazaniami zawartymi w In-
strukcji. 

Szczególnie proszę zwrócić uwagę na podpunkt 
3.3, w którym należy opisać poszczególne działania. 
Jest to kluczowy punkt dlatego, że członek KOP dowie 
się z niego w szczegółach co i jak zostanie zrealizowa-
ne w projekcie, na jego podstawie będzie weryfi kował 
budżet i harmonogram. W tym punkcie należy zawrzeć 
informację dotyczącą rodzaju i charakteru wsparcia 
z uwzględnieniem liczby osób jakie otrzymają wsparcie 
w ramach projektu. Jeśli chcemy zrealizować np. szkole-
nie wskażmy jak będzie ono przygotowane i zrealizowa-
ne (etapy, liczbę godzin wsparcia itp.), liczbę odbiorców 
wsparcia, zakres tematyczny oraz krótkie uzasadnienie 
dla tej formy wsparcia- o ile szczegółowo nie zostało to 
zapisane w punkcie 3.1. 

W tym punkcie należy też wskazać metody re-
krutacji, nie tylko kanały, ale również kryteria wyboru, 
szczegółowo opisać na czym będą polegały zasady kwa-
lifi kacji odbiorców wsparcia tak, by precyzyjnie określić 
kto zostanie zrekrutowany do projektu i jaka grupa zo-
stanie potraktowana priorytetowo.

W punkcie 3.2.1 należy wpisać w tabeli liczbę osób/
instytucji objętych wsparciem w ramach EFS oraz ich 
status. Po uzupełnieniu należy kliknąć przycisk „wylicz” 
w celu obliczenia wartości ogółem. Nowe zmiany w Ge-
neratorze pozwalają na automatyczne podliczania liczby 
osób po kliknięci przycisku „Sprawdź”. Na cała tą część 
mamy dostępne 18 tysięcy znaków ze spacjami - które 
wyliczane są w okienku informacyjnym, znajdującym się 
pod menu bocznym.

Następnie przystępujemy do wypełnienia Budżetu 
szczegółowego. Koszty wpisujemy w podziale na zadania 
oraz w podziale na koszty bezpośrednie - czyli bezpośred-
nio przypisane do zadania i koszty pośrednie - zgodnie 
z zasadami wykazanymi w zasadach fi nansowania PO KL.

W ramach każdego zadania wpisujemy koszty, które 
planujemy ponieść w związku z realizacją danego zadania. 
Aby rozszerzyć ich listę - dodać kolejną linię klikamy na +.

Przykładowo w ramach kosztów bezpośrednich - 
zadanie szkolenie z obsługi komputera wykazujemy koszty 
związane z samym szkoleniem - czyli przykładowo:

trener, • 
wynajem sali, • 
koszty odbiorców wsparcia (dojazdy, wyżywienie)• 
obsługa (asystent/specjalista ds. szkoleń).• 

W tabeli wpisujemy cenę jednostkową oraz ilość 
jednostek. Wpisując zakupy, kwalifi kujące się jako cross-
fi nancing należy je odznaczyć. Wszystkie tak wskazane 
koszty sumują się i podliczają automatycznie w aplikacji. 
Koszty objęte zasadą cross-fi nancingu należy uzasadnić 

w okienku, które znajduje się poniżej tabeli z budżetem 
szczegółowym. 

Podobnie w polu poniżej wpisujemy dokładną kal-
kulację dla kosztów pośrednich. 

Uzasadnienie kosztów pośrednich, czyli kalkula-
cja kosztów wraz z metodologią (wskazaniem na jakiej 
podstawie założono dany poziom wydatków) powinna 
być przygotowana rzetelnie i tak też przedstawiona. Jest 
ona dokładnie sprawdzana przez Członków Komisji Oce-
ny Projektów i jeśli sposób wyliczenia nie jest precyzyjny 
koszty takie są kwesti onowane.

W zależności od wybranego sposobu rozliczania 
zaznaczamy czy koszty pośrednie będziemy rozliczać ry-
czałtem, czy nie. W obu przypadkach należy przedstawić 
kalkulację wydatków.

Po wypełnieniu budżetu szczegółowego klikamy 
przycisk „przelicz budżet”, który sumuje kwoty i przenosi 
dane do zakładki budżet.

Kolejna zakładka, do której powinniśmy przejść to 
Budżet. Są w niej już przeniesione i przeliczone dane ze 
szczegółowego budżetu projektu. W tej części wypełnić 
należy tylko dane w aktywnych polach takich jak min. 
wkład własny czy przychód projektu. Po zakończeniu pra-
cy klikamy przycisk „przelicz budżet”, który sumuje wpi-
sane dane.

Ostatnia część wniosku wypełniana w Generatorze 
Wniosków Aplikacyjnych to harmonogram. Harmono-
gram ma formę wykresu Gantt a w pierwszym roku reali-
zacji projektu w podziale na miesiące, w latach kolejnych 
w podziale na kwartały. Aplikacja automatycznie przenosi 
do tej części zadania wskazane w budżecie szczegółowym 
i przedstawia okres realizacji projektu. W harmonogramie 
należy zaznaczyć okres trwania poszczególnych czynności 
oraz wskazać zasoby ludzkie zaangażowane w ich realiza-
cję. Trzeba także w ujęciu kwartalnym wpisać liczbę osób 
otrzymujących wsparcie.

Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. 

W dniu 27 sierpnia 2008 roku na stronach mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego ukazała się informacja 
o zmianie wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. 
Nowa wersja 3.2 zostanie udostępniona we wrześniu 
2008 roku. Modyfi kacja związana jest z wejściem w ży-
cie nowych Wytycznych w zakresie kwalifi kowania wy-
datków PO KL. Oprócz zmiany polegającej na wyłącze-
niu cross-fi nancingu przy obliczaniu procentu wydatków 
pośrednich nowa wersja została udoskonalona. Wpro-
wadzono rozszerzenie mechanizmu walidacji – urucha-
mianego przyciskiem „Sprawdź”. Szczegółowe informa-
cje o nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych 
dostępne będą na stronie www.esf.gov.pl.

Joanna Chrobak

➢
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Punktem wyjścia w tworzeniu harmonogramu jest 
struktura podziału pracy. Przedstawia ona bowiem hie-
rarchiczny opis działań i zadań, których wykonanie jest 
warunkiem ukończenia projektu.

Znając zadania i działania jakie muszą być wykonane 
możemy prognozować ich czas trwania, zasoby, koszty 
oraz stworzyć harmonogram pracy. 

Szacowanie zasobów i czasu1. 

Czas trwania zadania zależy od ilości (dostępności) za-
sobów, ich jakości i charakteru zadania. Ponadto na czas 
trwania każdej czynności mogą wpływać zdarzenia loso-
we, błędy i nieporozumienia oraz naturalne odchylenia 
czasu trwania działania.

W projektach możemy wyróżnić  następujące rodzaje 
zasobów:

zasoby ludzkie,• 
rzeczowe,• 
kapitałowe.• 

Kategorią zasobów, najtrudniejszą do zaplanowania są 
ludzie. W stosunku do każdego zadania należy wskazać 
liczbę osób niezbędnych do jego wykonania. Jest to o tyle 
trudne, że muszą być tutaj brane pod uwagę umiejętności 
tych osób oraz ich zaangażowanie. Te dwa czynniki decy-
dują o efektywności pracy, która bezpośrednio przedkła-
da się na czas wykonania działania.

Znając charakter działania oraz przypisane do niego 
zasoby możemy prognozować czas jego trwania. Ten etap 
wstępnego planowania jest niezwykle trudny i zawsze obar-
czony błędem szacunków. W celu zwiększenia  trafności 
prognoz możemy posłużyć się jedną z kilku technik wspo-
magających dokładność wstępnego planowania. Są to:1

technika wykorzystująca podobieństwa do innych • 
działań (niektóre  działania mogą być podobne do 
działań w już ukończonych projektach),

technika wykorzystująca dane historyczne (czas • 
trwania działania można oszacować na podstawie 

1  Robert K. Wysocki, Rudd McGary  „Efektywne zarządzanie projekta-
mi, Helion 2005, str. 150.

danych historycznych korzystając ze złożonych mo-
deli regresji),

technika wykorzystująca rady ekspertów, • 

technika delfi cka - jest to technika grupowa, w któ-• 
rej  prognozę tworzymy na podstawie sumy wiedzy 
członków zespołu,

technika 3 punktów - polega na określeniu przez • 
ekspertów trzech wariantów czasu trwania działa-
nia: optymistycznego (O), pesymistycznego (P) oraz 
najbardziej prawdopodobnego (N); na podstawie 
tych czasów oblicza się oczekiwany czas trwania 
działania (E=  (O+4N+P)/6). 

Powyższe techniki mogą  być również wykorzystywane 
przy szacowaniu zasobów.

Budżetowanie kosztów2. 

Polega ono na  przypisaniu kosztów poszczególnym za-
daniom ujętym w strukturze pracy (jednostkowe zasoby 
kosztów mnożymy przez liczbę ich  planowanego użycia). 
Umożliwia ono ostateczną weryfi kację planowanych kosz-
tów z oczekiwaniami wnioskodawcy.

Ustalanie harmonogramu projektu

Znając czas trwania działań, zasoby i koszty niezbędne 
do ich wykonania  można przystąpić do ustalania harmo-
nogramu projektu.

Harmonogramy realizacji projektu tworzy się zazwy-
czaj w trzech etapach:

I. Określenie logicznej kolejności zdarzeń bez  przy-
wiązywania zbyt dużej uwagi do czasu ich realizacji 
- usytuowanie niektórych zadań w projekcie wyja-
śnia się samo (np. rozpoczęcie procedury zakupu 
usług szkoleniowych musi być poprzedzone dia-
gnozą potrzeb szkoleniowych uczestników).

II. Poszczególne zadania są analizowane pod kątem 
sposobu ich realizacji. Analiza ta ujawnia, że zada-

HARMONOGRAMOWANIE 
W PROJEKTACH

Jednym z głównych czynników powodzenia projektu jest jego wykonanie na czas. Każde opóźnie-

nie zazwyczaj pociąga za sobą wzrost kosztów projektu i niezadowolenie interesariuszy. Czas w pro-

jekcie jest jedynym zasobem, który jest zużywany bez względu na to jak go wykorzystujemy. Dlatego 

celem każdego menadżera projektu jest możliwie jak najbardziej efektywne zagospodarowanie czasu 

przeznaczonego na projekt a następnie produktywne nim zarządzanie. Stworzenie więc precyzyjnego  

harmonogramu spełnia podstawową rolę w dążenia do sukcesu w realizacji projektu.

➢
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nia można podzielić na zadania pośrednie (poddzia-
łania). Następnie dokonuje się analizy prac wyko-
nywanych w ramach każdego zadania pośredniego, 
co pozwala na oszacowanie czasu potrzebnego na 
całkowitą realizację każdego z nich.

III. Następnie tworzy się harmonogram pokazujący 
początek i okres trwania realizacji projektu oraz 
terminy rozpoczęcia i czas trwania każdej czynności 
i zadania.

Harmonogram projektu może być budowany poprzez:2

utworzenie Diagramu Gantt a,• 
skonstruowanie diagramu sieci.• 

Diagram Gantt a jest najstarszym narzędziem i spraw-
dza się w prostych projektach o krótkim czasie trwania. 
Przedstawia on grafi cznie (w postaci prostokątnych blo-
ków lub linii) poszczególne zadania w projekcie. Długość 
każdego bloku odpowiada czasowi trwania działania. Blo-
ki są ułożone wzdłuż skali czasu w kolejności w jakiej mają 
być kończone. Jeżeli jeden blok znajduje się pod drugim 
oznacza to, że obydwa działania są równoległe, a o fak-
tycznej kolejności działań decyduje głównie dostępność 
zasobów.

Diagram Gantt a obarczony jest dwoma istotnymi wa-
dami. Po pierwsze, z uwagi na swoją prostotę wykres nie 
obejmuje informacji szczegółowych pokazując tylko kolej-
ność działań. Z tego wykresu nie odczytamy wszystkich 
istotnych informacji dotyczących sekwencjonowania dzia-
łań. Nie możemy również określić jakie działania powinny 
być wykonane wcześniej, a jakie później. Po drugie Dia-
gram Gantt a nie dostarcza informacji czy harmonogram  
pozwala ukończyć projekt w możliwie najkrótszym czasie 
i czy pozwala wykorzystać zasoby najbardziej efektywnie.   

W związku z powyższym zalecane jest stosowanie  dia-
gramu sieci projektu. Diagram sieci ilustruje kolejność 
działań w projekcie uwzględniając szczegółowo informa-
cje niedostępne w przypadku Diagramu Gantt a. Ze wzglę-
du na złożoność tematu diagram sieci zostanie opisany 
w kolejnym numerze biuletynu.

Harmonogram w projektach PO KL
 

Harmonogram w projektach PO KL ma postać proste-
go Diagramu Gantt a.

Do każdego działania przydzielone są zasoby ludzkie, 
które będą zaangażowane w wykonanie poszczególnych 
zadań. Wskazana jest również liczba uczestników, którzy 
objęci są każdym zadaniem. Najmniejszą jednostką czasu 
jest tutaj miesiąc. Przy tworzeniu harmonogramu należy 
zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty:

2 Tamże, str. 169

etapy zadań pojawiające się cyklicznie (np. moni-• 
torowanie przebiegu szkoleń) nie powinny być za-
znaczane jako zadania ciągłe chyba, że ich częstotli-
wość jest większa lub równa jednostce czasu har-
monogramu (miesiąca). W takim przypadku jednak 
w punkcie 3.3 wniosku konieczne jest wskazanie 
założeń co do planu ich realizacji;

etapy zadań nie mogą się na siebie nakładać, gdy • 
rozpoczęcie następnego etapu uwarunkowane jest 
zakończeniem poprzedniego (np. szkolenia nie po-
winny się zacząć przed zakończeniem rekrutacji);

czas trwania zadania i etapu angażującego perso-• 
nel należący do zespołu projektowego musi być 
zgodny z okresem zatrudniania personelu przypo-
rządkowanego do tego zadania;

przy zadaniu informacja i promocja projektu oraz • 
zarządzanie projektem nie należy umieszczać infor-
macji o liczbie uczestników;

przyporządkowanie ekspertów do zadań i etapów • 
zadań wynikać ma z opisu ich zakresu obowiąz-
ków;

jeżeli w projekcie przewiduje się kilka rodzajów • 
szkoleń lub kilka edycji tego samego szkolenia, każ-
da edycja powinna zostać przedstawiona jako od-
rębne zadanie lub etap.

Przejrzysty  harmonogram umożliwia łatwą identyfi ka-
cję zadań w czasie. Z tego powodu jest  bardzo pomocnym 
narzędziem pozwalającym wykryć opóźnienia w realizacji 
projektu i podjąć stosowne działania naprawcze. 

Paweł Zamorski
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Z uwagi na fi nansowanie wydatków projektu ze 
środków publicznych, benefi cjent zobligowany jest pro-
wadzić wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków 
projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w PO KL, co pozwala na łatwy dostęp do doku-
mentów fi nansowych podczas kontroli. Obowiązkiem be-
nefi cjenta jest również utworzenie odrębnego rachunku 
bankowego, na który Instytucja Pośrednicząca przekazuje 
transze dotacji rozwojowej, i za pomocą którego powinny 
być dokonywane wydatki projektu. 

Środki dotacji rozwojowej na realizację projektu 
wypłacane są w formie zaliczki w wysokościach i termi-
nach określonych w harmonogramie płatności. Warun-
kiem otrzymania kolejnej transzy środków (pierwsza 
transza dokonywana jest na podstawie umowy o dofi nan-
sowanie, po złożeniu przez benefi cjenta zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy) jest jednak rozliczenie 
co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych 
transz środków w ramach dotacji rozwojowej. Rozliczanie 
wydatków projektu następuje za pomocą wniosku o płat-
ność składanego przez benefi cjenta do instytucji Pośred-
niczącej (wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do 
umowy o dofi nansowanie). Wydatki uznaje się za kwali-
fi kowalne i rozliczone w ramach projektu wówczas, gdy 
zatwierdzi je instytucja weryfi kująca wniosek o płatność. 

Wniosek o płatność składany jest po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego wskazanego w harmonogramie 
płatności. Termin składania wniosków o płatność (ilość 
dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego) 
wynika z zapisów zawartych w umowie o dofi nansowa-
nie. W przypadku końcowego wniosku o płatność, należy 
złożyć go w terminie 30 dni od zakończenia okresu reali-
zacji projektu. 

Wniosek o płatność składa się z kilkunastu części. 
W części pierwszej benefi cjent wskazuje okres za jaki 
składany jest wniosek o płatność. W części drugiej nale-
ży wpisać podstawowe informacje o projekcie, tj. nazwę 
Priorytetu, Działania i Poddziałania w ramach którego 
realizowany jest projekt, nazwę projektu, nr umowy/
decyzji, okres realizacji projektu, formę płatności, kwo-
tę wydatków kwalifi kowanych objętych wnioskiem oraz 

ROZLICZANIE WYDATKÓW W RAMACH 
PO KL – WNIOSEK BENEFICJENTA 

O PŁATNOŚĆ
Przystępując do realizacji projektu, benefi cjent zobowiązany jest ponosić wydatki zgodnie 

z umową o dofi nansowanie projektu, którą zawarł z odpowiednią Instytucją Pośredniczącą, Instytu-

cją Wdrażającą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia (w województwie podkarpackim benefi cjenci 

zawierają umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Instytucją Pośredniczącą, rolę 

której pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie). W umowie tej benefi cjent zobowiązuje się do re-

alizacji projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofi nansowanie oraz zobowiązuje się stosować 

w trakcie realizacji projektu treść Wytycznych w zakresie kwalifi kowania wydatków w ramach Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

wnioskowaną kwotę kolejnej transzy. Część trzecia to 
nazwa benefi cjenta i wskazanie osób, które przygotowa-
ły wniosek o dofi nansowanie. W części czwartej należy 
wypełnić tabelę przedstawiającą postęp fi nansowy reali-
zacji projektu. Tabela obejmuje wszystkie wydatki kwali-
fi kowalne (łącznie z wkładem własnym) poniesione w ra-
mach projektu w danym okresie rozliczeniowym oraz na-
rastająco od początku realizacji projektu. Wymienić tutaj 
należy wszystkie zadania realizowane w ramach projektu, 
wyodrębnić wydatki personelu w obrębie zadań, podać 
kwotę wydatków pośrednich, VAT, cross-fi nancingu oraz 
wkładu niepieniężnego. W części piątej benefi cjent opi-
suje stan realizacji poszczególnych zadań projektu. Część 
szósta służy wykazaniu uzyskanego w ramach realizowa-
nego projektu przychodu. Podkreślić należy, że przychód 
stanowić będzie każdy wpływ środków fi nansowych w ra-
mach projektu pochodzący ze sprzedaży, wynajmu, usług, 
opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat i nie 
będących wkładem własnym w projekcie, które powsta-
ną w związku z realizacją projektu PO KL. Część siódma 
wniosku o płatność dotyczy korekt fi nansowych, które 
benefi cjent zgłasza w sytuacji, gdy dostrzeże niekwalifi ko-
walność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej 
i rozliczonych przez Instytucję Pośredniczącą wnioskach 
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FINANSE PO KL

o płatność. Źródła sfi nansowania wydatków benefi cjent 
pokazuje w części ósmej wniosku o płatność. W przypad-
ku, gdy benefi cjent otrzymuje dotację rozwojową w wy-
sokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy 
wykazać w wierszu „budżet państwa”. W przypadku, gdy 
dotacja rozwojowa nie stanowi 100% wartości projektu, 
należy w wierszu „budżet państwa” w tabeli wskazać od-
powiednią wysokość wydatków sfi nansowanych z dotacji 
rozwojowej, pozostałą część wydatków wskazać w odpo-
wiedniej wysokości w zależności od źródła ich sfi nanso-
wania (np. budżet jst, Fundusz Pracy). Część dziewiąta 
wniosku dotyczy rozliczenia kwoty dofi nansowania i wkła-
du własnego i wypełniania jest wyłącznie w przypadku 
przekazywania środków na realizację projektu w formie 
zaliczki. Tabelę w tej części należy wypełnić w podziale na 
kwotę dofi nansowania oraz jeśli dotyczy, na poszczególne 
źródła wkładu własnego. Należy w tym miejscu wskazać: 
całkowitą wartość projektu, środki przekazane dotych-
czas benefi cjentowi w formie zaliczki, kwotę dotychczas 
rozliczonych środków, kwotę rozliczaną niniejszym wnio-
skiem, procent rozliczenia, a także kwotę pozostającą do 
rozliczenia w kolejnym wniosku. Planowane do wykazania 
we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okre-
sach rozliczeniowych wydatki oraz kwoty wnioskowane 
benefi cjent wskazuje w części dziesiątej wniosku o płat-
ność. W kolejnych częściach wniosku należy zawrzeć in-
formacje na temat planowanego przebiegu realizacji pro-
jektu do czasu złożenia kolejnego wniosku, informacje na 
temat problemów i trudności związanych z realizacją pro-
jektu oraz informacje o zgodności realizacji projektu z za-
sadami polityk wspólnotowych. Ponadto, benefi cjent we 
wniosku o płatność wskazuje wysokość odsetek narosłych 
na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym. W przy-
padku benefi cjentów nie będących jst odsetki podlegają 
zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej. 

Do wniosku o płatność benefi cjent załącza zesta-
wienie dokumentów potwierdzających poniesione wy-
datki, załącznik pt. Szczegółowa charakterystyka udzielo-
nego wsparcia, wyciągi bankowe z rachunku oraz infor-
macje o wszystkich uczestnikach projektu. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że benefi cjent nie ma obowiązku za-
łączania do wniosku o płatność kserokopii dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty te są 
archiwizowane w siedzibie benefi cjenta i udostępniane 
w trakcie kontroli na miejscu. Zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki może mieć formę 

wydruku z ewidencji księgowej benefi cjenta bądź tabeli 
w formie zawartej w załączniku do wzoru wniosku o płat-
ność (wydatki ujmowane w ramach zadań, dla każdej po-
zycji kosztowej wskazany nr dokumentu, numer księgowy 
lub ewidencyjny, data zapłaty, nazwa towaru lub usługi, 
określenie czy wydatek został dokonany w ramach cross-
fi nancingu, kwota dokumentu brutt o, kwota dokumentu 
nett o, kwota wydatków kwalifk owalnych, w tym VAT, źró-
dło fi nansowania). Benefi cjent, który decyduje się na załą-
czanie do wniosku o dofi nansowanie wydruku z ewidencji 
księgowej, powinien przygotowywać ten wydruk zgodnie 
z zasadami zawartymi w podrozdziale 3.1.4 Zasad fi nan-
sowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nieza-
leżnie od formy rozliczenia, benefi cjent jest zobowiązany 
do wykonywania zestawień na podstawie faktycznie za-
księgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych. 

Rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płat-
ność benefi cjent powinien pamiętać, że: nie może przekro-
czyć łącznej kwoty wydatków kwalifi kowanych wynikają-
cej z zatwierdzonego wniosku o dofi nansowanie projektu, 
obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do 
każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofi nanso-
wanie (kwota wydatków na zadanie oraz kwota wydatków 
na wynagrodzenia personelu), nie może przekroczyć kwo-
ty cross-fi nancingu wynikającej z zatwierdzonego wnio-

sku o dofi nansowanie, rozliczając koszty 
pośrednie ryczałtem – wszelkie redukcje 
kosztów bezpośrednich mają wpływ na ry-
czałtową kwotę kosztów pośrednich. 

Weryfi kacja wniosku o płatność 
przez Instytucję Pośredniczącą dokonywa-
na jest w ciągu 20 dni roboczych od dnia 
wpłynięcia wniosku, przy czym okres ten 
dotyczy każdej przedłożonej wersji wnio-
sku. Wniosek pozytywnie zweryfi kowany 
podlega zatwierdzeniu przez IP.  Benefi -
cjent otrzymuje Informację o wynikach 
weryfi kacji wniosku o płatność. 

Agata Krach

➢
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ PO KL

W poprzednim numerze Biuletynu przedstawione zo-
stały założenia procesu sprawozdawczości w podziale na 
poziomy. W tym numerze przybliżony zostanie sposób 
wypełniania załącznika nr 2 do WNP czyli szczegółowej 
charakterystyki udzielonego wsparcia.

Na wstępie należy przypomnieć, iż brak wydatków po 
stronie benefi cjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkła-
dania WNP z wypełnioną częścią dotyczącą sprawozdaw-
czości, co może rodzić sytuacje kiedy przedkładany zosta-
je WNP z wartościami zerowymi.

Wskaźniki przedstawiane w tabelach 1-5 należy mie-
rzyć już od chwili rozpoczęcia realizacji  projektu. Z kolei 
wskaźniki zawarte w tabeli 6 mają być mierzone zgodnie 
z „Metodologią pomiaru wskaźników PO KL”, która stano-
wi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL.

Należy pamiętać o obowiązku monitorowania wszyst-
kich wskaźników określonych w ramach Priorytetu, w któ-
rym realizowany jest projekt. Również w sytuacji, kiedy 
we wniosku o dofi nansowanie nie zostały określone war-
tości docelowe dla wszystkich wskaźników przypisanych 
do danego Priorytetu.

Tabela 1 Przepływ uczestników
Wypełniając tą tabelę należy przyjąć, iż:

dana osoba rozpoczyna udział w projekcie tyl-− 
ko jeden raz, osoby powracające do projektu nie 
mogą być wykazywane w tabeli 1, jako rozpoczyna-
jące udział po raz pierwszy,
rozpoczęcie udziału w projekcie−  następuje w dniu 
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie 
w przypadku, w którym uczestnik projektu nie pod-
pisał deklaracji przystąpienia do udziału w projek-
cie – z chwilą udzielenia pierwszej formy wsparcia; 
zaleca się, aby podpisanie deklaracji uczestnictwa 
miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierw-
szej formie wsparcia realizowanej w ramach pro-
jektu,
zakończenie udziału w projekcie−  następuje w chwi-
li programowego zakończenia uczestnictwa w re-
alizowanych w ramach projektu formach wsparcia 
zgodnie z określoną ścieżką uczestnictwa,
przerwanie uczestnictwa w projekcie−  oznacza 
przerwanie zaplanowanej ścieżki udziału w projek-
cie dla danego uczestnika,
kontynuowanie udziału w projekcie−  oznacza udział 
w przynajmniej jednej formie wsparcia przewidzia-
nej w ścieżce uczestnictwa na koniec okresu spra-
wozdawczego,
w jednym okresie sprawozdawczym jeden uczest-− 
nik projektu powinien zostać wykazany co najwyżej 
w dwóch częściach tabeli 1:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PO KL

 rozpoczęły udział w projekcie • oraz
 zakończyły udział w projekcie • lub przerwały 

udział w projekcie lub kontynuują udział w pro-
jekcie na koniec okresu rozliczeniowego.

Przykład przepływu uczestników projektu (tabela 1):

I okres sprawozdawczy

Mr = Mp

 

II okres sprawozdawczy

Mr

Liczbę osób, które rozpoczęły, zakończyły oraz przerwa-
ły udział w projekcie dla wiersza Mr należy wpisać zgodnie 
ze stanem faktycznym w II okresie rozliczeniowym.

rozpoczęły udział 
w projekcie

zakończyły udział 
w projekcie

przerwały udział 
w projekcie

kontynuują udział 
w projekcie na 
koniec okresy 

rozliczeniowego

– –

=

osoby, które 
rozpoczęły udział 

w projekcie w I okresie 
rozliczenioiwym (Mp)

osoby, które 
rozpoczęły udział 

w projekcie w II okresie 
rozliczenioiwym (Mr)

rozpoczęły udział 
w projekcie

+

=

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – załącznik nr 2 do wniosku benefi cjenta 

o płatność (WNP)

Mp

W przypadku osób, które powracają do projektu, 
a wcześniej zostały wykazane jako te, które zakończyły 
udział w projekcie (lub jako te, które przerwały udział 
w projekcie), należy skorygować wartość Mp w tabeli do-
tyczącej osób, które zakończyły (przerwały udział w pro-
jekcie) i wykazać tychże uczestników projektu w jednej 
z dwóch części tabeli:

dotyczącej osób, które kontynuują udział w projek-• 
cie na koniec okresu rozliczeniowego,
dotyczącej osób, które zakończyły udział w projek-• 
cie w danym okresie rozliczeniowym. ➢
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gov.pl/broker/access/defi niti onTree.jspa.
Tabela 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projek-

cie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 
i 55-64 lat.

Wiek osoby objętej wsparciem należy określić w chwili 
rozpoczęcia udziału w projekcie.

Wiek monitorowany jest w dwóch przedziałach: 15-24 
oraz 55-64 lat. Należy uwzględnić uczestników projektu, 
którzy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skoń-
czone odpowiednio 15, 55 lat i jednocześnie nie ukończyli 
odpowiednio 24 i 64 lat. W sytuacji kiedy dzień rozpoczę-
cia udziału w projekcie okaże się być dniem odpowiednio 
25 i 65 urodzin danego uczestnika nie jest on wykazywany 
w niniejszej tabeli.

Tabela 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie 
ze względu na wykształcenie.

Wykształcenie należy określać biorąc pod uwagę ostat-
ni zakończony formalnie etap edukacji, w chwili podpisa-
nia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wykształcenie ponadgimnazjalne posiadają osoby, 
które ukończyły: liceum ogólnokształcące, liceum profi lo-
wane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, 
technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową.

W grupie osób z wykształceniem pomaturalnym nale-
ży wykazać osoby, które ukończyły szkołę policealną.

Do osób z wyższym wykształceniem należy zakwalifi ko-
wać te, które ukończyły: wyższe studia zawodowe, studia 
magisterskie, studia uzupełniające magisterskie, studia 
podyplomowe, Kolegium Nauczycielskie, Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych, studia doktoranckie.

Tabela 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do 
udziału w projekcie.

Tabelę wypełnia się wówczas gdy projekt kierowany 
jest do przedsiębiorstw.

Defi nicja przedsiębiorcy została zawarta w art. 4 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095z późn. zm.).

Tabela 6 Osiągnięte wartości wskaźników.
Należy monitorować wszystkie wskaźniki, które zosta-

ły przedstawione we wniosku aplikacyjnym oraz te okre-
ślone dla Priorytetu, w ramach którego realizowany jest 
projekt (nawet jeśli nie określono ich we wniosku apli-
kacyjnym). W przypadku wskaźników, które nie zostały 
wskazane we wniosku aplikacyjnym należy wpisać zerową 
wartość docelową lub „nie dotyczy”.

Benefi cjent przekazuje tylko tą część tabeli, która do-
tyczy konkretnego Priorytetu.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym dane nt. 
wskaźników nie są dostępne należy w wierszu komenta-
rza zamieścić informację kiedy będą mogły zostać przed-
stawione.

Wytyczne dotyczące wypełniania załącznika nr 2 do 
wniosku o płatność znajdują się w Instrukcji do załącznika 
nr 2 do wniosku benefi cjenta o płatność.

Renata Chmaj

W przypadku kiedy osoby wracają do projektu, należy za-
mieścić poniżej tabeli odpowiedni komentarz.

Tabela 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które 
rozpoczęły udział w projekcie.

W tabeli należy uwzględnić wszystkich uczestników 
projektu objętych wsparciem (jedna osoba może zostać 
wykazana tylko w jednej kategorii głównej). Wnioskodaw-
ca nie wykazuje uczestnika projektu w ramach podkate-
gorii, które go nie dotyczą. W związku z powyższym suma 
wartości z pól podkategorii nie zawsze będzie równa war-
tości z pola kategoria.

Defi nicja „pracownika w gorszym położeniu” została 
zawarta w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 
12 stycznia 2001 r. Pod tym pojęciem należy rozumieć:

każdą młodą osobę poniżej 25 roku życia, która nie − 
uzyskała wcześniej swego pierwszego regularnie 
opłacanego zatrudnienia,
każdą osobę o poważnym stopniu niezdolności, bę-− 
dącej wynikiem fi zycznego, psychicznego lub psy-
chologicznego uchybienia, która jest już w stanie 
wejść na rynek pracy,
każdego pracownika-migranta, który przenosi się − 
lub przenosił wewnątrz Wspólnoty lub stał się re-
zydentem Wspólnoty, aby podjąć pracę, a który 
potrzebuje szkolenia zawodowego i/lub szkolenia 
językowego,
każdą osobę, chcącą ponownie zacząć życie zawo-− 
dowe po co najmniej trzyletniej przerwie, w szcze-
gólności każdą osobę, która porzuciła pracę na sku-
tek trudności z pogodzeniem życia zawodowego 
z życiem rodzinnym, przez pierwszych sześć miesię-
cy po rekrutacji,
każdą osobę po ukończeniu 45 roku życia, która nie − 
zdobyła wykształcenia średniego lub równorzędne-
go,
każdą osobę niezatrudnioną przez długi okres cza-− 
su, to jest każdą osobę, która pozostawała bez 
zatrudnienia przez 12 kolejnych miesięcy, przez 
pierwszych sześć miesięcy po rekrutacji.

Niemniej jednak nowa defi nicja „pracownika w gor-
szym położeniu” została przedstawiona w nowelizacji ww. 
rozporządzenia, którą należy stosować po jego opubliko-
waniu.

W części czwartej tabeli należy również monitorować 
liczbę osób niepełnosprawnych, osób z terenów wiej-
skich, migrantów oraz członków mniejszości etnicznych 
i narodowych w sytuacji kiedy zostali oni objęci wspar-
ciem w ramach realizowanego projektu.

Pod pojęciem „obszar wiejski” należy rozumieć tereny 
położone poza granicami administracyjnymi miast – ob-
szary gmin wiejskich oraz część wiejską (leżącą poza mia-
stem) gminy miejsko-wiejskiej (defi nicja GUS). W celu wy-
odrębnienia części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej nale-
ży skorzystać z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału 
Terytorialnego Kraju (TERYT). Bazę TERYT można znaleźć 
na stronie internetowej pod adresem: htt p://www.stat.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PO KL

➢
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ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE WUP

➢

W 2007 roku z myślą o usprawnieniu realizacji no-
wych, bardzo złożonych zadań wynikających z pełnienia 
funkcji Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regio-
nalnego PO KL, a także z myślą o  ułatwieniu wnioskodaw-
com spoza Rzeszowa składania projektów - przeprowa-
dzono reorganizację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rze-
szowie. Pracownicy Oddziałów Zamiejscowych zaangażo-

W Oddziałach funkcjonują bowiem także (niezależnie 
od WUP w Rzeszowie) punkty informacyjne EFS, w ramach 
których potencjalni benefi cjenci uzyskują niezbędne infor-
macje dotyczące ogłoszonych konkursów i wymagań pro-
ceduralnych przy zgłaszaniu projektów do oceny.

Ponadto, poprzez współpracę z wydziałem Kontroli 
EFS pracownicy Oddziałów realizują także zadania związane 
z kontrolowaniem projektów współfi nansowanych ze środ-
ków EFS, przygotowywaniem i składaniem sprawozdań oraz 
informacji o realizacji i wynikach przeprowadzonych kontro-
li. Uczestniczą w monitorowaniu postępów realizacji umów.
Prowadzenie punktów informacyjnych EFS, przyjmowanie 
i weryfi kacja wniosków pod kątem zgodności z ogólnymi 
kryteriami formalnymi wniosków, realizowanie działań 
informacyjno-promocyjnych oraz wykonywanie zadań 

JAK ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE WUP POMAGAJĄ 
WE WDRAŻANIU PO KL NA PODKARPACIU

Oddziały Zamiejscowe w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu działające w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

są placówkami wyspecjalizowanymi w szerokim zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego (z wykorzystaniem na-

rzędzi psychologicznego pomiaru w diagnozowaniu i ocenianiu potencjału zdolności, zainteresowań i cech psychofi zycz-

nych bezrobotnych i poszukujących pracy). Zadaniem placówek jest jednocześnie udzielanie pomocy w podejmowaniu 

decyzji zawodowych, aktywnym poszukiwaniu odpowiedniej pracy, zdobywaniu i podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych, 

a także udostępnianiu informacji o zawodach i ofertach pracy również poprzez świadczenie usług w ramach EURES.

Konkurs/działanie Wnioski złożone do 
Oddziału Zamiejscowego

Wnioski ocenione 
pozytywnie

Wnioski 
ocenione 

negatywnie
UWAGI

Ocena formalna – Oddział Zamiejscowy Krosno

1/POKL/7.2.1/2008 7 5 2 1 protest rozpatrzony negatywnie

3/POKL/6.1.2/2008 2 2 -

wani zostali w realizację zadań związanych z wdrażaniem 
POKL, podjęli stałą współpracę z wydziałami: Rozwoju 
Rynku Pracy i Integracji Społecznej w ramach Priorytetu 
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej, Rozwoju Kadr Regionu 
w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w ramach Priorytetu 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz 
Koordynacji PO KL w zakresie udziału w przyjmowanie 
wniosków o dofi nansowanie.

Współpracując z powyższymi wydziałami uczestni-
czą w pracach Komisji Oceny Projektów przeprowadza-
jąc ocenę formalną i merytoryczną projektów złożonych 
w odpowiedzi na konkursy IP, biorą udział w szkoleniach 
związanych z PO KL, realizują zadania w zakresie informa-
cji  i promocji programu. 

z zakresu prowadzenia kontroli projektów obejmuje bene-
fi cjentów z terenów: miasta Krosna i powiatów: bieszczadz-
kiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego 
i sanockiego, następnie miasta Przemyśla i powiatów: jaro-
sławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskie-
go oraz miasta Tarnobrzega i powiatów: mieleckiego, ni-
żańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Oczywiście 
niezależnie od tych zadań doradcy zawodowi z Oddziałów 
Zamiejscowych wykonują swoje zadania związane z usłu-
gami poradnictwa zawodowego. 

W ramach ogłoszonych konkursów w 2008 r. do Od-
działów wpłynęło ogółem 371 wniosków o dofi nansowa-
nie. Przeprowadzoną ocenę formalną przedstawia poniż-
sza tabela.

Pracownicy Oddziału Zamiejscowego w PrzemyśluPracownicy Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu

Pracownicy Oddziału Zamiejscowego w KrośniePracownicy Oddziału Zamiejscowego w Krośnie

Pracownicy Oddziału Zamiejscowego w TarnobrzeguPracownicy Oddziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu
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➢ 2/POKL/9.2/2008 16 14 2 1 protest rozpatrzony pozytywnie, 1 protest 
rozpatrzony negatywnie

2/POKL/6.1.1/2008 10 9 1 1 protest rozpatrzony negatywnie

3/POKL/9.1.1/2008 26 20 6 9 protestów rozpatrzonych pozytywnie 

4/POKL/6.3/2008 12 11 1

2/POKL/7.3/2008 12 8 4 5 protestów rozpatrzonych pozytywnie, 
2 protesty rozpatrzone negatywnie

2/POKL/8.1.2/2008 2 1 1

4/POKL/9.1.2/2008 55 36 18
1 wniosek wycofany przed zamknięciem 
konkursu, 3 protesty rozpatrzone pozytywnie, 
5 protestów rozpatrzonych negatywnie

5/POKL/9.3/2008 3 2 1

3/POKL/8.1.1/2008 20 18 2

5/POKL/6.2/2008 - - -

Razem 165 126 38

Ocena formalna – Oddział Zamiejscowy Przemyśl

1/POKL/7.2.1/2008 10 6 3
1 protest rozpatrzony pozytywnie i ponowna 
ocena formalna – pozytywna, 1 wniosek 
wycofany przed zamknięciem konkursu

3/POKL/6.1.2/2008 1 1 -

2/POKL/9.2/2008 6 4 2

2/POKL/6.1.1/2008 6 6 -

3/POKL/9.1.1/2008 11 6 5

4/POKL/6.3/2008 4 4 -

2/POKL/7.3/2008 3 3 -

2/POKL/8.1.2/2008 1 1 -

4/POKL/9.1.2/2008 44 30 12 2 wnioski wycofane przed zamknięciem 
konkursu, 1 protest rozpatrzony negatywnie

5/POKL/9.3/2008 5 3 2

3/POKL/8.1.1/2008 15 7 7 1 wniosek wycofany przed zamknięciem 
konkursu

5/POKL/6.2/2008 1 0 1

Razem 107 71 32

Ocena formalna – Oddział Zamiejscowy Tarnobrzeg

1/POKL/7.2.1/2008 6 4 2

3/POKL/6.1.2/2008 1 1 0

2/POKL/9.2/2008 7 5 2

2/POKL/6.1.1/2008 13 11 2 1 protest rozpatrzony negatywnie

3/POKL/9.1.1/2008 12 11 1

4/POKL/6.3/2008 1 1 0

2/POKL/7.3/2008 1 0 1

2/POKL/8.1.2/2008 0 0 0

4/POKL/9.1.2/2008 29 25 4

5/POKL/9.3/2008 6 6 0

3/POKL/8.1.1/2008 21 15 6

5/POKL/6.2/2008 2 2 0

Razem 99 81 18

Przedmiotem oceny merytorycznej, w której zaanga-
żowani byli pracownicy Oddziałów Zamiejscowych WUP 
była następująca ilość wniosków: 

Oddział Zamiejscowy w Krośnie – 212, • 
Oddział Zamiejscowy w Przemyślu – 235,  • 
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu – 259 • 

Zaangażowanie pracowników w poszerzaniu wiedzy, 
permanentny i osobisty rozwój zawodowy przyczynia się 
do poprawy jakości funkcjonowania Oddziałów Zamiej-

scowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poszerzania za-
kresu kompetencji a także „nowe” spojrzenie na usługi 
poradnictwa zawodowego z punktu widzenia oczekiwań 
i potrzeb grup społecznych wspieranych środkami EFS 
w ramach PO KL. Zaangażowanie w nowy zakres zadań ma 
wpływ na planowanie i zakres tych usług, podejmowanie 
bliższej niż dotychczas współpracy z takimi jednostkami 
jak jednostki pomocy społecznej czy organizacje pozarzą-
dowe.  

Wojciech Mandzyn
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - FAQ

PYTANIA BENEFICJENTÓW
Pytanie: Czy w projektach PO KL wymagane jest przeprowa-
dzenie audytu zewnętrznego?
Odpowiedź: W projektach składanych w odpowiedzi na konkur-
sy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie audyt 
zewnętrzny nie jest wymagany. 

Pytanie: Czy po zakończeniu realizacji projektu zakupiony 
sprzęt może zostać przekazany na potrzeby uczestników?
Odpowiedź: Przekazanie środków trwałych na rzecz benefi cjen-
tów ostatecznych projektu jest możliwe tylko w przypadku bez-
pośredniego powiązania z celem projektu. Samo przekazanie 
środków trwałych uczestnikom projektu, którzy korzystali z nich 
np. podczas szkoleń zawodowych nie jest zgodne z celami pro-
jektu.
Nie dopuszcza się natomiast możliwości zbycia środków trwa-
łych za uzyskaniem korzyści majątkowych w okresie 5 lat od 
zakończenia realizacji projektu. W przypadku naruszenia tego 
przepisu, benefi cjent zostanie wezwany do zwrotu środków fi -
nansowych wykorzystanych na zakup środków trwałych wraz 
z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Pytanie: W jaki sposób benefi cjent powinien zrealizować obo-
wiązek „rejestrowania w internetowej bazie ofert szkolenio-
wych każdego szkolenia organizowanego w ramach realizo-
wanego „? 
Odpowiedź: Baza ofert szkoleniowych jest dostępna pod ad-
resem www.inwestycjawkadry.info.pl. Rejestracja przebiega 
dwuetapowo: 1) rejestracja instytucji szkoleniowej, 2) rejestra-
cja szkoleń. Dane w bazie należy aktualizować nie rzadziej niż 
raz w miesiącu.

Pytanie: W Poddziałaniu 8.1.1 grupa odbiorców docelowych 
jest zdefi niowana jako „pracujące osoby dorosłe, które z wła-
snej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupeł-
nieniem lub podwyższeniem kwalifi kacji i umiejętności...”. Czy 
w konkretnym projekcie można ją zawęzić, np. do pracowni-
ków konkretnej branży?
Odpowiedź: Zawężenie (np. do konkretnej branży, zawodu, 
wieku, wykształcenia, kwalifi kacji, miejsca zamieszkania) jest 
dopuszczalne pod warunkiem, że nie stoi w sprzeczności z zapi-
sami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz Planu Dzia-
łania. Należy też zwrócić uwagę na warunki realizacji szkoleń 
określone w przypisie nr 37 do Szczegółowego Opisu Prioryte-
tów PO KL (wersja z dnia 13 marca 2008 r.). 

Pytanie: Czy osoby zatrudnione na podstawie kontraktu me-
nedżerskiego mogą zostać uczestnikami projektu w ramach 
Poddziałania 8.1.1? 
Odpowiedź: Kontrakt menedżerski jest rodzajem umowy cy-
wilnoprawnej, zatem osoby zatrudnione na podstawie takiego 
kontraktu mogą być benefi cjentami ostatecznymi projektów 
w ramach Podziałania 8.1.1. 

Pytanie: Czy studia podyplomowe mogą być uznane za kwali-
fi kowalną formę pomocy w ramach Priorytetu VIII?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Projek-
tów PO KL, w ramach Priorytetu VIII nie przewiduje się realizacji 
studiów podyplomowych. 
Studia podyplomowe są możliwe do realizacji w procedurze 
konkursowej w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału 
ludzkiego w przedsiębiorstwach.  

Bernardeta Krukowska

Pytanie: Co oznacza pojęcie „pracownik w gorszym poło-
żeniu”?  
Odpowiedź: Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 68/2001 
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE do pomocy szkoleniowej, pojęcie „pracownik 
w gorszym położeniu” oznacza: 

każdą młodą osobę poniżej 25 roku życia, która nie uzy-• 
skała wcześniej swego pierwszego regularnie opłacane-
go zatrudnienia, 
każdą osobę o poważnym stopniu niezdolności, będącej • 
wynikiem fi zycznego, psychicznego lub psychologicz-
nego uchybienia, która jest już w stanie wejść na rynek 
pracy, 
każdego pracownika-migranta, który przenosi się lub • 
przenosił wewnątrz Wspólnoty lub stał się rezydentem 
Wspólnoty, aby podjąć pracę, a który potrzebuje szkole-
nia zawodowego lub szkolenia językowego, 
każdą osobę, chcącą ponownie zacząć życie zawodowe • 
po co najmniej trzyletniej przerwie, w szczególności 
każdą osobę, która porzuciła pracę na skutek trudności 
z pogodzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym, 
przez pierwszych sześć miesięcy po rekrutacji, 
każdą osobę po ukończeniu 45 roku życia, która nie zdo-• 
była wykształcenia średniego lub równorzędnego, 
każdą osobę niezatrudnioną przez długi okres czasu, to • 
jest każdą osobę, która pozostawała bez zatrudnienia 
przez 12 kolejnych miesięcy.

Pytanie: Czy na etapie składania wniosku powinna być już 
podpisana umowa partnerska?
Odpowiedź: Na etapie składania wniosku o dofi nansowanie 
realizacji projektu PKM PO KL, Benefi cjenta (Projektodawcę) 
i jego partnerów powinno wiązać porozumienie (np. w formie 
podpisanego listu intencyjnego), jednoznacznie określające re-
guły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazujące 
wiodącą rolę jednego podmiotu, reprezentującego partner-
stwo, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie 
wobec Instytucji Pośredniczącej. 
W momencie podpisywania umowy o dofi nansowanie realiza-
cji projektu, lider musi przedstawić podpisaną przez wszystkich 
członków partnerstwa umowę partnerską, szczegółowo regulują-
cą wszystkie zasady realizacji projektu. Umowa musi zawierać: 

cel partnerstwa, • 
obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu – Bene-• 
fi cjenta), 
zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją • 
projektu, 
plan fi nansowy w podziale na partnerów oraz zasady za-• 
rządzania fi nansowego, 
zasady komunikacji i przepływu informacji w partner-• 
stwie, 
zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, • 
sposób monitorowania i kontroli projektu. • 

List intencyjny ani umowa partnerska nie są załącznikami do 
wniosku o dofi nansowanie realizacji projektu. Umowa part-
nerska jest natomiast jednym z załączników do umowy o dofi -
nansowanie realizacji projektu.

Pytanie: Czy osoba bez pracy, która czasowo zawiesiła działal-
ność gospodarczą może uczestniczyć w projekcie?
Odpowiedź: Osoba, która czasowo zawiesiła działalność gospo-
darczą, aby zostać osobą bezpośrednio korzystające z pomocy 
PO KL musi najpierw wyrejestrować swoją działalność gospo-
darczą.



PLANOWANE TERMINY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW 
REALIZOWANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM NA LATA 2009*-2013
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* - terminy konkursów mogą ulec zmianie w związku z jeszcze nie zaakceptowanymi Planami Działań na 2009 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. płk. L. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów

tel. centrala:  (0 - 17) 850-92-00

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie

ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno

tel.:  (0 - 13) 436-34-26

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu

ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl

tel.:  (0 - 16) 678-22-70

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu

Pl. Bartosza Głowackiego 34, 39-400 Tarnobrzeg

tel.:  (0 - 15) 822-21-72

Człowiek - najlepsza inwestycja


