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Regulamin Użytkownika LSI2014+ 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy „Regulamin Użytkownika LSI2014+” zwany dalej Regulaminem, określa warunki 
korzystania przez użytkowników z Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 
2. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Systemu LSI2014+ tym samym 

przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik 

zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu i przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie 

Regulaminu może skutkować zastosowaniem określonych w §9 Regulaminu procedur. 
 
3. W trakcie korzystania z LSI2014+ instalowane są ciasteczka (pliki cookie) dla celów 

identyfikacji oraz dla zwiększenia komfortu korzystania z Systemu.  
4. System jest prowadzony i nadzorowany przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. 

Niepodległości 34. 
 
5. Zegar systemowy LSI2014+ jest zgodny z oficjalnym serwerem NTP dostarczającym 

urzędowy czas UTC (PL) w Polsce. 

 
§ 2 DEFINICJE 

 

Administrator – pracownik zajmujący się administrowaniem Systemem. 

 

Awaria techniczna – za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której System nie pozwala 

Podmiotom Zgłaszającym lub Użytkownikom Systemu korzystać z podstawowych funkcji, a w 

szczególności: nie pozwala się zalogować, utworzyć/edytować wniosku o dofinansowanie, 

wysłać gotowego wniosku, wygenerować PDF z wysłanego wniosku. 

 

Formularz kontaktowy – służy do zgłaszania problemów technicznych związanych z 
nieprawidłowym funkcjonowaniem Systemu. 

 

Przypomnienie hasła – należy przez to rozumieć formularz służący do odzyskiwania 

zapomnianego hasła.  Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z tymczasowym 

hasłem oraz linkiem. Po kliknięciu w link, za pomocą hasła tymczasowego możliwe będzie 

ustawienie nowego hasła. 

 

Formularz rejestracyjny – służy do rejestracji konta w Systemie. 

 

Konto – należy przez to rozumieć miejsce w Systemie dostępne dla Użytkownika po 

zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła dostępu), za którego pośrednictwem Użytkownik 
korzysta z Systemu. 

 

Login – należy przez to rozumieć indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika, 
wybraną na etapie rejestracji w Systemie. Login jest jednocześnie adresem e-mail. 

 

LSI2014+ – Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nazywany zamiennie, jako „System”. 
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Operator – należy przez to rozumieć Departament Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, przy al. 
Niepodległości 34. 

 

Podmiot Zgłaszający – osoba wypełniająca wnioski online w Systemie. 

 

Regulamin naboru – regulamin określający szczegółowe zasady składania wniosków 

o dofinansowanie dla konkretnego  naboru,  dostępny  dla  Użytkowników na stronie 
       www.wrpo.wielkopolskie.pl  

 

Udostępnianie wniosków – funkcjonalność Systemu umożliwiająca udostępnianie wniosków 
innym Użytkownikom Systemu. 

 

Usługa – rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez 
Operatora na rzecz Użytkowników, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

Użytkownik – Użytkownikiem jest pracownik / Podmiot zgłaszający, którego dane zostały 
zarejestrowane w Systemie. 

 

Właściwa Instytucja – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą, Instytucję 
Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną instytucję zaangażowaną w realizację WRPO 

2014+. 

 

WRPO 2014+ – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. 

 

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SYSTEMU 

 
1. W celu prawidłowego korzystania z Systemu niezbędne są: 

 
 połączenie z siecią Internet;  

 zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google  
      Chrome w najnowszej stabilnej wersji (nie starszej niż dwie wersje wstecz); 

 

 włączenie obsługi technologii Java Script, oraz tzw. "cookies" oraz wyłączenie blokowania 
wyskakujących okien w przeglądarce internetowej. 
 

2. System jest dostępny dla Użytkowników całodobowo przez bezpieczne szyfrowane 

połączenie SSL pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl - za wyjątkiem okresu 

przeznaczonego na przerwę konserwacyjną przypadającą w godzinach od 2:00 do 4: 00 czasu 

polskiego. 

3. Operator, w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji 
funkcjonalności Systemu, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od 

Operatora, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Użytkowników do Systemu w innych 
 

godzinach niż podane w ust. 2 §3 na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub 

wyeliminowania niepożądanych zdarzeń. O planowanych przerwach związanych z 
prowadzeniem prac konserwacyjnych w Systemie Operator poinformuje zamieszczając 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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informacje o planowanych przerwach w dostępie do Systemu na stronie internetowej 
www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce dotyczącej LSI2014+. 

 

§ 4 REJESTRACJA 

 

1. Rejestracja nowego Użytkownika odbywa się za pomocą Formularza  
rejestracyjnego dostępnego online na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl 

 
2. Wszelkie dane podane w powyższym Formularzu są wykorzystywane jedynie do celów 

kontaktowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym instytucjom.  
3. Do konta zostaje przez rejestrującą się osobę przypisany Login i hasło, które należy chronić 

przed dostępem osób nieuprawnionych.  
4. Hasło powinno mieć długość, co najmniej 8 znaków, zawierać duże i małe litery oraz cyfry.  
5. Do każdego Użytkownika przypisany jest unikalny Login.  
6. Po rejestracji konta nie ma możliwości zmiany Loginu (adresu e-mail). 
 
7. Aktywacja hasła dostępowego do Systemu następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link 

aktywacyjny, przesłany w wiadomości mailowej, na podany w Formularzu kontaktowym 
adres e-mail. 

 
8. Aktywując konto w Systemie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń.  
9. Przypomnienie hasła odbywa się poprzez opcję Przypomnienia hasła dostępną na stronie 

głównej https://lsi.wielkopolskie.pl  
10. Z chwilą poprawnego zalogowania w Systemie Użytkownik akceptuje możliwość 

otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących Systemu. 

 

§ 5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, co potwierdza 
(przez złożenie oświadczenia na formularzu elektronicznym) podczas każdego logowania w 

Systemie. 
 
2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest warunkiem uzyskania dostępu do 

Systemu. Informacja o dacie i godzinie złożenia przez Użytkownika oświadczenia jest 

przechowywana w Systemie. 
 
3. Czas trwania nieaktywnej sesji (czas bezczynności), po jakim następuje automatyczne 

wylogowanie Użytkownika wynosi 40 minut. 
 
4. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia 

ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe.  
5. W przypadku braku możliwości dokonania przez Użytkownika zmiany hasła, należy 

powiadomić Operatora za pomocą Formularza kontaktowego w celu zmiany hasła. 
 
6. Przekazywanie hasła tymczasowego (podczas użycia funkcji "Przypomnienie hasła") odbywa 

się drogą mailową na adres zdefiniowany w Systemie.   
7. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Systemu Użytkownik: 

 

www.wrpo.wielkopolskie.pl
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 nie może przechowywać danych służących do logowania do Systemu w miejscach 

dostępnych dla innych osób;  

 nie może ujawniać danych służących do logowania innym osobom. 

 

8. Zabronione jest korzystanie z Systemu z użyciem danych dostępowych innego Użytkownika. 
 
9. Oprogramowanie komputera powinno być regularnie aktualizowane; w szczególności 

dotyczy to systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. 

 

§ 6 ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE 

 

1. Rozpoczęcie pracy Użytkownika w Systemie następuje po uruchomieniu przeglądarki, 
wprowadzeniu adresu https://lsi.wielkopolskie.pl i zalogowaniu się do Systemu.  

2. Po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu poprzez wybranie funkcji „Wyloguj” 

zlokalizowanej w prawym górnym rogu ekranu w zakładce „Konto”. Nie należy kończyć pracy 

poprzez zamknięcie okna przeglądarki znakiem „x”. 

 

§7 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W SYSTEMIE 

 

1. Za pomocą Systemu Użytkownik tworzy i składa elektroniczne wersje wniosków o 
dofinansowanie realizacji projektu ze środków w ramach WRPO 2014+. 

 
2. Korzystanie z Systemu przy składaniu wniosków o dofinansowanie jest obowiązkowe. Jest to 

jedyna możliwość stworzenia wniosku i jego złożenia, której dopełnieniem jest dostarczenie 
do instytucji organizującej nabór/konkurs wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami. 

 
3. Podmiot Zgłaszający odpowiada za poprawność i prawdziwość wprowadzanych danych w 

Systemie.  
4. Podmiot Zgłaszający w celu złożenia wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany zarówno 

do wysłania wersji elektronicznej wniosku jak i złożenia jego wersji papierowej ze zgodną 

sumą kontrolną z wnioskiem wysłanym w Systemie we Właściwej Instytucji w ciągu 5 dni 

roboczych od daty wysłania wniosku w Systemie.  
5. Wniosek uznaje się za złożony, tylko w przypadku spełnienia warunków w §7 ust. 4.  
6. Złożenie wniosku wygenerowanego i wydrukowanego w wersji roboczej przez Podmiot  

Zgłaszający powoduje brak rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie.  
7. Wydruki wniosków w wersji roboczej nie będą przyjmowane.  
8. Wnioski o dofinansowanie wysłane jedynie w wersji elektronicznej (bez wersji papierowej) 

nie będą podlegać ocenie (pozostaną bez rozpatrzenia).  
9. Szczegółowe zasady podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie w wersji 

papierowej oraz kwestie związane z właściwym sporządzeniem ich kopii przedstawione są w 
Regulaminie naboru. 

 
10. Operator, na dedykowanej WRPO 2014+ stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w 

zakładce dotyczącej LSI2014+, udostępnia dla Użytkowników Podręcznik podmiotu 

zgłaszającego/ beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI2014+. 
 
 
 
 
 
 



Strona 5 z 6  
 

§8 PROCEDURA ZGŁASZANIA BŁĘDÓW  
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU 

 

1. Formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (w zakładce Kontakt) 
służy wyłącznie do zgłaszania Awarii Technicznych/błędów dotyczących działania Systemu.  

2. W razie zauważenia problemów/błędów w działaniu Systemu, Użytkownik jest zobowiązany 
niezwłocznie zgłosić nieprawidłowość Operatorowi wraz z jej opisem poprzez Formularz 
kontaktowy. 

 
3. W celu wysłania zgłoszenia wystąpienia Awarii Technicznej Systemu należy w Formularzu 

kontaktowym podać informacje obowiązkowe: imię, nazwisko, login, numer telefonu, tytuł, 

treść wiadomości zawierającą datę i godzinę wystąpienia problemu/błędu, rodzaj i wersję 

przeglądarki internetowej na której pojawił się problem/błąd oraz szczegółowy jego opis. 

Wymagane jest także załączenie przynajmniej jednego zrzutu ekranu obrazującego 

opisywany problem w Systemie. 
 
4. Polami nieobowiązkowymi do uzupełnienia w Formularzu kontaktowym są: numer naboru 

oraz numer kancelaryjny wniosku, jednak w przypadku kiedy zgłoszenie dotyczy 
wypełnianego wniosku pola te powinny zostać uzupełnione. 

 
5. Brak któregokolwiek z podanych w §8 ust.3 informacji, może skutkować nie rozpatrzeniem 

wysłanego przez Użytkownika zgłoszenia. 
6. W przypadku niedostępności strony lsi.wielkopolskie.pl problemy z funkcjonowaniem 

Systemu należy zgłaszać bezpośrednio na adres kontakt@lsi.wielkopolskie.pl 

 

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA I UŻYTKOWNIKÓW 

 

1. Dostęp i korzystanie z Systemu jest bezpłatne. 
 
2. Każdy użytkownik Systemu odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracy Systemu w 

zakresie od niego zależnym, w tym ochrony przed niepowołanym dostępem do danych, 

utratą danych, niepowołaną modyfikacją danych. 
 
3. Wszelkie działania mające na celu unieruchomienie całości bądź części Systemu są 

zabronione.  
4. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Administrator ma prawo do 

zablokowania dostępu do Systemu w trybie natychmiastowym. Odblokowanie następuje po 

usunięciu przez użytkownika przyczyn naruszeń. 
 
5. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu, bądź w 

związku z niewłaściwym działaniem Systemu spowodowanym błędami, brakami, 

zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, 

awarią łączy sieci Internet lub nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu. 
 
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych 

od Operatora.  
7. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej 

dostępności Systemu, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za jego dostępność.  
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Systemu 

przez Użytkowników. 
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§ 10 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

 

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych w LSI2014+ jest  
Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. 

3. Właścicielem wniosku w LSI2014+ jest wyłącznie podmiot, który widnieje we wniosku o 
dofinansowanie w podpunkcie 2.1 „Dane Wnioskodawcy”. 
 

4. W przypadkach uzasadnionych możliwe jest przepinanie wniosków o dofinansowanie 

pomiędzy kontami na każdym etapie. Jest to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek 

Właściciela wniosku (podmiot, który widnieje we wniosku o dofinansowanie podpunkcie 2.1 

„Dane Wnioskodawcy”). Wniosek o przepięcie wniosku o dofinansowanie, należy złożyć do 

Departamentu Polityki Regionalnej. Przepięcie wniosku powoduje jego usunięcie z aktualnie 

przypisanego konta i przypisanie go do nowego konta wskazanego przez Właściciela. 

 

§11 ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany  treści  niniejszego  Regulaminu. 
 

W przypadku zmian Regulaminu, Operator zamieści treść nowego Regulaminu na stronie 
internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce dotyczącej LSI2014+ i w Systemie. 

 
2. Naruszenie niniejszego Regulaminu, szczególnie §7, może skutkować brakiem rozpatrzenia 

złożonego wniosku o dofinansowanie przez Podmiot Zgłaszający w danym konkursie.  
3. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z "Regulaminem Użytkownika LSI2014+" przed 

każdym logowaniem. Korzystanie przez Użytkownika z LSI2014+ po wprowadzeniu zmian 
Regulaminu oznacza ich akceptację. 



Załącznik 8.7– Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
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WSTĘP 

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

konkursowego oraz wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze 

wdrożeniowym, o którym mowa w podrozdziale 5.2.1 Polityka spójności Umowy Partnerstwa  

w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014+). System jest narzędziem informatycznym 

przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS oraz EFRR  

w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Aplikacja została udostępniona przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełniący funkcję InstytucjiZarządzającej 

WRPO 2014+ i służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza 

wniosku o dofinansowanie projektu. Aby skorzystać z aplikacji należy założyć konto 

użytkownika na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl. 

Przed zarejestrowaniem w systemie LSI2014+ należy zaakceptować, a następnie stosować 

postanowienia Regulaminu Systemu LSI2014+. 

WAŻNE! 

Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić wniosek o dofinansowanie zgodnie z wymogami 

określonymi w Regulaminie konkursu/ Wezwaniu do złożenia wniosku w szczególności  

w zakresie zapisów odnoszących się do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu 

Operacyjnego (zwanego dalej SZOOP) oraz określonych Wytycznych, w tym: 

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi kwalifikowalności);  

2) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi monitorowania); 

3) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Ww. zapisy obowiązują nie tylko podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, 

ale w szczególności w trakcie realizacji projektu. 

Polaopisowe we wniosku powinny być wypełniane w języku polskim poprzez stosowanie 

całych wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, 

co umożliwi właściwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku przez osoby dokonujące 

oceny. 

https://lsi.wielkopolskie.pl/
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WAŻNE!  

Po zalogowaniu do systemu LSI2014+ z zakładki „Nowy Wniosek – tryb konkursowy”  

lub „Nowy Wniosek – tryb pozakonkursowy” znajdującej się po lewej stronie ekranu  

lub z rozwijanej zakładki „Wnioski” znajdującej się u góry ekranu po kliknięciu w „Nowy 

Wniosek – tryb konkursowy” lub „Nowy Wniosek – tryb pozakonkursowy” należy wybrać  

odpowiedni numer naboru spośród aktualnie ogłoszonych, a następnie poprzez kliknięcie  

w kolumnie „Operacje” utworzyć nowy wniosek w ramach danego naboru.   

Dla szybszego zidentyfikowania właściwego naboru, można posłużyć się funkcją   

„filtr zaawansowany” znajdującą się nad tabelą „Lista naboru. Tryb konkursowy”/„Lista 

naboru. Tryb pozakonkursowy”. Po wybraniu ww. funkcji w celu wyszukania właściwego 

naboru można wpisać  co najmniej jedno kryterium z zaproponowanych: Numer naboru, Kod 

i nazwa Działania, Rozpoczęcie naboru w systemie (data i godzina), Zakończenie naboru  

w systemie (data i godzina). 

Należy skorzystać z instrukcji technicznej LSI2014+, która ułatwi korzystanie z systemu oraz 

zawiera opis wszystkich funkcji i operacji systemu dostępnych dla Wnioskodawcy. Ww. 

instrukcja stanowi załącznik do Regulaminu konkursu/Wezwania do złożenia wniosku. 

I. Określenie obszaru interwencji 

WAŻNE!  

Pola oznaczone symbolem „*” są wymagane do uzupełnienia. Należy jednak pamiętać, że  

w ramach systemu działają walidacje, które informują o potrzebie uzupełnienia 

poszczególnych pól, które nie są oznaczone symbolem „*”. 

WAŻNE!  

Część pól wniosku o dofinansowanie projektu wypełniana jest automatycznie na podstawie 

informacji o naborze wprowadzonych do systemu przez właściwą Instytucję Organizującą 

Konkurs (IOK). Wzór wniosku o dofinansowanie załączony do Regulaminu konkursu / 

Wezwania do złożenia wniosku jest częściowo uzupełniony przykładowymi danymi np. punkt 

3.4 Harmonogram realizacji projektu z koniecznością ich edycji (zgodnie ze specyfiką 

projektu). 

1.1 Nazwa Programu Operacyjnego–informacja podawana jest automatycznie na 

podstawie informacji wprowadzonych do systemu przez właściwą IOK. 

1.2 Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego –informacja 

podawana jest automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych do systemu 

przez właściwą IOK. 
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1.3 Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej - informacja podawana jest 

automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych do systemu przez właściwą 

IOK. 

1.4 Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania - informacja podawana jest 

automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych do systemu przez właściwą 

IOK. 

1.5 Numer i nazwa formy finansowania–z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni 

numer i nazwę formy finansowania projektu. 

1.6 Rodzaj działalności gospodarczej – w przypadku projektów realizowanych w ramach 

EFS pole wypełnione automatycznie oraz niedostępne do edycji. 

1.7 Zakres interwencji (dominujący) – informacja podawana jest automatycznie na 

podstawie informacji wprowadzonych do systemu przez właściwą IOK. 

1.8 Zakres interwencji (uzupełniający) –nie dotyczy EFS, pole zablokowane do edycji. 

1.9 Rodzaj projektu– informacja podawana jest automatycznie na podstawie informacji 

wprowadzonych do systemu przez właściwą IOK. 

1.10 Temat uzupełniający EFS – należy uzupełnić poprzez wskazanie odpowiedniej 

wartości dostępnej z listy rozwijanej; dostępne do wyboru opcje są zgodne z 

wartościami określonymi w dokumencie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2014-2020 dla poszczególnych Osi Priorytetowych (uwaga! - pole 

nieobowiązkowe, należy uzupełnić w przypadku gdy projekt pośrednio przyczynia się 

do wdrażania innych tematów EFS). 

1.11  Kody terytorialnych mechanizmów wdrażania- należy uzupełnić poprzez wskazanie 

odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej.  

Uwaga! 

W przypadku gdy projekt jest przewidziany do realizacji w ramach Obszarów 

Strategicznej Interwencji  (OSI Gniezno, OSI Konin, OSI Leszno, OSI Piła) z listy 

rozwijanej należy wybrać „Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich/wiejskich” 

 

1.12 Typ projektu - należy uzupełnić poprzez dodanie pozycji, a następnie wskazanie 

odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej; istnieje możliwość wybrania więcej 

niż jednego typu projektu. Definicje poszczególnych typów projektów stanowią 
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załącznik Regulaminu konkursy/Wezwania do złożenia wniosku. Ponadto należy 

wybrać wszystkie adekwatne do założonych działań typy projektu.  

WAŻNE!  

W zależności od specyfiki naboru, punkty 1.9 – 1.11  mogą być uzupełnione automatycznie 

wartością domyślną określoną przez IOK. 

 

II. Identyfikacja Wnioskodawcy 

2.1 Dane Wnioskodawcy 

Nazwa Wnioskodawcy - należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy (zgodnie z wpisem do 

rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy).  

WAŻNE!  

W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających 

osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy 

społecznej) w polu 2.1 należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki 

organizacyjnej (np. szkoły) (w formacie „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”). 

Jednocześnie pozostałe pola, w tym NIP oraz REGON należy uzupełnić danymi jednostki 

organizacyjnej np. szkoły (jeśli posiada ona dane w poniższym zakresie, w przeciwnym 

wypadku – danymi właściwej JST). 

 Forma prawna – z listy rozwijanej należy wybrać formę prawną Wnioskodawcy zgodną 

z formą prawną ujętą w zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON; lista zawiera formy 

prawne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie 

sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki 

narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych 

warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami 

prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. 

U. 1999 nr 69 poz. 763 z późn. zm.); 

 Forma własności – z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią formę własności 

Wnioskodawcy; lista zawiera formy własności określone w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia  

i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, 

ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb 
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statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy 

informacyjne administracji publicznej (Dz. U. 1999 nr 69 poz. 763 z późn. zm.); 

 Typ Wnioskodawcy – z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni typ Wnioskodawcy  

w zależności od rejestru, do którego dany podmiot jest wpisany; w przypadku uczelni 

należy wybrać opcję „Inny”. W takim przypadku pola „Status przedsiębiorstwa”, „Rodzaj 

dokumentu rejestrowego”, „Data uzyskania wpisu w dokumencie rejestrowym”, „Inny 

dokument określający formę prawną Wnioskodawcy”, „PKD Wnioskodawcy” i „PKD 

Projektu” po zapisaniu wersji roboczej wniosku lub wybraniu opcji „Sprawdź” na dole 

strony, staną się nieobowiązkowe. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy  

z przedstawienia możliwie jak najpełniejszych danych; 

 Nr telefonu – należy wpisać numer telefonu do siedziby Wnioskodawcy; pole zawiera 

ograniczenie do 15 znaków (w polu nie można wprowadzić samych znaków 

specjalnych); 

 Nr faksu – należy wpisać numer faksu do siedziby Wnioskodawcy; pole zawiera 

ograniczenie do 15 znaków(w polu nie można wprowadzić samych znaków 

specjalnych) (pole niewymagane); 

 E-mail – adres e-mail należy wprowadzić w formie odpowiadającej poczcie 

elektronicznej; 

 Adres strony WWW – należy wprowadzić adres strony internetowej Wnioskodawcy 

(pole niewymagane); 

 Kraj – należy wybrać odpowiedni kraj z listy rozwijanej (w przypadku wybrania kraju 

innego niż Polska, pola dotyczące województwa, powiatu i gminy nie są wymagane, 

natomiast pola NIPu i REGONu są ukryte. Ponadto usunięte zostaną ograniczenia 

znakowe dla pola „kod pocztowy”); 

 Województwo – z listy rozwijanej należy wybrać województwo odpowiednie dla 

siedziby Wnioskodawcy; 

 Powiat – z listy rozwijanej należy wybrać powiat odpowiedni dla siedziby 

Wnioskodawcy; 

 Gmina – z listy rozwijanej należy wybrać gminę odpowiednią dla siedziby 

Wnioskodawcy; 

 Miejscowość – z listy rozwijanej należy wybrać miejscowość odpowiednią dla siedziby 

Wnioskodawcy; 
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 Ulica – po wprowadzeniu 3 liter system podpowiada możliwe warianty zgodne  

z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego prowadzonego 

przez GUS, ponadto możliwe jest wprowadzenie nazwy ulicy nie występującej  

w rejestrze. W przypadku gdy miejscowość nie posiada wyodrębnionych ulic, pole 

pozostaje nieaktywne; 

 Nr domu – należy wprowadzić numer domu właściwy dla siedziby Wnioskodawcy; 

 Nr lokalu – należy wprowadzić numer lokalu właściwy dla siedziby Wnioskodawcy 

(pole niewymagane); 

 Kod pocztowy – należy wprowadzić kod pocztowy właściwy dla siedziby 

Wnioskodawcy. Kod należy wprowadzić w formacie xx-xxx; 

 Poczta – należy wprowadzić nazwę miejscowości właściwą dla siedziby 

odpowiedniego urzędu pocztowego; 

 NIP – należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej Wnioskodawcy w formacie 10 -

 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi.  

WAŻNE!  

Dla polskiego NIP występuje walidacja pola – NIP musi zostać prawidłowo wpisany. 

 REGON – należy wpisać numer REGON Wnioskodawcy, nie stosując myślników, 

spacji, ani innych znaków pomiędzy cyframi. Należy wpisać dziewięciocyfrowy lub 

czternastocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego zarejestrowanego  

w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej; 

 Status przedsiębiorstwa – z listy rozwijanej należy wybrać status odpowiedni dla 

wielkości przedsiębiorstwazgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako typu 

Wnioskodawcy); 

 Rodzaj dokumentu rejestrowego – w zależności od rodzaju dokumentu rejestrowego, 

należy podać nazwę  odpowiedniego rejestru, w jakim figuruje Wnioskodawca,  

a w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym  (KRS) - 

pełny numer, pod którym Wnioskodawca w nim figuruje, a w przypadku rejestracji 

podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

należy podać jedynie nazwę rejestru (pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako 

typu Wnioskodawcy).  

 Data uzyskania wpisu w dokumencie rejestrowym – należy za pomocą pola 

kalendarza zaznaczyć datę rejestracji przedsiębiorstwa zgodnie z odpowiednim 
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dokumentem rejestrowym (KRS/CEIDG). W przypadku rejestracji podmiotu  w CEIDG, 

należy podać datę rejestracji zgodną z datą rozpoczęcia wykonywania działalności 

(pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako typu Wnioskodawcy); 

 Inny dokument określający formę prawną Wnioskodawcy – należy uzupełnić  

w sytuacji, kiedy Wnioskodawca dysponuje innym dokumentem określającym jego 

status prawny np. umowa spółki cywilnej/ akt notarialny/ numer akredytacji, wówczas 

należy podać nazwę dokumentu (pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako 

typu Wnioskodawcy). Na podstawie punktu 2.1 weryfikowane będzie kryterium 

formalne: Wnioskodawca/partner jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie  

w ramach konkursu/ wezwania do naboru. Z uwagi na powyższe, w przypadku gdy 

realizacja projektu jest zawężona do podmiotów, których nie można zidentyfikować na 

podstawie wyżej określonych pól, w tym polu należy umieścić informację dotyczącą 

podstawy dla uznania, iż Wnioskodawca/partner jest uprawniony do ubiegania się  

o środki, np. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – wniosek o akredytację lub 

decyzja o akredytacji (podając numer i datę dokumentu). Dane dotyczące partnera 

(jeśli dotyczy) należy przedstawić w ramach tabeli 2.3.1 w polu „Rodzaj dokumentu 

rejestrowego”. 

 PKD Wnioskodawcy – z listy rozwijanej należy wybrać wiodące PKD odpowiednie dla 

działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo (pole niewidoczne w przypadku 

wybrania JST jako typu Wnioskodawcy); 

 PKD Projektu – z listy rozwijanej należy wybrać PKD odpowiednie dla typu działań 

zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. W przypadku realizacji w projekcie 

kilku typów działań odpowiadających różnym PKD, należy podać PKD działania 

przeważającego w realizowanym projekcie. PKD Projektu nie musi odpowiadać 

przedmiotowi działalności podmiotu (pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako 

typu Wnioskodawcy). 

 Adres do korespondencji – pole należy uzupełnić w przypadku, gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres siedziby Wnioskodawcy. 

2.2 Informacja o występowaniu pomocy publicznej 

1. Czy w projekcie występuje pomoc publiczna inna niż de minimis -   

w przypadku pozytywnego spełnienia testu pomocy1 publicznej (udzielenia 

                                                           
1 Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały 
spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy 
publicznej), tj. gdy wsparcie: 
- jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych; 
- udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku; 
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pozytywnej odpowiedzi) należy uzupełnić dane w tabeli określającej wielkość 

przedsiębiorstwa (dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca jest odbiorcą 

wsparcia); 

2. Czy w projekcie występuje pomoc de minimis-  w przypadku pozytywnego 

spełnienia testu pomocy publicznej (udzielenia pozytywnej odpowiedzi) należy 

uzupełnić dane w tabeli określającej wielkość przedsiębiorstwa (dotyczy sytuacji, 

w której Wnioskodawca jest odbiorcą wsparcia); 

3. Czy w projekcie występuje pomoc publiczna inna niż de minimis II1,2 – należy 

wybrać odpowiednią odpowiedź z listy rozwijanej (dotyczy sytuacji, w której 

Wnioskodawca jest operatorem wsparcia); 

4. Czy w projekcie występuje pomoc de minimis II1,2- należy wybrać odpowiednią 

odpowiedź z listy rozwijanej (dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca jest 

operatorem wsparcia); 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na jedno z dwóch pierwszych pytań, pojawi się tabela, 

którą należy uzupełnić zgodnie z posiadanymi danymi dotyczącymi statusu podmiotu 

podlegającemu zasadom pomocy publicznej / de minimis zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

liczby pracowników oraz rocznej sumy bilansowej/rocznej wartości obrotów netto w tys. PLN. 

W przypadku, kiedy Wnioskodawca w polu „Typ Wnioskodawcy” wybierze opcję „JST”, 

tabela nie zostaje wyświetlona. 

W przypadku realizacji projektów, w których występuje pomoc publiczna / de minimis należy 

stosować się do ww. rozporządzenia, a także do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

2.2.1 Status Wnioskodawcy jako podatnika VAT  

                                                                                                                                                                                     
- ma charakter selektywny; 
- zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami 
Członkowskimi UE. 
Obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej spoczywa na podmiocie udzielającym pomocy, który 
powinien dołożyć wszelkich starań celem sprawdzenia, czy dany podmiot korzystający ze wsparcia w ramach 
WRPO 2014+ należy uznać za beneficjenta pomocy publicznej. 
2 Pomoc  de minimis II / pomoc publiczna inna niż de minimis II występuje w przypadku, gdy wnioskodawca jest 
operatorem przekazującym środki publiczne uczestnikom projektu w formie pomocy publicznej / de minimis. 
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 Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT - z listy 

rozwijanej należy wybrać odpowiednią opcję (Tak/Nie/Częściowo), dotyczącą 

kwalifikowalności podatku od towaru i usług (VAT); 

 Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT w związku  

z realizowanym projektem - z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią opcję 

dotyczącą kwalifikowalności podatku od towaru i usług (VAT) w związku  

z realizowanym projektem; 

Uzasadnienie wraz z podstawą prawną – należy uzasadnić kwalifikowanie podatku VAT  

w ramach projektu powołując się na odpowiednie, aktualnie obowiązujące przepisy prawa 

podatkowego. Wnioskodawca, który w ramach projektu planuje tylko częściową 

kwalifikowalność VAT-u uzasadnia i wskazuje jakie to będą wydatki i do czego będą się 

odnosić. W przypadku braku możliwości kwalifikowania podatku VAT w projekcie, należy 

wpisać np. „Nie dotyczy”. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy 

podmiot dokonuje zarówno transakcji zwolnionych, jak i transakcji opodatkowanych 

VAT, powinien on przyporządkować naliczony VAT odnośnie dokonywanych przez 

siebie zakupów do trzech grup. Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których 

beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 

2 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwalifikowany. 

2.3. Partnerstwo w ramach projektu 

Należy wskazać czy projekt jest realizowany w partnerstwie. W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi, wyświetla się pkt. 2.3a. „Partnerstwo publiczno – prywatne”, w którym należy 

wskazać czy partnerstwo ma charakter publiczno-prywatny (tj. czy przedmiotem partnerstwa 

publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań  

i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. (Definicja zgodna z Ustawą 

z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2015, poz. 696.). 

W przypadku projektów realizowanych w ramach EFS, co do zasady nie będzie występowało 

partnerstwo publiczno–prywatne). W przypadku realizowania projektu w partnerstwie należy 

uzupełnić dane w tabeli w pkt. 2.3.1. 

W przypadku projektu partnerskiego należy dokonać wyboru partnera zgodnie  

z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020. 

2.3.1. Instytucje zaangażowane w realizację projektu (tzn. dotyczy wyłącznie 

projektów partnerskich) 
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Tabela jest uzupełniana jedynie w przypadku projektów partnerskich. Należy dodać wiersz 

za pomocą przycisku „Dodaj pozycję (Polska)" lub „Dodaj pozycję (inny kraj)” (w zależności 

od kraju, w jakim siedzibę ma dany podmiot) tyle razy, ile jest podmiotów zaangażowanych  

w realizację projektu. Każdy z podmiotów powinien być należycie opisany poprzez 

uzupełnienie w wierszach wymaganych danych oraz stopnia uczestnictwa wszystkich 

partnerów zaangażowanych wrealizację projektu, w tym Wnioskodawcy jako partnera 

wiodącego. W kolumnie „Rola podmiotu w projekcie” należy wskazać zadania realizowane 

przez poszczególne podmioty zaangażowane w realizację zadań w projekcie. W przypadku 

wprowadzania danych dotyczących partnera wiodącego należy skorzystać z opcji „uzupełnij 

danymi z punktu 2.1”, która pojawia się w kolumnie „Rodzaj podmiotu” po wyborze z listy 

rozwijanej opcji „Partner wiodący”. 

Poszczególne kolumny tabeli 2.3.1 należy uzupełnić danymi podmiotów zaangażowanych  

w realizację projektu, analogicznie do punktu 2.1. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

kolumnę „Czy podmiot podlega prawu zamówień publicznych”, w której na podstawie 

zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych należy wybrać z listy rozwijanej właściwą 

opcję dla danej instytucji. W przypadku partnerów spoza Polski, kolumna „NIP” jest 

niewymagalna, a w kolumnie „Rodzaj dokumentu rejestrowego” należy wpisać „Nie dotyczy”. 

WAŻNE! 

Dane w polu „Udział finansowy partnera w projekcie” są automatycznie pobierane  

z tabeli 5.1.1 po jej kompletnym uzupełnieniu, w podziale na partnera wiodącego  

i pozostałych partnerów i są przedstawiane jako wartość ogółem sumy kosztów 

bezpośrednich ponoszonych przez partnera wyrażonej w PLN. 

2.4. Osoba do kontaktu w sprawach projektu 

Należy wpisać imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych, z którą kontaktować się 

będzie właściwa IOK. Musi to być osoba mająca możliwie pełną wiedzę na temat składanego 

wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy uzupełnić pozostałe dane kontaktowe w tym: 

miejsce pracy oraz stanowisko pracy, numer telefonu oraz adres e-mail (numer faksu nie jest 

wymagany). Wnioskodawca ma możliwość dodania więcej niż jednej osoby do kontaktów  

w sprawach projektu poprzez dodanie wiersza za pomocą opcji „Dodaj pozycję”. 

2.5. Osoba upoważniona do podpisywania umowy o dofinansowanie/ 

zaciągania zobowiązań  

Należy wpisać imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji 

wiążących w imieniu Wnioskodawcy (np. zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji 
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właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy albo aktualnym upoważnieniem lub 

pełnomocnictwem).  

W przypadku obywateli polskich podanie numeru PESEL jest  obowiązkowe. 

Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie Wnioskodawcy (np. 

statut, wpis do KRS, umowa spółki), do reprezentowania Wnioskodawcy konieczny jest 

podpis więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane  

w punkcie 2.5 w kolejnych pozycjach. 

Jeżeli osoba opatrująca wniosek podpisem działa na podstawie pełnomocnictwa lub 

upoważnienia, to osoba ta powinna zostać wskazana w punkcie 2.5. Upoważnienie do 

reprezentowania Wnioskodawcy może być dostarczone właściwej IOK już po dokonaniu 

oceny wniosku, przy czym zgodność podpisu z upoważnieniem oraz aktualność 

upoważnienia sprawdzana jest przez tę instytucję przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 w przypadku stwierdzenia, że pełnomocnictwo lub upoważnienie nie jest skuteczne, 

właściwa instytucja odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie ze względu na 

niespełnienie przez wniosek kryteriów, na podstawie których został wybrany do 

dofinansowania.  

Nie ma konieczności parafowania poszczególnych stron wniosku. Osoba/y wskazana/e  

w punkcie 2.5 wniosku jest/są to osoba/osoby, która/które opatruje/opatrują wniosek 

podpisem. 

III. Informacje o projekcie 

3.1. Tytuł projektu 

Nazwa projektu powinna wynikać z celów poszczególnych Działań/Poddziałań 

przedstawionych w SzOOP. Tytuł projektu powinien stanowić krótką (do 150 znaków) 

jednoznaczną nazwę, tak aby w sposób jasny identyfikował projekt. Tytuł projektu powinien 

być zgodny z dołączoną dokumentacją i załącznikami 

3.2. Profil działalności, której dotyczy projekt  

Należy wybrać przynajmniej jeden z profili działalności, której dotyczy projekt. W przypadku  

nie wybrania żadnego z zaproponowanych profili działalności, należy uzupełnić pole „Inny” 

profilem właściwym dla projektu. 
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3.3. Miejsce realizacji projektu  

W przypadku projektów realizowanych na terenie całego kraju należy wybrać w polu „Projekt 

realizowany na terenie całego kraju” z listy rozwijanej opcję „Tak”.  Co do zasady projekty 

nie mogą być realizowane na terenie całego kraju, w przypadku realizacji części zadań 

poza obszarem województwa wielkopolskiego, np. wycieczki dla uczniów, nie należy 

dodawać kolejnych województw, a jedynie opisać i uzasadnić celowość danego 

przedsięwzięcia w punkcie 3.4 Harmonogram realizacji projektu.  

W sytuacji gdy projekt nie jest realizowany na terenie całego kraju należy w polu „Projekt 

realizowany na terenie całego kraju” wybrać z listy rozwijanej opcję „Nie”. Po dokonaniu ww. 

wyboru pojawią się opcje uszczegółowiające miejsce realizacji projektu.  

W przypadku gdy projekt nie jest realizowany na terenie całego województwa 

wielkopolskiego należy wybrać opcję „Nie” w polu „Projekt realizowany na terenie całego 

województwa wielkopolskiego”, a następnie uzupełnić tabelę znajdującą się poniżej.  

Należy wówczas określić obszar realizacji całego projektu z dokładnością do konkretnej 

gminy, powiatu (poprzez wskazanie z listy rozwijanej). W przypadku projektów realizowanych 

na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których 

realizowany będzie projekt.  

W przypadku realizacji projektu we wszystkich gminach danego powiatu należy wybrać opcję 

„Wypełnij gminami w wybranym powiecie”, która pojawia się w kolumnie „Operacje” po 

dodaniu jednej z gmin danego powiatu i wybraniu opcji „Zapisz”. 

W przypadku realizacji projektu na terenie całego województwa wielkopolskiego wystarczy 

wybrać opcję „Tak”, bez uzupełniania tabeli znajdującej się poniżej.  

3.3.1. Obszar realizacji projektu  

Typ obszaru realizacji - z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni dla danego projektu 

obszar realizacji, zgodny z miejscem zamieszkania/nauki/pracy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, zgodny z miejscem 

przebywania większości grupy docelowej bądź obszarem, na którym zarejestrowana jest 

większość podmiotów objętych wsparciem. 

W ramach systemu LSI 2014+ Wnioskodawca określa obszar realizacji za pomocą jednej  

z trzech opcji dostępnych po rozwinięciu listy rozwijanej tj. 

1. „Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)”; 

2. „Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)”; 
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3. „Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)”. 

Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki przestrzenne przyporządkowane są do 

następujących kategorii: słabo zaludnione, pośrednie, gęsto zaludnione. Założenia 

metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczby 

ludności.  

Zaklasyfikowanie terenów jako: 

1. obszary słabo zaludnione (wiejskie) – 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie - 

odpowiednik „Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)” na liście rozwijanej  

w LSI 2014+) 

2. pośrednie (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary 

wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia - odpowiednik 

„Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)” na liście 

rozwijanej w LSI 2014+) 

3. tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie)  – przynajmniej 

50%  ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione - odpowiednik „Duże obszary 

miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)” na liście rozwijanej w LSI 

2014+) 

Szczegółowe informacje dotyczące klasyfikacji obszarów na poziomie regionalnym znajdują 

się pod adresem: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURba 

3.4. Harmonogram realizacji projektu 

Harmonogram realizacji projektu przedstawiony jest w formie tabelarycznej. Kolejne wiersze 

odpowiadające poszczególnym zadaniom w projekcie należy dodawać poprzez wybranie 

opcji „Dodaj zadanie”. Poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, 

należy wskazać zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji. W przypadku, gdy 

określone zadania rozpoczynają się w tym samym czasie, porządek ich wskazywania w pkt 

3.4 jest nieistotny. Zgodność kolejności zadań wskazanych w pkt 3.4 wniosku z kolejnością 

zadań znajdujących się w pkt 5.1.1. Planowane wydatki w ramach projektu w PLN oraz w pkt 

5.1.4. Budżet projektu zapewniana jest automatycznie przez system. Bez wpisania 

poszczególnych zadań w ramach pkt 3.4 wniosku nie jest możliwe wypełnienie 

pkt 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN, pkt 5.1.4 Budżet projektu 

i 5.1.6 Kwoty ryczałtowe. Przedmiotowy punkt będzie podstawą do weryfikacji kryterium 
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„Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu 

tych zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu”. Należy zatem wskazać 

adekwatność doboru zadań w kontekście zdiagnozowanych problemów, które projekt ma 

rozwiązać albo załagodzić. Jednocześnie należy mieć na uwadze, aby każdy 

zaproponowany przez Wnioskodawcę wskaźnik znalazł odzwierciedlenie w realizowanych 

zadaniach oraz by nie wykazywać zadań, które nie przyczyniają się do realizacji 

wskaźników. 

 Nazwa Zadania - każdemu z zadań należy przypisać nazwę odzwierciedlającą charakter 

podejmowanych działań w danym zadaniu. 

 

WAŻNE! 

Należy podkreślić, że w projektach w ramach WRPO2014+ nie mogą wystąpić zadania takie 

jak „Zarządzanie projektem”, czy też „Promocja projektu”, gdyż stanowią one koszty 

pośrednie. Ponadto wydatki na działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-

promocyjne i różne działania upowszechniające), co do zasady są niekwalifikowalne, chyba 

że Wytyczne kwalifikowalności stanowią inaczej. Oznacza to, że wśród wpisywanych  

w projekcie zadań co do zasady nie mogą pojawić się te, które dotyczą kampanii 

informacyjno-promocyjnych i różnych działań upowszechniających.  

 Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań – opis 

planowanych zdań powinien być możliwie szczegółowy, z uwzględnieniem terminów 

i osób odpowiedzialnych za ich realizację. W przypadku organizacji szkoleń konieczne 

jest podanie najważniejszych informacji dotyczących sposobu ich organizacji (miejsce 

prowadzenia zajęć, liczba edycji kursu, warunki do jego rozpoczęcia, planowane 

harmonogramy szkolenia z liczbą godzin szkoleniowych, zaangażowana kadra, ramowy 

opis programu nauczania, materiały szkoleniowe jakie zostaną przekazane uczestnikom). 

Planowane zadania powinny być również efektywne, tj. zakładać możliwie 

najkorzystniejsze efekty ich realizacji przy określonych nakładach finansowych 

i racjonalnie ulokowane w czasie, tak by nie podnosić kosztów stałych projektu np. 

poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie.  

W przypadku projektów partnerskich w pkt 3.4 wniosku należy wskazać i opisać również 

zadania, za których realizację odpowiedzialny/i będzie/będą w całości lub częściowo 

partner/partnerzy, uwzględniając rodzaje działań kwalifikowalnych możliwych do realizacji 

zgodnie z Regulaminem konkursu / Wezwaniem do złożenia wniosku. Do zadań 

opisanych w pkt 3.4 wniosku Wnioskodawca powinien odnosić się w pkt 2.3.1 i 5.3 

wniosku opisując rolę partnerów, w tym podział obowiązków, uprawnień 
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i odpowiedzialności Wnioskodawcy i partnerów w realizacji projektu oraz 5.1.1 

Planowane wydatki w ramach projektu w PLN. 

Ponadto należy wskazać zadania, w których będą prowadzone działania na rzecz 

wyrównywania szans kobiet i mężczyzn (zgodnie z Załącznikiem 8.10 Standard minimum 

załączonym do Regulaminu konkursu/Wezwania do złożenia wniosku).  

W szczególności należy opisać mechanizmy zapewnienia dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami, jakie będą wykorzystywane, np. zastosowanie mechanizmu 

racjonalnych usprawnień, zapewnienie dostępności produktów projektu, uniwersalnego 

projektowania lub uzasadnienia, dlaczego zasada dostępności nie znajduje uzasadnienia 

i produkt nie będzie spełniał kryterium horyzontalne, konsultowanie projektów 

rozwiązań/modeli ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami itp.  

 Rozpoczęcie realizacji zadania – Po kliknięciu we właściwą komórkę należy za pomocą 

rozwijanego kalendarza wybrać zaplanowaną datę rozpoczęcia realizacji zadania; 

 Zakończenie realizacji zadania - Po kliknięciu we właściwą komórkę należy za pomocą 

rozwijanego kalendarza wybrać zaplanowaną datę zakończenia realizacji zadania; 

 Wydatki rzeczywiście poniesione – z listy rozwijanej należy wybrać TAK/NIE  

w zależności od sposobu rozliczania wydatków; 

 Wydatki rozliczone ryczałtowo- z listy rozwijanej należy wybrać TAK/NIE w zależności 

od sposobu rozliczania wydatków. Pod pojęciem wydatków rozliczanych ryczałtowo 

należy rozumieć zarówno stawki jednostkowe, jak i kwoty ryczałtowe. 

WAŻNE! 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej 

w PLN równowartości 100 000 EUR, stosowanie jednej z uproszczonych metod 

rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny 

niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne 

w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) 

wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst. 

W ramach projektu, w którym występuje obowiązek zastosowania kwot ryczałtowych, 

Wnioskodawca w wierszach dotyczących zadań realizowanych w ramach kosztów 

bezpośrednich w kolumnie „Wydatki rozliczane ryczałtowo” wybiera opcję „Tak”, co pozwoli 

wypełnić pkt 5.1.6 Kwoty ryczałtowe. 

Należy podkreślić, iż zastosowanie stawek jednostkowych możliwe jest wyłącznie dla 

szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego realizowanych w ramach 

Działania 8.2 WRPO 2014+ Uczenie się przez całe życie. 
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W przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN 

równowartość 100 000 EUR, niedopuszczalne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich 

kwotami ryczałtowymi. 

WAŻNE! 

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą 

(stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe). Należy jednak zaznaczyć, iż 

instytucje zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku udzielania 

zamówień publicznych powinny stosować przedmiotowe przepisy (bez względu na sposób 

rozliczania wydatków w projekcie). W tym przypadku IZ WRPO 2014+ nie będzie 

przeprowadzać kontroli przeprowadzonych procedur z PZP.  

Nie jest możliwy wybór opcji „Nie” jednocześnie w kolumnach „Wydatki rzeczywiście 

poniesione” i „Wydatki rozliczone ryczałtowo” w ramach jednego zadania. 

Nie jest możliwy wybór opcji „Tak” jednocześnie w kolumnach „Wydatki rzeczywiście 

poniesione” i „Wydatki rozliczone ryczałtowo” w ramach jednego zadania. 

Niedopuszczalne jest łączenie w ramach jednego zadania wydatków rzeczywiście 

poniesionych z wydatkami rozliczanymi ryczałtem a także wydatków rozliczanych 

kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi. 

W przypadku wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich należy wybrać jedynie 

datę rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji zadania. Zgodnie z zapisami Wytycznych 

kwalifikowalności, koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek 

ryczałtowych, w związku z tym kolumna „Wydatki rzeczywiście poniesione” została 

zablokowana do edycji. W związku z powyższym, wybranie opcji „Nie”, w kolumnie 

„Wydatki rozliczone ryczałtowo” jest równoznaczne z brakiem możliwości kwalifikowania 

kosztów pośrednich w projekcie. W takim przypadku system blokuje możliwość uzupełnienia 

pól z kolumn: „Rozpoczęcie realizacji zadania” i „Zakończenie realizacji zadania”. 

WAŻNE!  

Po wybraniu opcji „Zapisz tabelę” wiersze „Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu” 

oraz „Planowany termin zakończenia realizacji projektu” zostaną automatycznie uzupełnione 

granicznymi datami przypisanymi do zadań wprowadzonych do harmonogramu.  

3.5. Charakterystyka projektu  

Punkt 3.5 wniosku jest punktem opisowym. 
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3.5.1 Krótki opis przedmiotu projektu – należy podać krótki i przejrzysty opis projektu 

(z wykorzystaniem danych liczbowych) oraz jasno określić zakres rzeczowy i sposób 

wdrażania projektu, który zawarty zostanie w SL 2014 i pozwoli uprawnionym do tego 

podmiotom zorientować się czego dotyczy dany projekt jedynie na podstawie danych 

dostępnych w SL 2014. 

Opis projektu zawarty w pkt 3.5 wniosku powinien być zgodny z informacjami zawartymi 

przez Wnioskodawcę w punktach 2.3.1, 3.4, 4.1 oraz 5.1.1 wniosku; 

3.5.2 Cele i rezultaty projektu - tło i uzasadnienie - Należy wskazać cel główny projektu  

i opisać, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwego celu szczegółowego 

dla danego Działania/Poddziałania WRPO 2014+. Trzeba podkreślić, że w podpunkcie 3.5.2 

wniosku Wnioskodawca przedstawia diagnozę sytuacji problemowej, na którą odpowiedź 

będzie stanowiła realizacja projektu oraz uzasadnia potrzebę realizacji projektu na danym 

obszarze. Przedstawiona diagnoza powinna zostać poparta najaktualniejszymi danymi 

statystycznymi, których źródło oraz zakres obowiązywania powinny zostać opisane przez 

Wnioskodawcę w tym miejscu. Punkt ten powinien być spójny z danymi przedstawionymi  

w pkt 4.2 wniosku. 

Cel główny projektu powinien:  

- wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych przez Wnioskodawcę problemu/ów, jaki/e 

chce rozwiązać lub złagodzić poprzez realizację projektu;  

- być spójny z właściwym celem szczegółowym WRPO2014+ oraz ewentualnie z celami 

sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze strategicznym w danym sektorze i/lub 

w danym regionie – jeżeli występują. Spójność celów projektu z innymi odpowiednimi celami 

powinna być dostosowana do obszaru realizacji projektu (województwo – powiat/y –gmina/y) 

wskazanego w pkt 3.3 wniosku;  

- opisywać stan docelowy (stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która 

zostanie osiągnięta poprzez realizację projektu), a nie zadania do realizacji (celem projektu 

nie powinien być środek do jego osiągnięcia, np. przeszkolenie…, objęcie wsparciem…, 

pomoc…);  

- bezpośrednio przekładać się na zadania wskazane w punkcie 3.4 wniosku.  

Należy wskazać, w jaki sposób wskaźniki rezultatu określone w pkt 4.2 są adekwatne 

dla pomiaru założonych celów projektu. 

Cele projektu powinny charakteryzować się cechami zgodnymi z koncepcją SMART: 

 S – specific (ang. szczegółowe, konkretne) – cele powinny być szczegółowo  

i jednoznacznie określone, dotyczyć konkretnych problemów; 
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 M – measurable (ang. mierzalne) – cele powinny być sformułowane w sposób, który 

umożliwia ustalenie wskaźnika/wskaźników ich pomiaru;  

 A – acceptable/accurate (ang. akceptowalne/trafne) – cele powinny być określane tak, 

by uwzględniały otoczenie społeczne, w którym realizowany będzie projekt – a zwłaszcza 

potrzeby grup docelowych. Trafność odnosi się do zdiagnozowanego/ych w punkcie 3.5 

wniosku problemu/problemów i wskazuje, że cele muszą bezpośrednio wynikać  

z opisanej wcześniej sytuacji problemowej. Muszą one obejmować wszystkie przyczyny 

powstania problemu/problemów (kompleksowość). Rzetelna analiza jest nie tylko 

podstawą do określenia celów, ale również wpływa na dobór odpowiednich form 

wsparcia i metod pracy z odbiorcami projektu. W tym kontekście pominięcie 

jakiegokolwiek aspektu problemu/problemów zwiększa ryzyko niepowodzenia całego 

przedsięwzięcia; 

 R – realistic (ang. realistyczne) – możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu (nie 

mogą się odnosić do zadań i obszarów, które nie będą objęte projektem). Zadania 

przedstawione w punkcie 3.4 wniosku, które Wnioskodawca zamierza zrealizować, 

powinny ściśle się wiązać z celami projektu i w oczywisty sposób zmierzać do ich 

osiągnięcia; 

 T – time-bound (ang. określone w czasie) – opisując cel, zawsze trzeba uwzględnić 

termin, w którym zamierzamy go osiągnąć (informację o przybliżonym terminie, w którym 

wszystkie zadania zostaną zrealizowane, a zaplanowane cele osiągnięte). W planowaniu 

projektu czas jest kategorią równie istotną, co zasoby i budżet. Każde przedsięwzięcie 

projektowe musi być ściśle określone w czasie. Czas, w jakim projekt ma zostać 

zrealizowany, powinien być odpowiednio dobrany do problemów i potrzeb, na które 

odpowiada projekt.  

WAŻNE!  

Cele określone w WRPO2014+ mają, co do zasady, ogólny charakter.  Odnoszą się one do 

końcowego efektu programu, którego nie można osiągnąć poprzez zrealizowanie jednego 

lub nawet kilku projektów, przede wszystkim ze względu na jego skalę. Co do zasady, nie 

należy zatem przyjmować za cel projektu celów identycznych, jak dla programu, czy 

określonych osi priorytetowych i Działań/Poddziałań. 

3.5.3 Opis grupy docelowej – należy wskazać, iż projekt jest skierowany  

do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych - 

uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, 

przebywają one na tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów, posiadają jednostkę 
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organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Wnioskodawca winien wskazać, 

kogo obejmie wsparciem w ramach projektu oraz wskazać – w oparciu o ogólnodostępne 

dane oraz ewentualnie własne dane będące w posiadaniu Wnioskodawcy – istotne cechy 

uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem (należy podać źródła 

danych w celu weryfikacji podanych informacji). Należy pamiętać, że w tym punkcie należy 

opisać uczestników projektu, zgodnie z definicją uczestnika określoną w Wytycznych 

monitorowania, a więc jedynie osoby i podmioty otrzymujące wsparcie bezpośrednie. Należy 

pamiętać, iż jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które można 

zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników 

produktu i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. W tym polu 

Wnioskodawca uzasadnia wybór konkretnej grupy docelowej spośród wskazanych 

potencjalnych grup w SZOOP, uwzględniając specyfikę tej grupy docelowej oraz cel 

główny projektu. Wnioskodawca powinien opisać grupę docelową w sposób pozwalający 

osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy 

kwalifikującej się do otrzymania wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz 

szczegółowymi kryteriami wyboru projektów. Informacje na temat osób planowanych do 

objęcia wsparciem nie powinny się ograniczać tylko i wyłącznie do wskazania grup 

odbiorców wskazanych w SZOOP oraz szczegółowych kryteriach wyboru projektów, powinny 

być znacznie bardziej szczegółowe. Nie należy również uzasadniać wyboru grup docelowych 

poprzez odwołanie się tylko i wyłącznie do typu projektu zawartego w SZOOP.  

Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia cech istotnych dla 

działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, takich jak np. wiek, status 

zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność. W przypadku gdy dana cecha osób, do 

których skierowane będzie wsparcie nie ma znaczenia w kontekście planowanego do 

realizacji projektu, a także kryteriów wyboru mających zastosowanie do danego projektu, 

Wnioskodawca nie musi jej uwzględniać w opisie. Podmioty objęte wsparciem należy opisać 

z punktu widzenia m.in. wielkości przedsiębiorstw, branży/sektora w jakiej/jakim działają, 

wieku i/lub wykształcenia pracowników, charakterystyki podmiotu w przypadku podmiotów 

ekonomii społecznej. Należy opisać jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników  

w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz bariery, na które 

napotykają uczestnicy projektu.  

Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które 

zniechęcają do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają udział w projekcie. Dla 

przykładu, jeżeli szkolenia w ramach projektu mają być organizowane w mieście 

wojewódzkim, a miejsce zamieszkania uczestników projektu będzie poza tym miastem, to 

barierą uczestnictwa w projekcie mogą być trudności z dojazdem na te szkolenia. Innymi 

często spotykanymi w projektach barierami jest brak świadomości potrzeby dokształcania 
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się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, niska motywacja, brak wiary we własne siły, brak 

możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. Wpisanie tych informacji we 

wniosku o dofinansowanie implikuje konieczność zajęcia się właśnie osobami, dla których 

wymienione wcześniej bariery stanowią realne zagrożenie w życiu zawodowym i powinno 

mieć odzwierciedlenie również w kryteriach rekrutacji i/lub organizacji wsparcia. W sposób 

szczególny Wnioskodawca powinien tutaj zwrócić uwagę na bariery, na które napotykają 

kobiety i mężczyźni (patrz Instrukcja do standardu minimum…). Należy opisać, w jaki sposób 

Wnioskodawca zrekrutuje uczestników projektu, w tym jakimi kryteriami posłuży się podczas 

rekrutacji, uwzględniając podział na kobiety i mężczyzn (K/M) i kwestię zapewnienia 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (o ile projekt skierowany będzie do osób  

z niepełnosprawnościami). Sposób rekrutacji należy opisać uwzględniając planowane 

działania informacyjno-promocyjne, procedurę rekrutacyjną, ewentualny dodatkowy nabór, 

selekcję uczestników projektu oraz katalog dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji ze 

wskazaniemsposobu, w jaki w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równych 

szans i niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami),  

a także zasada równości szans kobiet i mężczyzn (patrz Instrukcja do standardu 

minimum…).  

Dodatkowo Wnioskodawca musi wskazać, na podstawie jakich dokumentów źródłowych 

będzie kwalifikował uczestników do projektu. 

W przypadku gdy projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, niezbędne jest 

opisanie we wniosku sposobu prowadzenia rekrutacji uwzględniającej możliwość dotarcia do 

informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu do potrzeb osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Należy opisać, w jaki sposób środki przekazu, planowane do użycia 

przy rekrutacji, zostaną w pełni wykorzystane, aby zapewnić dostępność do rekrutacji, a tym 

samym do projektu i oferowanego w nim wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Należy ponadto opisać wyłączenie od tej zasady, wskazując w szczególności na brak 

możliwości udziału w projekcie osób z określonymi niepełnosprawnościami ze względu na 

charakter udzielanego wsparcia. 

Co do zasady rekrutacja powinna być bezkosztowa, przede wszystkim w projektach, gdzie 

grupa docelowa jest dookreślona, zamknięta i na stałe współpracuje z Wnioskodawcą.  

W przypadku potrzeby poniesienia kosztów związanych z rekrutacją, należy je szczegółowo 

uzasadnić w polu 5.1.2.  

 

WAŻNE! 

Należy pamiętać, iż koszty związane z rekrutacją projektu stanowią koszty pośrednie 

projektu. Zgodnie w Wytycznymi kwalifikowalności katalog kosztów pośrednich zawiera 
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między innymi koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu, w tym 

osób odpowiedzialnych za rekrutację (w szczególności wyszukiwanie i informowanie 

uczestników projektu, prowadzenie spotkań rekrutacyjnych oraz koszty ogłoszeń 

rekrutacyjnych). W przypadku personelu projektu udzielającego wsparcia i identyfikującego 

potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji (np. psychologa), koszty związane z jego 

zaangażowaniem powinny zostać przedstawione w zadaniu merytorycznym w ramach 

kosztów bezpośrednich.  

W tym polu należy również opisać, jakie działania Wnioskodawca będzie podejmował  

w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników projektu. 

 

3.5.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu  

i ich status. 

Należy wpisać przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach 

projektu, z uwzględnieniem wskazanych kategorii. Po wpisaniu liczby osób należy nacisnąć 

przycisk „Przelicz tabelę 3.5.3.1” w celu obliczenia wartości ogółem. W sytuacji, gdy 

Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić wartości docelowej liczby osób w podziale na płeć 

należy zaznaczyć opcję dostępną nad tabelą „Brak danych w podziale na płeć”. 

W przypadku projektów, w ramach których wsparcie skierowane jest bezpośrednio do 

uczestników (rozumianych zgodnie z zapisami Wytycznych monitorowania) uzupełnienie 

tabeli jest obowiązkowe. 

Należy również pamiętać, że liczba osób wykazana w podkategorii nie może być wyższa, niż 

w kategorii. 

W podpunkcie 3.5.3.1, w przypadku posiadania takich danych, należy przypisać uczestników 

projektu do jednej z poniższych kategorii i/lub podkategorii: 

I. Bezrobotni – Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 

zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech 

kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli 

spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do 

urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako 

osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia 

uczestnictwa w projekcie. Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych 
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Polityki Rynku Pracy (LMP). Ponadto jako osobę bezrobotną należy rozumieć osobę, 

która zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) nie jest  właścicielem lub 

posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 

zm.3)), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie 

podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 

przekraczającej 2 ha przeliczeniowe; 

w tym: 

o Długotrwale bezrobotni – Osoby bezrobotne definiowane są jak wyżej. Definicja 

pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:  

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 

miesięcy (>6 miesięcy).  

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 

12 miesięcy (>12 miesięcy).  

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, 

baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP) 

II. Osoby bierne zawodowo – Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 

zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów 

stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad 

dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już 

jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie 

prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy 

(LMP); 

w tym: 
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o Osoby uczące się lub kształcące się – osoby kształcące się w ramach 

kształcenia formalnego i nieformalnego; 

III. Pracujący – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu 

na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących,  

o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

1.  Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie 

rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga 

zysków 

2.  Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki 

zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej 

sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący 

prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas  

w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy sieci 

rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub 

seminariach). 

3. Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego 

lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, 

zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli 

wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w  posiadaniu 

lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa 

domowego; 

w tym: 

o Rolnicy – osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika (z wyłączeniem 

rolników wskazanych jako osoby bezrobotne) w rozumieniu Ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50, poz. 

291, z późn. zm.), w szczególności, osoby które jednocześnie: 

 są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym 

w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
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 są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także 

domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie: 

 ukończyły 16 lat, 

 pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub 

zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim 

sąsiedztwie, 

 stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem 

stosunkiem pracy; 

o Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie 

zatrudniające pracowników; 

o Zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwie – osoby pracujące w przedsiębiorstwie 

zatrudniającym od 2 do 9 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR; 

o Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach – osoby pracujące  

w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników włącznie, którego 

roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR; 

o Zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach – osoby pracujące  

w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 49 do 249 pracowników włącznie, którego 

roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 43 milionów EUR; 

o Zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach – osoby pracujące  

w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii 

przedsiębiorstw; 

o Zatrudnieni w administracji publicznej – osoby zatrudnione w administracji 

rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych; 

o Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych – osoby zatrudnione  

w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie; 

IV. Ogółem – w wierszu ogółem należy zsumować wartości z wierszy „Bezrobotni”, 

„Osoby bierne zawodowo” i „Pracujący” lub w przypadku braku takich danych, 

uzupełnić kolumny liczbą osób przewidzianych do wsparcia w ramach projektu. 

w tym: 

o Osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych – zgodnie  

z Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz  

o języku regionalnym (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r. Nr 17, poz. 141,  
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z późn. zm.), w szczególności za mniejszości narodowe uznaje się mniejszość 

białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, 

żydowską oraz za mniejszości etniczne, mniejszości: karaimską, łemkowską, romską, 

tatarską (mniejszość romska objęta jest działaniami Programu Operacyjnego Wiedza-

Edukacja-Rozwój),  

o Migranci – Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego 

pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym 

mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, 

ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: 

karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to 

cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu 

na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, 

której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. Definicja 

opracowana na podstawie definicji wykorzystywanych przez: Eurostat, baza danych 

Polityki Rynku Pracy (LMP), ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. z późn. zm.  

o Osoby z niepełnosprawnościami – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się 

osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia. Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza 

danych Polityki Rynku Pracy (LMP), ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o ochronie zdrowiapsychicznego. 

o Osoby z terenów wiejskich – Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy 

rozumieć jako osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze 

stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, 

na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. 

Wartości wykazane w wierszach „w tym osoby należące do mniejszości narodowych  

i etnicznych”, „w tym migranci”, „w tym osoby z niepełnosprawnościami” oraz „w tym osoby  

z terenów wiejskich” nie mogą być większe, niż wartości zsumowane w wierszu „Ogółem”. 

3.5.3.1a Przewidywana liczba instytucji objętych wsparciem EFS w ramach 

projektu. 
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Należy wpisać przewidywaną liczbę instytucji, które zostaną objęte wsparciem w ramach 

projektu, to znaczy będą uczestnikami projektu zgodnie z zapisami Wytycznych 

monitorowania, z uwzględnieniem wskazanych kategorii. 

WAŻNE! 

W przypadku projektów, w ramach których wsparcie skierowane jest bezpośrednio do 

instytucji lub przedsiębiorstw, uzupełnienie tabeli jest obowiązkowe. 

W przypadku projektów, w ramach których wsparcie nie obejmuje instytucji  

lub przedsiębiorstw, należy z listy rozwijanej znajdującej się pod nazwą punktu 3.5.3.1a 

wybrać opcję „nie dotyczy”. Po wybraniu opcji „nie dotyczy”, tabela zostanie ukryta. 

3.5.4 Informacje dodatkowe 

W tym polu należy wpisać dodatkowe informacje, wymagane zapisami Regulaminu 

konkursu /  Wezwania do złożenia wniosku.   

Ponadto w tym polu Wnioskodawca, który w pkt. VIII. Oświadczenia Wnioskodawcy / 

Partnera w kolumnie „Występuje” zaznaczył „Tak” dla oświadczenia „Wnioskuję  

o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych  

w niniejszym wniosku oraz wskazuję podstawę prawną ochrony ww. informacji i tajemnic ze 

względu na status Wnioskodawcy w pkt 3.5.4 „Informacje dodatkowe”, musi podać podstawę 

prawną ochrony informacji i tajemnic zawartych we wniosku ze względu na swój status. 

3.5.5 Opis etapów nabywania kompetencji przez uczestników projektu 

Pole opisowe dostępne do edycji wyłącznie w przypadku projektów, w ramach których fakt 

nabycia kompetencji przez uczestników projektu musi być zweryfikowany na podstawie 

następujących etapów: 

ETAP I -Zakres - zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. 

efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 

projektowych, 

ETAP III - Ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny 

po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 

ETAP IV - Porównanie - porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie. 
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3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu 

Pola widoczne i wymagane wyłącznie w przypadku naborów, w ramach których 

poszczególne kryteria oceny projektu nie będą możliwe do zweryfikowania na podstawie 

zapisów pozostałych punktów wniosku o dofinansowanie. Treść i liczba wpisanych w pkt 3.6 

kryteriów będzie zgodna z zapisami Regulaminu konkursu / Wezwania do złożenia wniosku. 

W polu tekstowym należy uzasadnić czy i w jaki sposób projekt wpisuje się/nie wpisuje się 

 w założenia danego kryterium. 

W przypadku kryteriów, które nie będę obowiązywać Wnioskodawcy, należy z listy rozwijanej 

wybrać opcję „Nie dotyczy”, co spowoduje, że pole opisowe stanie się nieaktywne. 

3.7. Komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi przez 

Wnioskodawcę ze środków europejskich. 

Należy podać informacje (tytuł projektu, nazwa programu, kwota w PLN i źródło 

finansowania na poziomie programu operacyjnego) dotyczące zrealizowanych przez 

Wnioskodawcę projektów komplementarnych z planowanym do realizacji projektem. W polu 

„Opis” należy krótko wskazać poziom komplementarności projektu przedstawionego w tabeli 

3.7 z zaplanowanym do realizacji w ramach przedmiotowego naboru (z naciskiem na 

wskazanie celów i rezultatów). Ponadto należy wskazać rodzaj komplementarności ze 

względu na źródło pochodzenia wydatków (wewnętrzna – projekty finansowane w ramach 

jednego programu operacyjnego, zewnętrzna – projekty finansowane w ramach kilku 

programów operacyjnych) oraz ze względu na cel i obszar realizacji działań: 

 Komplementarność przestrzenną (geograficzną) - działania/projekty uzupełniające 

się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego 

celu, realizowane są na tym samym obszarze (geograficznie blisko od siebie lub w 

tym samym miejscu); 

 Komplementarność w obszarze problemowym (funkcyjną) - działania/projekty 

uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub 

takiego samego celu, mają za cel rozwiązanie tego samego problemu w danym 

obszarze problemowym; 

 Komplementarność przedmiotową (sektorową) - działania/projekty uzupełniające 

się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego 

celu, oddziaływają na ten sam sektor/branżę. 

W przypadku braku projektów komplementarnych Wnioskodawca nie wypełnia pkt 3.7. 
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3.8. Komplementarność z innymi dokumentami strategicznymi 

Po wybraniu opcji „Dodaj pozycję” należy wskazać, czy przedmiotowy projekt jest 

komplementarny z innymi dokumentami strategicznym (Strategią UE Morza Bałtyckiego, 

Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, Strategią Rozwoju Polski 

Zachodniej 2020, Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030) poprzez ich wybór z listy 

rozwijanej wielokrotnego wyboru.. W przypadku komplementarności projektu, w polu „opis” 

należy wskazać, w jaki sposób przedmiotowy projekt przyczyni się do realizacji wybranej 

strategii. W przypadku braku komplementarności należy wybrać opcję „Brak powiązania”.  

IV. Wskaźniki osiągnięć 

Wskaźniki pomiaru celu można wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w LSI2014+. Dla 

każdego Działania/Poddziałania w ramach Osi Priorytetowych WRPO2014+ wybrany został 

zestaw adekwatnych do celu Działania/Poddziałania wskaźników, które są monitorowane na 

poziomie regionalnym. Z uwagi na powyższe Wnioskodawcy w ramach realizowanych 

projektów powinni uwzględnić je już na etapie planowania projektu. Wnioskodawca 

powinien korzystać ze wskaźników określonych w WRPO2014+ – konieczne jest 

wybranie wszystkich adekwatnych dla danego projektu wskaźników z listy rozwijanej 

zarówno kluczowych, jaki i specyficznych (jeśli dotyczy), co pozwoli spełnić kryterium 

horyzontalne „Wniosek jest zgodny z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+ oraz 

odpowiada na diagnozę zawartą w WRPO 2014+” oraz kryterium merytoryczne 

„Adekwatność doboru i opisu (o ile dotyczy) wskaźników realizacji projektu”. 

Należy pamiętać że wskazane wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami i mogą nie 

obejmować całości rezultatów i produktów danego projektu. W związku z tym, oprócz 

wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca może określić też własne 

wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). Jednocześnie, 

w zależności od brzmienia kryteriów wyboru projektów określonych w Regulaminie 

konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku, konieczne jest niekiedy określenie wskaźników, 

służących weryfikacji spełnienia danego kryterium, w tym efektywności zatrudnieniowej, 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz wskaźników efektywnościowych dla projektów 

realizowanych przez OWES (dla usług animacyjnych, inkubacyjnych oraz biznesowych) – 

jeśli dotyczą one Wnioskodawcy. 

Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników 

rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, 

tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został 
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rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu 

wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. 

Należy zapewnić, by projekt umożliwiał w sposób jak najbardziej efektywny realizację 

wskaźników określonych w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku. W celu 

usprawnienia w wypełnianiu wniosku, IOK ma możliwość wprowadzenia do wzoru wniosku 

wybranych wskaźników dla danego naboru. 

W pkt 4.1 oraz 4.2, w kolumnie „Źródło danych” należy określić, w jaki sposób i na jakiej 

podstawie mierzone będą poszczególne wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie 

źródła danych do pomiaru wskaźnika oraz sposobu pomiaru. Dlatego przy określaniu 

wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do 

pomiaru danego wskaźnika oraz ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowych 

badań lub analiz. 

Opisując sposób pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. częstotliwości pomiaru, 

a w przypadku wskaźników projektowych (nie wybranych z listy rozwijanej) należy w tym 

miejscu doprecyzować także definicję wskaźnika, o ile jest to konieczne ze względu na 

stopień skomplikowania zjawiska, które wskaźnik będzie monitorował. 

Wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz – 

jeżeli dane, którymi dysponuje Wnioskodawca na to pozwalają – w podziale na kobiety (K)  

i mężczyzn (M). Kolumna „O” („ogółem”) wylicza się wtedy automatycznie. W przypadku, gdy 

cele projektu są możliwe do przedstawienia w podziale na płeć, należy zaznaczyć pole 

wyboru (tzw. „check-box”) znajdujące się pod polem „Nazwa Partnera/Wnioskodawcy”,  

w celu odblokowania kolumn „K” i „M”. Umożliwi to wpisanie planowanej wartości w polach 

(K) i (M).  

Należy jednak podkreślić, że jedną z możliwości uzyskania punktu za spełnienie standardu 

minimum jest wskazanie wartości docelowej wskaźników w podziale na płeć. W zależności 

od potrzeb oraz charakteru wskaźnika, jego wartość bazowa i wartość docelowa mogą być 

określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wskaźniki określone w projekcie powinny spełniać warunki reguły CREAM, czyli powinny 

być:  

 Precyzyjne – jasno zdefiniowane i bezsporne (C – clear);  

 Odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny (R – relevant);  

 Ekonomiczne – mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów (E – economic);  

 Adekwatne – dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu (A – 

adequate);  
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 Mierzalne – łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji (M – monitorable).  

Wskaźniki  powinny zostać prawidłowo dobrane oraz być adekwatne do typu projektu/grupy 

docelowej. Przewidziane do zrealizowania wartości wskaźników muszą być możliwe  

do osiągnięcia w ramach realizowanego projektu (wartość wskaźników nie jest zbyt 

niska/wysoka). Wnioskodawca powinien przypisać do projektu właściwe wskaźniki kluczowe 

oraz wskaźniki specyficzne dla WRPO 2014+. W przypadku wyboru wskaźników 

specyficznych dla projektu, należy je prawidłowo dobrać oraz zdefiniować, aby były 

adekwatne do założonych celów projektu. Wskaźniki produktu muszą odpowiadać wybranym 

wskaźnikom rezultatu. Należy zaznaczyć, iż najwyżej będą oceniane projekty  

w najwyższym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników określonych  

w WRPO 2014+ (weryfikowany będzie stosunek nakład-rezultat). 

Dla każdego wybranego wskaźnika specyficznego dla projektu należy określić jednostkę 

pomiaru. W przypadku wskaźników kluczowych oraz wskaźników specyficznych dla 

programu, jednostka pomiaru uzupełniana jest automatycznie. 

Wskaźniki możliwe do wyboru z list rozwijanych są uporządkowane w kolejności 

alfabetycznej. 

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, należy adekwatne wskaźniki 

przyporządkować do wszystkich podmiotów realizujących projekt, w zakresie 

odpowiadającym przypisanych dla nich działaniom oraz pomiar wskaźnika. Należy 

podkreślić, iż osobę/podmiot w projekcie można wykazać jedynie raz w ramach tego samego 

wskaźnika.  

WAŻNE! 

W przypadku, gdy w ramach projektu nie zaplanowano działań, do których odnoszą się 

poszczególne wskaźniki kluczowe, w tym wskaźniki horyzontalne, domyślnie określone  

w szablonie wniosku o dofinansowanie, w kolumnie „Źródło danych” należy wpisać np. „Nie 

dotyczy”, natomiast kolumny określające wartości w poszczególnych latach realizacji 

projektu oraz kolumnę „Suma” należy pozostawić bez edycji (pozycje domyślnie wypełnione 

są wartością „0”). 

4.1. Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji 

projektu  

Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało 

uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, 

jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu 

odnoszą się co do zasady do osób lub podmiotów objętych wsparciem. 
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Wszystkim wskaźnikom produktu należy przypisać wartości docelowe. Obowiązek ten nie 

dotyczy wskaźników horyzontalnych. Należy podkreślić, iż wskaźniki horyzontalne zostały 

przypisane do tabeli obejmującej wskaźniki kluczowe. 

WAŹNE! 

W sytuacji, gdy dany wskaźnik został domyślnie wybrany przez IOK, należy go edytować  

w celu uzupełnienia pozostałych pól wiersza. Ponadto wskaźniki są domyślnie przypisane do 

partnera wiodącego i należy je przypisać zgodnie ze specyfiką projektu. 

 

4.2. Planowane rezultaty realizacji projektu  

Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają 

efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany 

sytuacji na rynku pracy. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość 

wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi  

w ramach projektu. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego 

danej/danemu osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/ 

podmiotów, która nie otrzymała wsparcia.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy problemu należy określić wartość bazową wskaźnika 

rezultatu, czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu (w kolumnie piątej podpunktu 4.2) 

oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu 

(w kolumnie „Suma” podpunktu 4.2). W przypadku wskaźników rezultatu należy podać 

wartość każdego wskaźnika w roku bazowym, mierzoną dla roku kalendarzowego przed 

rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu lub w roku kalendarzowym, w którym rozpoczęto 

realizację projektu. Wszystkim wskaźnikom rezultatu należy przypisać wartości bazowe 

i docelowe. Wartość bazowa określona dla wskaźników rezultatu nie jest wliczana do 

wartości docelowej i może wynosić 0. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa 

sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz może służyć do 

oceny doświadczenia beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć. W niektórych 

przypadkach wartość bazowa ma na celu również zdiagnozowanie sytuacji danej grupy 

docelowej przed realizacją projektu – określa, w zależności od przyjętego wskaźnika, np. 

stan ich wiedzy, czy skuteczność działań podejmowanych wobec nich przez Wnioskodawcę 

lub inne podmioty.  

Określając wskaźniki i ich wartości docelowe należy mieć na uwadze zasady określone  

w Wytycznych monitorowania oraz definicje i sposób pomiaru wskaźników kluczowych  

i specyficznych dla programu określone w załączniku do Regulaminu konkursu/Wezwaniu do 
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złożenia wniosku dla danego naboru. Należy podkreślić, iż w ramach projektu 

Wnioskodawca musi z listy rozwijanej wybrać do realizacji przynajmniej jeden wskaźnik 

produktu lub rezultatu w tabeli dotyczącej wskaźników kluczowych. 

W przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, gdy jednostką miary są osoby, to 

wartości docelowe należy określić w liczbie osób   

Ocenie będzie podlegać m.in. poziom zaplanowanych wartości docelowych w stosunku do 

wskaźnika produktu powiązanego ze wskaźnikiem rezultatu. Poziom ten nie powinien być 

niższy, niż wartość danego rezultatu bezpośredniego określona procentowo w Regulaminie 

konkursu / Wezwaniu do złożenia wniosku. 

WAŻNE! 

Wpisanie w ramach jednostki miary znaku „%” wyłącza automatyczne sumowanie wartości 

procentowych z poszczególnych lat. Wprowadzenie innej jednostki miary (w tym np. 

„procent” czy „odsetek” zamiast znaku „%”) spowoduje, iż wartości docelowe wskaźników  

z poszczególnych lat zostaną automatycznie zsumowane przez system w ramach kolumny 

„Suma”. 

V. Tabele finansowe 

5.1.1. Planowane wydatki w ramach projektu w PLN  

Tabela 5.1.1 „Planowane wydatki w ramach projektu w PLN”  jest podstawą do oceny 

kwalifikowalności i racjonalności kosztów, które powinny bezpośrednio wynikać z opisanych 

wcześniej zadań. W szczegółowym budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki 

kwalifikowalne spełniające warunki określone w Wytycznych kwalifikowalności. Tworząc 

budżet projektu należy pamiętać o jednej z podstawowych zasad kwalifikowalności,  

tj. racjonalności i efektywności, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami 

rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie 

projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu. 

W ramach oceny merytorycznej projektu weryfikowana będzie prawidłowość sporządzenia 

budżetu w odniesieniu do kwalifikowalności oraz niezbędności zaplanowanych wydatków  

w kontekście realizowanych zadań, celów oraz wskaźników projektu, racjonalności 

i efektywności kosztowej wydatków, w tym zgodności ze stawkami rynkowymi. 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza 

wartości określonej w Wytycznych kwalifikowalności stosowanie formy rozliczania 

kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi lub kwotami ryczałtowymi jest 
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obligatoryjne. Obowiązek stosowania stawek jednostkowych zostanie przedstawiony 

w Regulaminie konkursu / Wezwaniu do złożenia wniosku. 

Niedopuszczalne jest łączenie w ramach jednego zadania wydatków rzeczywiście 

poniesionych z wydatkami rozliczanymi ryczałtem a także wydatków rozliczanych 

kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi. Tabelę 5.1.1 „Planowane wydatki  

w ramach projektu w PLN” należy wypełniać przed przejściem do części dotyczącej 

Budżetu projektu (punkt 5.1.4), która uzupełniania jest automatycznie na podstawie danych 

zawartych w punkcie 5.1.1. W tabeli 5.1.1 „Planowane wydatki w ramach projektu w PLN” 

automatycznie utworzone zostaną kolumny odzwierciedlające kolejne lata realizacji projektu 

– zgodnie z datami określonymi w punkcie 3.4 Harmonogram realizacji projektu.  

Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch 

miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem 

kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem 

(pkt 2.2.1 oraz 2.3.1). 

Budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego, co oznacza wskazanie 

kosztów bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań realizowanych 

przez Wnioskodawcę w ramach projektu) i kosztów pośrednich (tj. kosztów 

administracyjnych związanych z obsługą projektu, których katalog został wskazany  

w Wytycznych kwalifikowalności). Jeśli Wnioskodawca w pkt 3.4 nie określił, że w projekcie 

będzie ponosił wydatki w ramach kosztów pośrednich, to nie będzie mógł ich ująć w pkt 

5.1.1. 

WAŻNE! 

W ramach kosztów bezpośrednich jest niedozwolone ujęcie wydatków z kategorii kosztów 

pośrednich, w tym wydatków związanych z zarządzaniem projektem, czy też działaniami 

promocyjnymi. 

Wprowadzanie poszczególnych kategorii kosztów odbywa się w ruchomym panelu operacji 

poprzez wybranie opcji „Wstaw wiersz z kategorią kosztów”, a następnie wybranie z listy 

rozwijanej odpowiedniej dla zadania kategorii kosztów. Definicje kategorii kosztów są 

przedstawiane w Regulaminie konkursu / Wezwaniu do złożenia wniosku. Przykładowy 

katalog kosztów w ramach poszczególnych kategorii stanowi katalog otwarty. 

Obowiązujący katalog kategorii kosztów przedstawiony jest w odpowiednim 

załączniku do Regulaminu konkursu / Wezwaniu do złożenia wniosku. Wnioskodawca 

jest zobowiązany wybierać tylko te kategorie kosztów, które określa załącznik, a nie te, 

które są dopuszczalne w ramach listy rozwijanej. 
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Przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. 

Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki, nieuwzględnione w ramach 

poszczególnych kategorii, o ile są one zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we 

wniosku. Jednocześnie zaznacza się, że użycie w projekcie przykładowego katalogu 

kosztów nie jest jednoznaczne z uznaniem ww. wydatków za kwalifikowane. Każdorazowo 

kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem 

niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.  

WAŻNE! 

Po każdorazowym uzupełnieniu danego wiersza należy wybrać opcję „zapisz”, a następnie 

potwierdzić ten zapis wybierając opcję „potwierdź”. W przypadku edycji wydatku, w celu 

prawidłowego zsumowania wydatków w ramach jednej kategorii/zadania, należy skorzystać 

z opcji „przelicz tabelę”. 

W ramach jednego zadania, kategorie kosztów nie mogą się powtarzać. 

Wprowadzenie poszczególnych wydatków odbywa się w ruchomym panelu operacji poprzez 

wybranie opcji „Wstaw wiersz w ramach kategorii kosztów”.  

 W kolumnie „Opis kosztu/podkategoria kosztów” należy wpisać nazwę kosztu oraz 

 w przypadku zatrudnienia personelu projektu zaangażowanego w realizację działań 

projektowych należy uwzględnić formę zatrudnienia oraz zaangażowanie czasowe. 

Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami 

krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2004 r. poz. 1502, 1662, z późn. zm.) oraz z Kodeksem Cywilnym (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 121, 827 z 2015 r. poz. 4 z późn. zm.).  

Szczegółowe zasady dotyczące formy zaangażowania, kwalifikowalnych  

i niekwalifikowalnych kosztów dotyczących zaangażowania pracowników oraz wymiaru 

czasu pracy personelu projektu zostały określone w Wytycznych kwalifikowalności 

w szczególności wpodrozdziale 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu. 

 Kolumna „Nazwa Partnera/Wnioskodawcy” jest dostępna wyłącznie w przypadku 

realizacji projektu w partnerstwie. W powyższej sytuacji należy z listy rozwijanej wybrać 

podmiot ponoszący dany koszt; 

 „Wydatki ponoszone poza obszarem objętym programem ale na teryt. UE (T/N)”  

należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE” (należy pamiętać, iż jako wydatków 

ponoszonych poza obszarem objętym programem nie należy ujmować pojedynczych 

działań w ramach zadania realizowanych poza obszarem objętym programem); 
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 „Wydatki ponoszone poza teryt. UE (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać 

„TAK/NIE”; co do zasady wydatki nie mogą być ponoszone poza terytorium UE; 

 „Cross financing (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE” (definicja  

oraz możliwości kwalifikowania wydatków w ramach cross-financingu zostały 

przedstawione w Wytycznych kwalifikowalności w podrozdziałach 6.8 i 8.7). Należy 

pamiętać, iż koszty w ramach cross-financingu nie mogą przekraczać poziomu 

dopuszczalnego dla danego Działania/Poddziałania określonego w SZOOP; 

 Kolumna „Środki trwałe (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE” (definicja 

oraz możliwości kwalifikowania wydatków związanych z zakupem środków trwałych 

zostały przedstawione w Wytycznych kwalifikowalności w podrozdziale 6.12). Należy 

pamiętać, iż koszty w ramach środków trwałych nie mogą przekraczać poziomu 

dopuszczalnego dla danego Działania/Poddziałania określonego w SZOOP; 

 Kolumna „Pomoc publiczna (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE”. 

Kolumna jest widoczna wyłącznie w przypadku potwierdzenia w pkt 2.2 występowania 

pomocy publicznej innej niż de minimis; 

 Kolumna „Pomoc de minmis (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE”. 

Kolumna jest widoczna wyłącznie w przypadku potwierdzenia w pkt 2.2 występowania 

pomocyde minimis; 

 Kolumna „Pomoc publiczna II (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE”. 

Kolumna jest widoczna wyłącznie w przypadku potwierdzenia w pkt 2.2 występowania 

pomocy publicznej innej niż de minimisII; 

 Kolumna „Pomoc de minmis II (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE”. 

Kolumna jest widoczna wyłącznie w przypadku potwierdzenia w pkt 2.2 występowania 

pomocyde minimisII; 

 Kolumna „Stawka jednostkowa (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK – zawiera 

koszty pośrednie/TAK – nie zawiera kosztów pośrednich/NIE”; w przypadku projektów 

realizowanych w WRPO 2014+ w ramach EFS nie przewiduje się zastosowania stawki 

jednostkowej zawierającej koszty pośrednie, w związku z tym w ramach projektów 

zawierających wydatki stanowiące stawki jednostkowe, Wnioskodawca powinien przy 

odpowiedniej pozycji wybrać opcję „Tak – nie zawiera kosztów pośrednich”; stawka 

jednostkowa; zastosowanie stawek jednostkowych w rozumieniu zapisów Wytycznych 

kwalifikowalności podrozdziału 6.6 Uproszczone metody rozliczania wydatków oraz 

podrozdziału 8.6 Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach 

finansowanych ze środków EFS możliwe jest wyłącznie dla szkoleń z języka 

angielskiego, niemieckiego lub francuskiego realizowanych.w ramach Działania 8.2 



38 

 

WRPO 2014+ Uczenie się przez całe życie. Cena jednostkowa kosztu/wydatku 

przedstawiona w załączniku do regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu 

oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, 

towarów lub usług” nie oznacza stawki jednostkowej, lecz szacunkową cenę rynkową 

towarów i usług najczęściej finansowanych w ramach danego Działania/Poddziałania – 

stosując zatem stawki wynikające z taryfikatora Instytucji Zarządzającej, nie należy ich 

oznaczać jako stawki jednostkowe w budżecie projektu 

 Kolumna „Zadania zlecone (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE” (definicja 

oraz możliwości kwalifikowania wydatków w ramach zadań zleconych zostały 

przedstawione w Wytycznych  kwalifikowalności w podrozdziale 8.5); 

 Kolumna „Koszty personelu (T/N)” - należy z listy rozwijanej wybrać „TAK/NIE”; 

Jako personel projektu rozumiane są osoby zaangażowane do realizacji zadań lub 

czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności  

w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu 

sekcji 6.16.3 Wytycznych kwalifikowalności, osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wolontariuszy 

wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Koszty związane z angażowaniem personelu zostały określone w podrozdziale 

6.16 Wytycznych kwalifikowalności. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien 

zamieścić informacje przede wszystkim na temat formy zaangażowania, okresu oraz 

wymiaru czasu pracy wszystkich osób stanowiących personel projektu. Warunki 

kwalifikowalności wydatków związanych z poszczególnymi formami zatrudnienia personelu 

projektu zostały przedstawione w sekcjach 6.16.1-6.16.4 ww. podrozdziału Wytycznych 

kwalifikowalności (w tym stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie 

i zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej). 

Kolumny, w ramach których możliwy jest wybór z listy rozwijanej opcji „Tak/Nie” mają 

domyślnie przypisaną wartość „Nie”. 

 Kolumna „j.m.” – należy podać nazwę stosowanej jednostki miary, np. jednostki czasu 

(godzina / dzień / tydzień / miesiąc), etat, części etatu dla wynagrodzeń, ilościowe (np. 

egzemplarz – dla podręcznika), itp., pole nie przyjmuje liczb oraz znaków specjalnych; 

 Kolumna „Liczba” w ramach kolumny określającej poszczególne lata realizacji projektu 

– należy wskazać liczbę jednostek wydatku, która zostanie poniesiona w danym roku. 
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Jest to pole numeryczne umożliwiające wprowadzenie wartości numerycznej do dwóch 

miejsc po przecinku.  Należy pamiętać, że wartość numeryczna nie może być mniejsza 

od zera; 

 Kolumna „Cena jednostkowa” – należy wpisać cenę jednostkową danego wydatku; 

 Kolumna „Łącznie” - łączna kwota wyliczona zostanie automatycznie po wpisaniu 

danych w kolumnie „Liczba” i „Cena jednostkowa” (jako ich iloczyn). 

WAŻNE! 

Należy pamiętać, aby wydatki wykazane w tabeli 5.1.1 zostały uwzględnione zgodnie  

z danymi zawartymi w harmonogramie realizacji projektu w pkt 3.4. 

 Kolumna „Razem” - łączna kwota wyliczona zostanie automatycznie na podstawie 

danych z kolumn „Łącznie” jako suma wydatków z poszczególnych lat realizacji projektu; 

 Kolumna „Wkład własny” - należy określić wartość wkładu własnego (w tym wkładu 

niepieniężnego), jaki planowany jest do wniesienia w ramach projektu. Wkład 

niekoniecznie musi być wnoszony przez Wnioskodawcę (partnera wiodącego), lecz także 

przez partnera, jak również uczestników projektu, o ile przedmiotowe środki zostały 

uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny. Należy 

pamiętać, że dany wydatek może być w całości, w części lub niefinansowany z wkładu 

własnego. W zależności, od konkretnego przypadku należy w odpowiednim wierszu 

wydatku wpisać wartość określającą wysokość wnoszonego wkładu własnego. Dla 

kolumny „Wkład własny” domyślnie została przypisana wartość 0. 

Wartość wkładu własnego wymagana do wniesienia jest określona w Regulaminie 

konkursu / Wezwaniu do złożenia wniosku i zgodnie z jego zapisami z listy rozwijanej 

„Określenie progu wkładu własnego ogółem” (która znajduje się nad tabelą 5.1.1) należy 

wybrać właściwy dla danego naboru poziom wkładu własnego. Wartość wkładu własnego 

wynikająca z danych przedstawionych w tabeli 5.1.1 nie może być niższa niż wartość 

progu wkładu własnego zadeklarowana przez Wnioskodawcę poprzez wybór z listy 

rozwijanej „Określenie progu wkładu własnego ogółem” wartości procentowej.  

W przypadku realizacji projektu, w ramach którego występują różne progi wkładu 

własnego (np. projekt uwzględniający pomoc publiczną) Wnioskodawca powinien z listy 

rozwijanej wybrać opcję „Nie dotyczy”, a wkład własny niezbędny do wniesienia  

w ramach projektu obliczyć zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu / 

Wezwaniu do złożenia wniosku. Jednocześnie należy pamiętać, że wartość progu  

wkładu własnego nie może być niższa niż wartość określona w Regulaminie 

konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku. 
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Wkład własny wnoszony jest zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności, czyli zarówno  

w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (w ramach kosztów bezpośrednich, jak również 

pośrednich). Forma w jakiej będzie wnoszony wkład własny do projektu każdorazowo zależy 

od Wnioskodawcy, przy czym należy pamiętać, iż każdy wydatek podlega ocenie w zakresie 

kwalifikowalności, zasadności, racjonalności i efektywności. Wkład własny niepieniężny 

należy wycenić zgodnie ze stawkami rynkowymi. 

WAŻNE! 

W przypadku projektu kompleksowego, w ramach którego realizowane są różne typy 

operacji, Wnioskodawca powinien zapewnić wkład własny proporcjonalnie do realizowanych 

typów  operacji.  Należy zwrócić uwagę, że w ramach systemu LSI2014+ zostały określone 

jedynie standardowe progi wkładu własnego, w związku z tym należy pamiętać, aby 

zapewnić poziom wkładu własnego zgodny ze specyfiką realizowanego projektu oraz 

Regulaminem konkursu / Wezwaniem do złożenia wniosku. 

 Kolumna „Dofinansowanie” - łączna kwota wyliczona zostanie automatycznie jako 

różnica wydatków wykazanych w kolumnach „Razem” i „Wkład własny”. 

 Wiersz„Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem” – jest uzupełniany automatycznie po 

wybraniu odpowiedniego % z listy rozwijanej w wierszu „jako % kosztów bezpośrednich”, 

a następnie wybraniu opcji „Przelicz tabelę 5.1.1”. 

WAŻNE! 

Należy zwrócić uwagę, iż wartość procentowa kosztów pośrednich w poszczególnych latach 

powinna być zgodna ze stawką ryczałtową odpowiednią dla danej wartości projektu zgodnie 

z podrozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych 

kwalifikowalności. Po obliczeniu wartości projektu należy upewnić się czy otrzymana wartość 

projektu nie przekracza wartości dopuszczalnej dla danego poziomu stawek ryczałtowych.  

W szczególnych przypadkach, gdy wybór jednej ze stawek powoduje zwiększenie wartości 

projektu do kwoty, dla której obowiązuje stawka niższa, wówczas należy wybrać niższą 

stawkę ryczałtową. 

W przypadku projektów pozakonkursowych realizowanych przez beneficjentów nie będących 

instytucjami, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych  

z EFS (np. Instytucja Zarządzająca), koszty pośrednie są kwalifikowane w wysokości połowy 

stawek określonych w Wytycznych kwalifikowalności. W przypadku projektów 

pozakonkursowych o charakterze wdrożeniowym (polegających na świadczeniu usług m.in. 

rynku pracy, integracji społecznej, edukacji na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia, przez 

beneficjentów, którzy zostali wskazani jako podmioty publiczne odpowiedzialne za 
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koordynację danej polityki na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym), IZ WRPO 

2014+ może podjąć decyzję o zastosowaniu pełnych stawek ryczałtowych. Informacja w tym 

zakresie jest zamieszczona w SZOOP w punkcie Warunki stosowania uproszczonych form 

rozliczania wydatków / forma płatności znajdującym się przy każdym Działaniu/Poddziałaniu. 

W przypadku projektów realizowanych na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych z Funduszu Pracy w ramach 

programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  

na lata 2014-2020,katalog kosztów pośrednich określony jest w ustawie z dnia 20.04.2004 r. 

o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), 

a stawka ryczałtowa kosztów pośrednich jest określana przez Wnioskodawcę we wniosku  

o dofinansowanie i wynosi nie więcej niż poziom wskazany w tej ustawie.  

Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową ulega 

pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o: 

a) Wartość wydatków poniesionych przez partnerów ponadnarodowych w projektach 

ponadnarodowych o których mowa w podrozdziale 8.10 Projekty innowacyjne  

i ponadnarodowe Wytycznych kwalifkowalności. Jednocześnie IZ informuje, iż projekty 

ponadnarodowe realizowane są na poziomie krajowym. 

b) Wartość stawek jednostkowych o których mowa w sekcji 8.6.1 Stawki jednostkowe 

Wytycznych kwalifkowalności, o ile wyżej wymienione stawki jednostkowe uwzględniają 

koszty pośrednie. 

Z uwagi na powyższe zapisy, Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia 

określonej dla danego projektu wartości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem  

w wierszu „Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem”. Należy wówczas w wierszu „jako % 

kosztów bezpośrednich” wybrać opcję „Nie dotyczy”. Wybór stawki ryczałtowej kosztów 

pośrednich zostanie wtedy zablokowany do edycji. W przypadku nie występowania kosztów 

pośrednich, należy pozostawić bez edycji wiersz „Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem” 

(pozycje domyślnie wypełnione są wartością „0”). W sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza 

rozliczać w ramach projektu koszty pośrednie, należy pamiętać, iż nie ma możliwości wyboru 

stawki ryczałtowej innej niż określona w Wytycznych kwalifikowalności. 

 wiersz „Wkład własny ogółem” - w kolumnach oznaczających poszczególne lata     

należy wpisać odpowiednie wartości wkładu własnego, tak aby ich suma w kolumnie 

„Razem” była równa automatycznie zsumowanej wartości w kolumnie „wkład własny”. 

Ponadto wiersze „w tym wkład prywatny” oraz „w tym wkład prywatny wymagany 

przepisami pomocy publicznej” są sumowane automatycznie w kolumnie „Razem” po 

wybraniu opcji „Przelicz tabelę 5.1.1”.  
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 wiersz „W tym wkład prywatny” - w kolumnach oznaczających poszczególne lata     

należy wpisać odpowiednie wartości wkładu prywatnego, którego wartość nie może 

być wyższa, niż wartość wkładu własnego ogółem. 

 Wiersz „W tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej” -  

w kolumnach oznaczających poszczególne lata należy wpisać odpowiednie wartości 

wkładu prywatnego wymaganego przepisami pomocy publicznej. Wpisana wartość 

powinna być adekwatna do przedstawionej w pkt 5.1.3 metodologii wyliczenia 

dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną 

i pomocą de minimis. Wskazana wartość nie może być wyższa, niż wartość wkładu 

prywatnego. 

 Wiersz „Dochód”–w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS pole będzie 

nieaktywne. W przypadku wygenerowania dochodu w trakcie realizacji projektu, 

Wnioskodawca jest zobowiązany do jego wykazywania w ramach wniosku o płatność 

(zgodnie z postanowieniami umowy/decyzji o dofinansowaniu/ uchwały powierzającej 

realizację projektu). 

 Wiersze „Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis”, „Wydatki objęte pomocą 

publiczną”, „Wydatki objęte pomocą publiczną II”, „Wydatki objęte pomocą de 

minimis”, „Wydatki objęte pomocą de minimis II”– są to wydatki zaplanowane na 

poszczególne lata, zsumowane w kolumnach „Razem” oraz „Dofinansowanie”. Wiersze 

te wypełnią się automatycznie po prawidłowym przyporządkowaniu odpowiedniej 

kategorii i poziomu pomocy publicznej/de minimis do poszczególnych wydatków 

uwzględnionych w tabeli 5.1.1. 

WAŻNE! 

Dany wydatek powinien zostać przyporządkowany nie więcej niż do jednego poziomu 

pomocy publicznej/de minimis. 

Liczby porządkowe poszczególnych pozycji w ramach kosztów bezpośrednich uzupełniane 

są automatycznie po wybraniu opcji „Przelicz tabelę 5.1.1”. 

5.1.2 Uzasadnienie kosztów 

 Uzasadnienie zlecania zadań w projekcie - W przypadku planowania zlecania realizacji 

usług merytorycznych wykonawcom (w rozumieniu podrozdziału 8.5 Zlecanie usług 

merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS Wytycznych 

kwalifikowalności) konieczne jest odznaczenie tych usług, które zostaną zlecone  

w ramach projektu, z zastrzeżeniem, że takie zadania co do zasady nie mogą stanowić 

więcej niż 30% wartości projektu z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 8.5 Wytycznych 
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kwalifikowalności oraz jeśli Regulamin konkursu / Wezwanie do złożenia wnioskuinaczej 

nie wskazuje. Konieczność zlecenia usługi merytorycznej uzasadniana i opisywana jest w 

polu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu. W tym miejscu w sposób 

wyczerpujący powinny zostać opisane przyczyny zlecania części projektu (usług 

merytorycznych) do realizacji przez wykonawców. Należy podkreślić, że Wnioskodawca 

musi uzasadnić, dlaczego daną usługę merytoryczną chce zlecić wykonawcy i dlaczego 

nie jest w stanie sam jej zrealizować, określić powody takiej decyzji (np. może to wynikać 

z braku odpowiedniego potencjału). Przy zlecaniu wykonania części realizacji projektu 

należy pamiętać przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności (zastosowanie 

może mieć również ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie) – w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do 

Wnioskodawcy lub jego partnerów. Dodatkowo podmioty zaangażowane w realizację 

projektu powinny pamiętać, że faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy 

udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą. Ponadto, nie jest 

kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez partnera wiodącego pozostałym  

partnerom projektu i odwrotnie; 

 Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych - Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności (podrozdział 

6.12 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) 

wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 

wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków 

projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w SZOOP. Wydatki 

ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej 

kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. Koszty 

pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do 

realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku  

o dofinansowanie w pkt 5.1.2 zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu  

z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, 

amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu, przy czym 

analiza najbardziej efektywnej metody pozyskania do projektu środków trwałych dotyczy 
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wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500 PLN 

netto3; 

 Uzasadnienie dla cross-financingu - Kategorie kosztów zaliczanych do cross-

financingu określa szczegółowo podrozdział 8.7 Cross-financing w projektach 

finansowanych ze środków EFS Wytycznych kwalifikowalności. Poziom ten nie może 

przekroczyć limitu określonego dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP. Wydatki 

objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich.  

Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-financingu powinny zostać 

uzasadnione w pkt 5.1.2, w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji 

konkretnych zadań w ramach projektu; 

 Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja 

o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników – w tej 

części Wnioskodawca powinien wskazać, jaki wkład własny, w tym wkład rzeczowy 

jest/będzie wnoszony do projektu. Ponadto należy podkreślić, że wkład niekoniecznie 

musi być wnoszony przez Wnioskodawcę, lecz także przez partnera, jak również 

uczestników projektu, o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione we wniosku  

o dofinansowanie projektu jako wkład własny. Opis w tym punkcie powinien być ściśle 

powiązany z opisem w punkcie 5.3 Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy oraz  

z punktem 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN; 

 Uzasadnienie dla sposobu wyliczenia dochodu – w przypadku projektów 

realizowanych w ramach EFS pole jest  nieaktywne;  

 Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza obszarem objętym programem, ale 

na terytorium UE - tę część uzasadnia tylko Wnioskodawca, który planuje ponosić 

wydatki w ramach projektu poza terytorium kraju lub programu operacyjnego, ale na 

terytorium UE w rozumieniu podrozdziału 8.1 Wytycznych kwalifikowalności; 

 Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE - tę cześć 

uzasadnienia wydatków uzupełnia tylko Wnioskodawca, który będzie ponosić wydatki  

w ramach projektu poza terytorium UE w rozumieniu podrozdziału 8.1 Wytycznych 

kwalifikowalności; co do zasady tego typu wydatki są niekwalifikowalne w ramach 

projektu, chyba że Regulamin konkursu/Wezwanie do złożenia wniosku dopuszcza 

możliwość ich poniesienia; 

 Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które 

wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do 

finansowania z kilku źródeł) - Wnioskodawca, który planuje przedsięwzięcia 

                                                           
3Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie do każdego środka trwałego, ale może dotyczyć również 

grupy środków trwałych o tym samym przeznaczeniu. 
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finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i / lub prywatnego,  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, uzasadnia źródła 

finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego 

finansowania zgodnie z zapisami pkt 5) podrozdziału 8.3 Wytycznych kwalifikowalności; 

dane wykazane w tym polu powinny być spójne z informacjami przedstawionymi  

w punkcie 5.2. Nie ma potrzeby uzasadniania wkładu własnego wniesionego w ramach 

kosztów pośrednich. 

 Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie – 

należy uzasadnić poniesienie wydatków nie ujętych w katalogu wydatków lub których 

wartość przekracza stawki ujęte w taryfikatorze załączonym do Regulaminu konkursu / 

Wezwaniu do złożenia wniosku; jeżeli takie wydatki nie występują, w polu należy wpisać 

„Nie dotyczy”. Ponadto w tym miejscu Wnioskodawca powinien uzasadnić koszty 

związane z angażowaniem personelu na podstawie umów cywilnoprawnych, 

samozatrudnienia i zatrudnienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, 

wskazując formy zaangażowania, okres oraz wymiar czasu pracy wszystkich osób 

stanowiących personel projektu. Prawidłowe uzasadnienie kosztów związanych  

z angażowaniem personelu jest warunkiem niezbędnym do uznania tych kosztów za 

kwalifikowalne na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, a następnie wniosku  

o płatność. 

5.1.3 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach 

wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu wyliczenia intensywności 

pomocy oraz wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków 

objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, w zależności od typu pomocy oraz 

podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc, w tym zwłaszcza informacji na temat:  

 rodzaju wydatków objętych pomocą publiczną/ pomocą de minimis (np. pomoc na 

szkolenia, pomoc na usługi doradcze, pomoc na subsydiowanie zatrudnienia, inne 

wydatki objęte pomocą);  

 sposobu wyliczenia szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą publiczną, w tym 

poziomu wnoszonego wkładu prywatnego (zgodnie z intensywnością pomocy 

określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz szacunkowej wartości wydatków objętych 

pomocą de minimis (zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
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1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

W tym polu należy wskazać również wszelkie dodatkowe informacje, które mają wpływ 

na określenie wysokości pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie, np. 

czy pomoc będzie kierowana do pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub 

pracowników niepełnosprawnych, czy odbiorcami pomocy będą mikro, małe czy 

średnie przedsiębiorstwa, itp. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest równocześnie 

podmiotem udzielającym pomocy oraz odbiorcą (beneficjentem pomocy), wówczas 

powinien dokonać stosownego wyliczania wartości pomocy publicznej i/lub pomocy de 

minimis, w podziale na pomoc otrzymaną i pomoc udzielaną. 

5.1.4 Budżet projektu 

Tabela 5.1.4 budżet projektu uzupełniana jest automatycznie na podstawie danych 

wpisanych do tabeli 5.1.1, po wybraniu opcji „Aktualizuj tabelę 5.1.4”. 

5.1.4a Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których 

Wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 

Punkt 5.1.4a wniosku wypełniany jest tylko przez Wnioskodawcę, który wnioskuje 

 o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2mln PLN (pole to staje się aktywne  

w momencie, gdy kwota wykazana w kolumnie „Dofinansowanie” w tabeli w punkcie 

5.1.1wyniesie 2 mln złotych lub więcej). Punkt 5.1.4a wniosku pozwala Wnioskodawcy na 

zaplanowanie w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli zawiera 

sposób jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. Wystąpienie ryzyka może prowadzić do 

nieosiągnięcia zaplanowanychrezultatów i wskaźników ich pomiaru, a w efekcie do 

niezrealizowania projektu. Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem możliwe jest 

zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założeń projektu. Pojęcie „założenia projektu” 

obejmuje planowane rezultaty realizacji projektu.  

Wnioskodawca może zastosować dowolną metodę analizy ryzyka. Kluczowe jest dokonanie 

właściwej oceny ryzyka i odpowiednie zaplanowanie projektu w tym zakresie, co umożliwi 

skuteczne przeciwdziałanie nieprzewidzianym problemom bez uszczerbku dla założonych do 

zrealizowania zadań i harmonogramu oraz ponoszenia dodatkowych wydatków.  

Kolumna „Wskaźnik rezultatu” uzupełniana jest automatycznie na podstawie danych 

wpisanych w pkt 4.2 Planowane rezultaty realizacji projektu. 

W kolumnie drugiej „Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie 

wartości docelowej wskaźnika rezultatu” należy wskazać sytuacje, których wystąpienie 

utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wskaźników rezultatu. W tej kolumnie należy zawrzeć 
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opis poszczególnych rodzajów ryzyka mogących wystąpić w projekcie i stopień ich 

ewentualnego wpływu na osiągnięcie założeń projektu.  Przede wszystkim należy opisywać 

ryzyko niezależne od Wnioskodawcy, co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt 

zachodzi wysokie prawdopodobieństwo. Nie należy natomiast opisywać sytuacji dotyczących 

ryzyka, które spełnia dwa warunki: jest niezależne od działań Wnioskodawcy i co do którego 

wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi niskie prawdopodobieństwo (np. utrudnienie 

lub uniemożliwienie osiągnięcia celów szczegółowych projektu na skutek klęski żywiołowej). 

Wnioskodawca powinien również opisać sytuacje dotyczące ryzyka, które jest zależne  

od podejmowanych przez niego działań, o ile uzna, że mogą one znacząco wpłynąć  

na realizację założeń projektu.  

W kolumnie „Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka” należy wskazać 

metodę/metody identyfikacji przypadku zajścia ryzyka. 

Wystąpienie sytuacji ryzyka jest sygnałem do zastosowania odpowiedniej strategii 

zarządzania ryzykiem. Identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka może być dokonana np. 

poprzez: 

 analizę wyjściowych założeń projektu i porównywanie ich z rzeczywistymi efektami 

realizacji projektu, 

 zbieranie informacji o ryzyku w projekcie, 

 porównywanie danych dotyczących zakończonej realizacji podobnych projektów  

w przeszłości, 

  weryfikowanie poprawności założeń projektu przyjętych na etapie jego planowania.  

W przypadku projektów partnerskich partner wiodący może zaplanować, że identyfikacja 

wystąpienia sytuacji ryzyka będzie dokonywana przez partnera/partnerów projektu.  

W kolumnie „opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji 

ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie)” 

należy opisać działania, które zostaną podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka. Opisywane w tej 

kolumnie działania powinny być projektowane na podstawie wcześniej przeprowadzonej 

analizy ryzyka i stanowić sposób rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem.  

W przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca może –w ramach opisu działań, które 

zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku wystąpienia 

sytuacji ryzyka – zawrzeć informację, że realizacja tych działań lub części tych działań 

zostanie powierzona partnerowi/partnerom. 
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Wnioskodawca może przyjąć następujące strategie reagowania na ryzyko: 

 unikanie (zapobieganie) – opracowanie założeń projektu w sposób pozwalający na 

wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych 

celów szczegółowych. Przykładem działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji 

ryzyka jest zwiększenie dostępnych zasobów lub posługiwanie się wypróbowanymi 

sposobami realizacji projektu, 

 transfer – przeniesienie zarządzania ryzykiem na inny podmiot; 

 łagodzenie (minimalizowanie) – zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie 

ewentualnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie odpowiednich 

działań, strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia ryzyka 

i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie 

określonych działań może wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, 

budżetu projektu oraz struktury zarządzania projektem, 

 akceptacja – przyjęcie ryzyka i ponoszenie skutków jego wystąpienia, które może być 

związane ze zmianą metod zarządzania projektem lub zabezpieczeniem 

rezerwowych zasobów.  

W przypadku projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

zalecane jest komplementarne przyjęcie strategii unikania oraz łagodzenia ryzyka 

nieosiągnięcia założeń projektu. Należy założyć, że zastosowanie jedynie strategii unikania 

ryzyka może okazać się w przypadku danego projektu niewystarczające i konieczne będzie 

wdrożenie opracowanego wcześniej planu łagodzenia ryzyka opisanego we wniosku  

o dofinansowanie. 

Na podstawie tego punktu oceniane będzie kryterium merytoryczne „Trafność analizy ryzyka 

nieosiągnięcia założeń projektu (jeśli dotyczy)”. 

5.1.5 Ustalenie poziomu dofinansowania (dotyczy projektów, które nie 

podlegają schematom pomocy publicznej) – dane muszą być zbieżne ze 

studium wykonalności/biznesplanem. 

Tabela 5.1.5 nie dotyczy projektów realizowanych w ramach EFS. 

5.1.6 Kwoty ryczałtowe 

Tabela w pkt. 5.1.6 jest aktywna w przypadku wybrania w punkcie 3.4 Harmonogram 

realizacji projektu opcji „Wydatki rozliczone ryczałtowo” dla kosztów bezpośrednich.  

WAŻNE! 
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Punkt jest wypełniany wyłącznie w przypadku rozliczania projektu przy pomocy kwot 

ryczałtowych. Nie dotyczy stawek jednostkowych. 

 Nazwa zadania -  należy wybrać z listy rozwijanej zadanie rozliczane w ramach kwot 

ryczałtowych. 

 Wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej – z listy rozwijanej należy wybrać wskaźnik, 

który jest realizowany w ramach wybranego wcześniej zadania, a następnie należy 

określić jego wartość (wartość wskaźnika nie może być większa, niż zadeklarowana  

w pkt 4.1 lub 4.2). 

Wnioskodawca może wybrać kilka wskaźników, które będą weryfikowały stopień 

realizacji danego zadania poprzez dodanie kolejnych pozycji w tabeli uwzględniających 

zadanie, do którego odnosi się kolejny wskaźnik. 

 Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników – należy wskazać wykaz dokumentów 

potwierdzających realizację założonych dla zadania wskaźników. 

Po wypełnieniu tabeli 5.1.6 należy wrócić do pkt 5.1.4 i ponownie wybrać opcję „Aktualizuj 

tabelę 5.1.4”, aby system mógł uzupełnić danymi wiersze „Kwoty ryczałtowe” oraz „jako % 

wartości projektu”. 

5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowanych 

projektu 

 Środki wspólnotowe – należy wpisać wartość zakładanego dofinansowania ze środków 

wspólnotowych, wartość środków wspólnotowych wynosi 85% wartości projektu (i nie 

może być wyższa niż 85%), wartość pola "Środki wspólnotowe" nie może być wyższa, 

niż "Wnioskowane dofinansowanie ogółem" z tabeli 5.1.4. 

 Krajowe środki publiczne, w tym – pole sumuje się automatycznie wartościami  

z wierszy „Budżet państwa”, „Budżet jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Inne 

krajowe środki publiczne”; 

 Budżet państwa – należy wpisać wartość zakładanej dotacji celowej z budżetu 

państwa; poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa jest określony dla 

danego Działania/Poddziałania w SZOOP i wynosi od 0% do 15% wartości projektu. 

Suma pól „Środki wspólnotowe” i „Budżet państwa” powinna być równa wartości pola 

„Wnioskowane dofinansowanie ogółem” z tabeli 5.1.4. 

 Budżet jednostek samorządu terytorialnego – pole należy wypełnić w przypadku 

wniesienia wkładu własnego z budżetu jst; 

 Inne krajowe środki publiczne – pole sumuje się automatycznie wartościami z wierszy: 
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 Fundusz Pracy – pole należy wypełnić w przypadku wniesienia wkładu własnego 

finansowanego z Funduszu Pracy; 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pole należy wypełnić  

w przypadku wniesienia wkładu własnego finansowanego z PFRON; 

  inne – pole należy wypełnić w przypadku wniesienia wkładu własnego 

finansowanego z niewymienionych wyżej źródeł finansowania (np. NFZ czy środki 

Ministerstwa Zdrowia); 

 Prywatne – pole wypełnianie w przypadku wniesienia wkładu własnego ze środków 

prywatnych Wnioskodawcy; 

 Suma – pole sumowane automatycznie wartościami wprowadzonymi w powyższych 

wierszach; 

 W tym EBI – pole nieaktywne w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS. 

Suma pól: "budżet jednostek samorządu terytorialnego", "inne krajowe środki publiczne", 

"Prywatne" musi być równa polu "Wkład własny" z tabeli 5.1.4. 

Wartość pola Suma musi być równa polu Koszty ogółem z tabeli 5.1.4. 

5.3 Potencjał i doświadczenie Projektodawcy  

Potencjał Wnioskodawcy (partnera wiodącego) i partnerów wykazywany jest przez 

Wnioskodawcę w kontekście oceny zdolności do efektywnej realizacji projektu jako opis 

doświadczenia oraz zasobów jakimi dysponuje i jakie zaangażuje w realizację projektu. 

Wnioskodawca powinien w tym zakresie opisać ewentualne partnerstwo nawiązane do 

realizacji projektu i możliwość korzystania z doświadczenia i zasobów wszystkich podmiotów 

tworzących dane partnerstwo.  

Na podstawie zamieszczonych informacji dokonywana jest ocena zdolności do płynnej 

obsługi finansowej projektu oraz ocena merytoryczna potencjału, jaki Wnioskodawca planuje 

zaangażować w realizację projektu. 

Wskazanie przez Wnioskodawcę informacji na temat zasobów zaangażowanych do realizacji 

projektu nie musi przekładać się każdorazowo na konkretną wysokość wkładu własnego; 

powinno ono jednak zostać odpowiednio uwzględnione na etapie konstruowania 

szczegółowego budżetu projektu i określania wysokości dofinansowania, np. wykazanie 

informacji o posiadaniu adekwatnego do realizacji projektu sprzętu technicznego powinno 

oznaczać, że Wnioskodawca nie będzie już aplikował o dofinansowanie na zakup sprzętu. 

O tym, czy dany zasób zostanie wyceniony i włączony do wkładu własnego decyduje 

Wnioskodawca. 
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Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych 

wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego 

poziomu wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo – w przypadku projektów 

partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet 

projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku,  

gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów 

odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 

W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje 

krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu (jedną  

z trzech opisanych poniżej) odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego 

działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. 

Oznacza to, że podczas oceny potencjału finansowego nie można pominąć obrotu podmiotu, 

który, mimo że funkcjonuje krócej niż rok, wykazał dane za zamknięty rok obrotowy i którego 

wydatki ujęto w budżecie. Nie jest bowiem konieczne, aby okres, którego te dane dotyczą 

trwał pełnych 12 miesięcy. Istotne jest natomiast, aby kończył się on w momencie 

zamknięcia roku obrotowego podmiotu. W przypadku przedsiębiorstwa działającego poniżej 

roku i niemającego zamkniętego roku obrotowego, należy podać obrót od momentu 

rozpoczęcia działalności do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, biorąc 

pod uwagę wyłącznie dane za udokumentowany przez Wnioskodawcę okres. Ponadto, 

podczas oceny potencjału finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn.  

w przypadku, gdy Wnioskodawca wykazuje obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść 

zawsze do pełnej wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy 

postąpić w sytuacji, w której najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym 

projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku, do wartości wydatków 

odnosi się wykazany przez uprawnione do tego podmioty (tzn. te, których wydatki ujęto  

w budżecie) obrót w pełnej wysokości.  

Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot  

na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów 

ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie 

niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość 

przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania  

na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego Wnioskodawcę/ 

partnera (o ile dotyczy). 
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W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek, jako 

obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego, jakim dysponowali 

Wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 

Na tej podstawie sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca/partnerzy posiada/posiadają 

potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz 

bezproblemowe rozliczanie projektu. Potencjał finansowy mierzony wielkością obrotów  

w stosunku do wydatków projektu / projektów ma również na celu wykazanie możliwości 

ewentualnego dochodzenia zwrotu tych środków dofinansowania, w przypadku 

wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też brak potencjału finansowego 

będzie miał wpływ na ogólną ocenę wniosku o dofinansowanie.  

Z uwagi na fakt, iż podczas oceny potencjału finansowego partnerstwa bierze się pod uwagę 

obroty jedynie tych podmiotów, których wkład w projekt ma charakter finansowy, niezbędne 

jest szczegółowe wskazanie ponoszonych przez te podmioty wydatków. Informacja taka 

powinna znaleźć się w pkt 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN, stąd sposób 

jej zamieszczania jest omówiony w części instrukcji dotyczącej pkt 5.1.1. 

Poza ww. informacją, należy wskazać, jakie zasoby finansowe wniosą do projektu 

Wnioskodawca i partnerzy. Istotnym jest to, aby Wnioskodawca już na etapie tworzenia 

wniosku o dofinansowanie przeanalizował, czy posiadany potencjał finansowy będzie mógł 

być wykorzystywany do realizacji projektu. Wnioskodawca ma możliwość wykazania 

środków finansowych będących w dyspozycji zarówno Wnioskodawcy, jak i partnerów oraz 

takich, które Wnioskodawca potrafi zmobilizować w społeczności lokalnej w związku  

z planowaną realizacją projektu. Oznacza to, że poza własnymi środkami finansowymi 

Wnioskodawcy/partnerów równie istotne jest wykazanie środków finansowych podmiotów 

zewnętrznych (niebędących partnerem w projekcie), a udostępniających własny potencjał 

finansowy do realizacji określonego projektu. 

Należy również opisać potencjał kadrowy/merytoryczny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli 

dotyczy) i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskazać kluczowe osoby, 

które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie 

wraz z syntetycznym opisem doświadczenia). Istotnym jest to, aby Wnioskodawca już na 

etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie przeanalizował, czy posiadany już potencjał 

kadrowy/merytoryczny będzie mógł być wykorzystywany do realizacji projektu. Należy 

wskazać tylko posiadany potencjał kadrowy/merytoryczny, a więc w szczególności osoby na 

stałe współpracujące i planowane do oddelegowania do projektu. Dotyczy to  

w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz trwale współpracujących  

z Wnioskodawcą np. w przypadku wolontariusza - na podstawie umowy o współpracy, a nie 
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tych które Wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować (np. na umowę zlecenie), ponieważ 

w takich przypadkach może bowiem obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (zasada 

konkurencyjności lub prawo zamówień publicznych). Należy opisać odrębnie dla każdej  

z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz zakres 

zadań, jakie dana osoba realizować będzie na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez 

nią wiedzy i umiejętności. 

Posiadany potencjał kadrowy, może być wykazany jako wkład własny w projekcie, o ile ten 

wkład jest wymagany i spełnione są warunki kwalifikowania wydatków określone  

w podrozdziale 6.10 Wytycznych kwalifikowalności. W takiej sytuacji Wnioskodawca 

dokonuje wyceny posiadanych i angażowanych w projekcie zasobów kadrowych a określoną 

w ten sposób kwotę wykazuje w budżecie projektu jako wkład własny. Jeżeli do realizacji 

przedsięwzięcia zaangażowani będą partnerzy, w tym punkcie partner wiodący wskazuje 

także, jakie zasoby ludzkie zostaną wniesione przez poszczególnych partnerów na potrzeby 

realizacji zadań wskazanych w pkt 5.1.1 (o ile partnerzy wnoszą do projektu takie zasoby). 

Ponadto należy opisać potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe 

Wnioskodawcy i partnerów oraz wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu.  

Należy opisać jakie posiadane przez Wnioskodawcę zaplecze techniczne (w tym sprzęt  

i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu) 

zaangażowane będzie w realizację projektu. Nie dotyczy to potencjału technicznego, jakiego 

Wnioskodawca nie posiada, ale dopiero planuje zakupić ze środków projektu, ani potencjału, 

który nie będzie wykorzystywany do celów realizacji projektu. Istotnym jest to, aby 

Wnioskodawca już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie przeanalizował, czy już 

posiadany przez niego sprzęt, ale także inne zaplecze techniczne będzie mogło być 

wykorzystywane do realizacji projektu. Zakres i sposób zaangażowania zasobów 

technicznych należy opisać oddzielnie dla każdego zadania określonego w projekcie.  

Posiadany potencjał techniczny, może być wykazany jako wkład własny w projekcie, o ile ten 

wkład jest wymagany i spełnione są warunki kwalifikowania wydatków określone  

w Wytycznych kwalifikowalności. W takiej sytuacji Wnioskodawca dokonuje rzetelnej 

(w oparciu o stawki rynkowe) wyceny posiadanych i angażowanych w projekcie zasobów 

technicznych a określoną w ten sposób kwotę wykazuje w budżecie projektu jako wkład 

własny. Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia zaangażowani będą partnerzy, w tym punkcie 

Wnioskodawca wskazuje także, jakie zasoby techniczne zostaną wniesione przez 

poszczególnych partnerów na potrzeby realizacji zadań wskazanych w pkt 5.1.1 (o ile 

partnerzy wnoszą do projektu takie zasoby). 
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Wnioskodawca winien również wykazać, iż w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

W tym punkcie  należy również wskazać doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów (jeśli 

dotyczy). Istotnym elementem opisu doświadczenia powinno być wykazanie obecności 

Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) i „zakorzenienia” działań podejmowanych przez 

niego i przez partnerów (jeśli dotyczy) w przeszłości (w okresie ostatnich trzech lat  

w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, tj. np. jeżeli wniosek 

składany jest w 2015 roku, opis działań może dotyczyć okresu 2012-2015) w obszarze 

planowanej interwencji, nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.  

Opis doświadczenia powinien dawać możliwość oceny zdolności Wnioskodawcy i partnerów 

(jeśli dotyczy) do podjęcia i efektywnej realizacji określonego przedsięwzięcia. Zdolności 

opisywane powinny być w kontekście szeroko rozumianego kapitału społecznego 

Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) wyrażonego poprzez umiejętności do 

samoorganizowania się i współpracy oraz zaangażowania w poprawę sytuacji społeczności 

(grupy docelowej), na rzecz której podejmowane będą działania w ramach projektu. 

Wnioskodawca powinien przedstawić kapitał społeczny swój i partnerów (jeśli dotyczy) 

poprzez opis efektów dotychczas zrealizowanych przez siebie i partnerów (jeśli dotyczy) 

projektów / działań / akcji na rzecz społeczności (grupy docelowej), czy podjętej współpracy 

z innymi organizacjami / instytucjami publicznymi. Opis powinien bowiem umożliwić ocenę 

umiejscowienia planowanego do realizacji projektu w kontekście szerszych działań 

podejmowanych przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) w ramach prowadzonej 

działalności. Na podstawie informacji oceniający powinni mieć możliwość szerszego 

spojrzenia na działalność Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) prowadzoną w okresie 

ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie 

oraz określenia poziomu doświadczenia merytorycznego i skuteczności Wnioskodawcy  

i partnerów (jeśli dotyczy).  

Opisując doświadczenie własne i partnerów (jeśli dotyczy) Wnioskodawca powinien przede 

wszystkim uzasadnić dlaczego doświadczenie jego i partnerów (jeśli dotyczy) jest adekwatne 

do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana  

w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności (i możliwości weryfikacji jej 

rezultatów) danego Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) prowadzonej w okresie 

ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie:  
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 w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu, 

 na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane  

w ramach projektu, 

  na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.  

Na podstawie opisu sprawdzana jest wiarygodność Wnioskodawcy i partnerów (jeśli 

dotyczy), w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, której 

najważniejszą rękojmią jest doświadczenie odpowiadające specyfice danego projektu. Przy 

czym Wnioskodawca powinien wykazać doświadczenie swoje i partnerów (jeśli dotyczy)  

w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, 

w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a nie jedynie tych realizowanych przy 

udziale środków funduszy strukturalnych. Dotyczy to również przedsięwzięć aktualnie 

realizowanych i zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym 

składany jest wniosek o dofinansowanie, w których Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) 

uczestniczy / uczestniczą lub uczestniczył / uczestniczyli jako partner. W opisie należy 

jednak uwzględnić przede wszystkim przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem 

planowanego do realizacji projektu (pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych 

zadań itp.).  

Należy również wskazać instytucje, które mogą potwierdzić opisany wyżej potencjał 

społeczny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy). Prawdziwość informacji podanych  

w tym zakresie potwierdza oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę w części VIII. 

Oświadczenia Wnioskodawcy. Jednocześnie instytucja, w której dokonywana jest ocena 

wniosku może w ramach procedury wyboru projektu do dofinansowania zweryfikować 

prawdziwość podanych informacji np. poprzez kontakt ze wskazaną przez Wnioskodawcę 

instytucją. 

VI. Aspekty prawno-finansowe 

6.1 Trwałość projektu 

 Czy zostanie zachowana trwałość projektu – należy wybrać w listy rozwijanej „Tak” lub 

„Nie”; w przypadku deklaracji zachowania trwałości projektu należy przedstawić w jaki 

sposób zostanie zachowana trwałość projektu, w tym jego rezultatów oraz opis 

ewentualnych zagrożeń trwałości projektu, który powinien zawierać m.in. opis 

poszczególnych rodzajów ryzyka i stopień ich ewentualnego wpływu na nieosiągnięcie 

trwałości projektu. 

WAŻNE! 
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Trwałość projektu nie jest rozumiana jedynie jako trwałość rezultatu (np. funkcjonowanie 

miejsc przedszkolnych), ale także jako zapewnienie kontynuacji działań o podobnym 

charakterze po zakończeniu realizacji projektu (np. w przypadku działania platformy 

edukacyjnej należy opisać sposób zapewnienia trwałości jej funkcjonowania po zakończeniu 

realizacji projektu, a w przypadku informacji dotyczących sposobu utrzymania 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, należy 

zawrzeć we wniosku informacje, z jakiego źródła, innego niż wsparcie EFS, miejsca te będą 

utrzymane przez okres minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS, a także planowane 

działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu 

finansowania EFS 

 Czy zrealizowany projekt zostanie przekazany w zarządzanie innej instytucji - należy 

wybrać w listy rozwijanej „Tak” lub „Nie”, w przypadku deklaracji przekazania projektu 

należy uzasadnić taką potrzebę. 

6.2 Pomoc publiczna 

 Czy Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na realizację niniejszego projektu? 

Proszę podać kwotę. – W sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał już pomoc de minimis na 

realizację niniejszego projektu, należy podać kwotę otrzymanej pomocy de minimis.  

W przypadku nie otrzymania pomocy de minimis należy wpisać 0,00 PLN. 

 Czy Wnioskodawca uzyskał pomoc inną niż de minimis na realizację niniejszego 

projektu? Proszę podać kwotę. - W sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymał już pomoc inną 

niż de minimis na realizację niniejszego projektu, należy podać kwotę otrzymanej 

pomocy innej niż de minimis. W przypadku nie otrzymania pomocy innej niż de minimis 

należy wpisać 0,00 PLN. 

 Czy Wnioskodawca uzyskał jakąkolwiek pomoc de minimis w ciągu ostatnich 3 lat? 

Proszę podać kwotę, a także wskazać konkretne przedsięwzięcia. – W sytuacji, gdy 

Wnioskodawca otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat pomoc de minimis oraz w składanym 

wniosku o dofinansowanie ubiega się o pomoc de minimis dla siebie, należy podać kwotę 

otrzymanej pomocy oraz wskazać przedsięwzięca, w ramach których ta pomoc została 

przyznana. 

Pole jest aktywne wyłącznie w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie „Czy 

we wniosku występuje pomoc de minimis” w pkt 2.2 Informacja o występowaniu pomocy 

publicznej. 
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 Wyjaśnienia – W sytuacji wskazania kwot w ww. wierszach należy wskazać źródła 

pozyskania pomocy de minimis lub innej niż de minimis oraz uzasadnić potrzebę jej 

otrzymania ze wskazaniem kwot przypadających na dany rok. 

6.3. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: 

 Zrównoważony rozwój – z listy rozwijanej należy wybrać, jaki wpływ będą miały działania 

realizowane w projekcie na zrównoważony rozwój oraz uzasadnić, w jaki sposób projekt 

będzie realizował politykę zrównoważonego rozwoju; 

 Równość szans - z listy rozwijanej należy wybrać, jaki wpływ będą miały działania 

realizowane w projekcie na równość szans oraz uzasadnić, w jaki sposób projekt będzie 

realizował politykę równości szans. Decyzja w zakresie dostosowania danego produktu 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinna być każdorazowo poprzedzona 

analizą dostępności do potrzeb potencjalnych użytkowników danego produktu projektu  

i możliwością wystąpienia wśród nich osób z niepełnosprawnościami. W przypadku 

szczególnych projektów, w których zasada dostępności produktu nie znajduje 

zastosowania, Wnioskodawca powinien w tym miejscu zawrzeć informację o neutralności 

produktu wraz z uzasadnieniem, dlaczego produkt projektu jest neutralny. 

Warunkiem przyjęcia wniosku do dofinansowania jest jego pozytywny lub neutralny 

wpływ na realizację obu ww. polityk poprzez wybranie z listy rozwijanej opcji 

„Pozytywny” lub „Neutralny”. 

VII. Tryb wyboru wykonawcy/dostawcy w ramach projektu 

7.1. W ramach ilu kontraktów Projekt będzie realizowany?– nie dotyczy EFS. 

7.2. Czy Wnioskodawca podlega Prawu Zamówień Publicznych? – z listy 

rozwijanej należy wybrać opcję „Tak” lub „Nie”. 

7.3. Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę – poprzez 

wybranie opcji „Dodaj pozycję” należy wskazać wszystkie planowane przez Wnioskodawcę 

zamówienia składane w ramach planowanego do realizacji projektu. 

WAŻNE!  

Należy wskazać wszystkie zamówienia publiczne, których udzielenie następuje 

zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub zasadą konkurencyjności opisaną  

w Wytycznych kwalifikowalności. 

 Przedmiot zamówienia – należyw sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń opisać przedmiot zamówienia 
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 Tryb postępowania (np. przetarg nieograniczony, zapytanie ofertowe, zasada 

konkurencyjności) wraz z uzasadnieniem– należy opisać właściwą formę 

postępowania; w przypadku wyboru trybu innego, niż przetarg nieograniczony lub zasada 

konkurencyjności, należy wykazać zasadność jego zastosowania. 

 Szacowana wartość zamówienia – należy podać planowaną wartość zamówienia  

w kwotach netto. 

VIII. Oświadczenia Wnioskodawcy/partnera 

Przy podanych w tabeli oświadczeniach należy z listy rozwijanej wybrać opcję “Tak/Nie/Nie 

dotyczy”, w zależności od wymogów, jakie ciążą na Wnioskodawcy/partnerze na podstawie 

Regulaminu konkursu / Wezwania do złożenia wniosku, związanych z realizacją projektu. 

IX. Załączniki 

Przy podanych w tabeli załącznikach należy z listy rozwijanej wybrać opcję “Tak/Nie/Nie 

dotyczy”, w zależności od wymogów, jakie ciążą na Wnioskodawcy na podstawie 

Regulaminu konkursu / Wezwania do złożenia wniosku, związanych z realizacją projektu. 

Pole dostępne do edycji tylko w przypadku wybranych naborów w przypadkach, kiedy będzie 

to określone w Regulaminie konkursu / Wezwaniu do złożenia wniosku. 

 

X. Podpis Wnioskodawcy/partnera 

10.1. Podpis Wnioskodawcy  

Poprzez wybór opcji “Dodaj pozycję” należy wskazać wszystkie osoby po stronie 

Wnioskodawcy (partnera wiodącego) upoważnione do podejmowania decyzji związanych  

z realizowanym projektem, podając ich imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz datę 

opatrzenia wniosku podpisem i pieczęcią. 

Osoba wymieniona w tym punkcie powinna być tożsama z osobą wymienioną w pkt 2.5. 

Osoba upoważniona do podpisywania umowy o dofinansowanie/zaciągania zobowiązań. 

Datę należy wypełnić wyłącznie w aplikacji LSI2014+, a nie po wydrukowaniu wniosku. 

Wniosek powinien zostać opatrzony pieczęcią Wnioskodawcy i imienną pieczęcią osoby 

upoważnionej wraz z jej podpisem lub, w przypadku braku pieczęci imiennej, czytelnym 

podpisem osoby upoważnionej. 
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10.2. Podpis Partnera/Partnerów  

Poprzez wybór opcji “Dodaj pozycję” należy wskazać wszystkie osoby po stronie 

partnera/partnerów upoważnione do podejmowania decyzji związanych z realizowanym 

projektem, podając ich imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz datę opatrzenia wniosku 

podpisem i pieczęcią. 

Datę należy wypełnić wyłącznie w aplikacji LSI2014+, a nie po wydrukowaniu wniosku. 

Wniosek powinien zostać opatrzony pieczęcią Partnera i imienną pieczęcią osoby 

upoważnionej po stronie partnera wraz z jej podpisem lub, w przypadku braku pieczęci 

imiennej, czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 

Zasady wysyłania przygotowanych wniosków są zawarte w instrukcji technicznej LSI 2014+ 

(w zakresie wersji elektronicznej wniosku) oraz w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do 

złożenia wniosku (w zakresie trybu i terminu dostarczenia wniosku do IOK). 



Załącznik 8.8 - Wzór deklaracji poufności

 
 

 

Wzór deklaracji poufności 

 

 

*Ekspert, pracownik   IZ, Obserwator  

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI  

 

Imię i nazwisko członka KOP*: 

………………………………………………………………...................................................... 

Instytucja Organizująca Konkurs: 

……………………………………………………………........................................................ 

Numer konkursu: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów 

powołanej w ramach Działania/Poddziałania …… Wielkopolskiego Regionalnego Programu  

Operacyjnego 2014 - 2020 oraz zobowiązuję się do:  

1) wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą 

(nie dotyczy obserwatora); 

2) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych  

i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej  

w Działaniu/Poddziałaniu ……  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

2014 - 2020, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

3) niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 

udostępnionych mi w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów 

powołanej w Działaniu/Poddziałaniu ……  Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014 - 2020. 

 

 

......................................................., dnia .............................. r. 

(miejscowość) 

 

 

............................................................ 

(podpis) 



Załącznik 8.9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 

 
 

 

 

Wzór Oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA IZ O BEZSTRONNOŚCI 

Imię i nazwisko pracownika IZ:………………………………………………………………..... 

Instytucja Organizująca Konkurs:……………………………………………………………...... 

Numer konkursu:………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika IZ z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział  
w konkursie. 

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 
powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że: 

a) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki; 

b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia z wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawców; 

c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

d) nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców ani nie pozostaję w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia  
z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców, ani nie jestem związany/-a  
z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

e) nie pozostaję z wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej. 

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało 
małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka. 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny 
wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie IZ.  

 

......................................................., dnia .............................. r. 

(miejscowość)  

............................................................ 

(podpis) 



Załącznik 8.10 -  Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 

 

 
 

  
 

KARTA OCENY WYMOGÓW FORMALNYCH WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

PROJEKTU KONKURSOWEGO WRPO 2014+ 

(w zakresie projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) 
 

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO / DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

NUMER KONKURSU:…………………………………………………………………………………………………………… 

DATA WPŁYWU WNIOSKU:………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:............................................................................................................................ ........ 

NUMER WNIOSKU (TECZKI): ................................................................................................................................................  

TYTUŁ PROJEKTU:…………………………………………………………………………………………………………….. 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:............................................................................................................................. .................. 

NAZWA PROJEKTODAWCY:…………………………………………………………………………………………………... 

OCENIAJĄCY:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Karta oceny wymogów formalnych jest wypełniana przez pracownika instytucji organizującej konkurs. Osoba dokonująca weryfikacji wymogów formalnych podpisuje deklarację poufności. 

Deklaracja poufności 

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie 

zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

Data, miejscowość i podpis:.................................................................................... 

 



 

A OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE TAK NIE* 

 

DO 

KOREKTY 

Uwagi  
* W przypadku gdy wniosek podlegał 

wcześniej  korekcie i ponownie nie 

spełnia wymogów formalnych , 

zaznaczenie opcji  NIE powoduje 
odrzucenie wniosku, bez możliwości   

korekty. 

1 
Wniosek został sporządzony w języku polskim, wypełniony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie oraz jest kompletny. 

    

2 
Wniosek został opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia 

wniosku. 

    

B DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU TAK NIE   

 Czy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne i może zostać przekazany do dalszej oceny ?     

 
Czy wniosek może zostać skierowany do korekty (zgodnie z zapisami właściwego regulaminu 

konkursu)? 
  

  

Sporządzone przez:  Zatwierdzone przez: 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: 

Data: Data: 

Podpis: Podpis: 

 



8.11 - Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 

konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym 
 

 

 

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH WRPO 2014+  

WRAZ Z SYSTEMEM WAGOWYM 

 

Komisja Oceny Projektów 

  

  

   

 

  

INSTYTUCJA  PRZYJMUJĄCA WNIOSEK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO / DEPARTAMENT WDRAŻANIA 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

NR KONKURSU RPWP. 

DATA WPŁYWU WNIOSKU Data wysłania wersji elektronicznej / Data otrzymania wersji 
papierowej 

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:  
NUMER WNIOSKU (TECZKI):  

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:  

TYTUŁ PROJEKTU:  
NAZWA WNIOSKODAWCY:  
OCENIAJĄCY: Wybierz element. 
 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE  zero-jedynkowe  

(każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

1.  
Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

2.  
Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

3.  

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania 

dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków 

funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów? 

 TAK  
NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 

PROJEKT 
 NIE DOTYCZY 

4.  

Wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów 

finansowych. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

5.  
Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

6.  Wnioskodawca/partner jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. 

  TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

7.  

Dokonano prawidłowego wyboru partnera do projektu (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie)? 

 TAK  
NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 

PROJEKT 
 NIE DOTYCZY 

8.  
Obszar realizacji projektu dotyczy województwa wielkopolskiego. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

9.  

Wnioskodawca wnosi wartość wkładu własnego określoną w regulaminie konkursu. 

 TAK  
NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 

PROJEKT 
 NIE DOTYCZY 

10.  
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

11.  
Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa wielkopolskiego. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

12.  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN. 

 TAK  
NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 

PROJEKT 
 NIE DOTYCZY 

13.  

Wniosek jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe/kwoty ryczałtowe. 

 TAK  
NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 

PROJEKT 
 NIE DOTYCZY 

14.  
Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne? 

 TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT W CZĘŚCI A 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA POWYŻEJ ODPOWIEDZI „NIE”) 

 



 

CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOSTĘPU - zero-jedynkowe  

(każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

KRYTERIA DOSTĘPU  (wypełnia IZ zgodnie z zapisami właściwego Regulaminu konkursu): 

 

1. Kryterium okresu realizacji - Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 
2. Kryterium kompleksowości wsparcia - Projekty związane z wyposażeniem pracowni 

przedmiotowych zakładają równocześnie wsparcie skierowane do uczniów w zakresie 
przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych oraz doskonalenie nauczycieli 
w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu (jeśli dotyczy). 

3. Kryterium kompleksowości wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami - Projekty związane  
z indywidualnym podejściem do ucznia, jeżeli wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb, zakładają 
równocześnie wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie 
nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
specjalistyczny musi być zgodne z założeniami Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020 w zakresie Indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym wsparcia ucznia młodszego (jeśli dotyczy). 

4. Kryterium uzupełniającej roli środków EFS - Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS 
będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły i placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem 
realizacji projektu przez szkoły i placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) 
nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły 
i placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji 
projektu (średniomiesięcznie).  

5. Kryterium dotyczące projektów zintegrowanych - Projektodawca złoży bądź złożył wniosek 
o dofinansowanie realizacji projektu w konkursie na projekty infrastrukturalne współfinansowane 
ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+ powiązane ze sobą tematycznie w ramach 
wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji (dotyczy wyodrębnionej puli 
środków w ramach konkursu). 

6. Kryterium dotyczące diagnozy - Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym 
zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę 
systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę 
powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy 
szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 
pedagogicznej.   

7. Kryterium dotyczące niskich wyników edukacyjnych - Wsparcie może zostać skierowane jedynie 
do szkoły, która w okresie ostatnich 2 lat, począwszy od roku w którym składany jest wniosek, 
osiągnęła co najmniej w jednym roku najsłabszy wynik edukacyjny w regionie. Osiągnięcie 
najsłabszego wyniku w regionie oznacza, iż szkoła osiągnęła wynik lub zdawalność z egzaminu 
zewnętrznego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. 

Kryterium spełniają szkoły, które uzyskały w przypadku: 
1.    Sprawdzianu szóstoklasisty: 

- w 2014 r. - średni wynik punktowy szkoły z egzaminu poniżej średniej dla województwa 
wielkopolskiego, 
- od 2015 r. średni wynik procentowy szkoły z części pierwszej egzaminu lub średni wynik 
procentowy szkoły z części drugiej egzaminu (z języka obcego) poniżej średniej dla 
województwa wielkopolskiego. 

2.   Egzaminu gimnazjalnego: 



- średni wynik procentowy szkoły uzyskany z języka polskiego lub z historii i wiedzy  
o społeczeństwie lub z matematyki lub z przedmiotów przyrodniczych lub  
z języka nowożytnego na poziomie podstawowym poniżej średniej dla województwa 
wielkopolskiego. 

3.    Egzaminu maturalnego – średni wynik procentowy egzaminu maturalnego  
z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego z części pisemnej (poziom podstawowy) lub 
ustnej, z matury „starej” lub „nowej” poniżej średniego wyniku z danego przedmiotu dla 
województwa wielkopolskiego. 

4.     Egzaminu zawodowego – średnią  zdawalność „starego” egzaminu zawodowego poniżej 
średniej zdawalności dla województwa lub średnią zdawalność „nowego” egzaminu 
zawodowego (w którejkolwiek z sesji) poniżej średniej zdawalności dla województwa 
wielkopolskiego. 

Średnie wyniki/zdawalność egzaminów w poszczególnych szkołach, które będą służyć ustaleniu spełnienia 
kryterium, powinny być opracowane zgodnie z metodologią Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
obowiązującej w danym roku.  
Kryterium nie dotyczy placówek w rozumieniu art. 2 ust. 3, 5 i 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z późń. zm.), szkół specjalnych ze względu na ich specyficzny 
charakter, placówek nowopowstałych, które nie przeprowadzały do tej pory egzaminów zewnętrznych oraz 
placówek wspieranych w ramach projektów zintegrowanych. 
 

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu? 

 
TAK – WYPEŁNIĆ  

CZĘŚĆ C 
 

NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT W  

CZĘŚĆ B 
 NIE DOTYCZY 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW DOSTĘPU  

(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA POWYŻEJ ODPOWIEDZI „NIE”) 

 

 
 

CZĘŚĆ C. KRYTERIA MERYTORYCZNE zero-jedynkowe 

(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)  

Wniosek nie posiada uchybień, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej. 

 TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D  NIE – OCENIĆ PONOWNIE W CZĘŚCI A  

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH   
(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA POWYŻEJ ODPOWIEDZI „NIE”)  

 

 
 

CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE O CHARAKTERZE HORYZONTALNYM zero-jedynkowe 

(każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

1.  

Wniosek jest zgodny z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+ oraz odpowiada na diagnozę zawartą 

w WRPO 2014+. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

2.  
Zgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

3.  

Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 

 TAK  
NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 

PROJEKT 
 NIE DOTYCZY 

4.  
Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?  

 TAK   NIE 



Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:  
1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),  
2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich 

pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy 

podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.  

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.  

1. 

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają 

istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji 

i/lub zasięgu oddziaływania projektu.    

   0  1 

2. 

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane 

bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania 

projektu.  

 0  1  2 

3. 

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu 

zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak 

aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.   

 0  1  2 

4. 

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis 

tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, 

istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.  

  0  1  2 

5. 

We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu 

zapewnienia równościowego zarządzania projektem.  

 0  1 

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

Zaznaczenie przez oceniającego odpowiedzi TAK w punkcie Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn w oparciu o standard minimum.  nie oznacza automatycznie spełnienia przez projekt punktu Zgodność 
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. Przedmiotowe punkty są traktowane i oceniane rozłącznie. 

5. 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

6. 
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 TAK  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

7. 

Koszty w ramach cross – financingu i/lub na zakup środków trwałych nie przekraczają poziomu 

dopuszczalnego dla danego Działania/ Poddziałania. 

 TAK  
TAK WARUNKOWO  
(UZASADNIĆ W CZĘŚCI I) 

 NIE  NIE DOTYCZY 

8. 

Zgodność z częścią VII Dodatkowe informacje Regulaminu konkursu. 

 TAK  
TAK WARUNKOWO  
(UZASADNIĆ W CZĘŚCI I) 

 NIE  NIE DOTYCZY 

9. 
Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym? 

 TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ E  NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 



UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH O CHARAKTERZE 

HORYZONTALNYM 
(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ E. KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE  

Część wniosku o dofinansowanie 

projektu 

Maksymalna  

liczba punktów 

ogółem oraz 

podział punktów 

w obrębie 

poszczególnych 

części wniosku 

określony przez 

IZ w regulaminie 

konkursu  

Liczba  

punktów 

przyznana 

wyłącznie 

bezwarunkowo 

Liczba 

punktów  

przyznana 

warunkowo  

(jeżeli 

oceniający 

dostrzega 

możliwość 

warunkowego 

przyznania 

punktów) 

Uzasadnienie oceny  

w przypadku 

bezwarunkowego 

przyznania liczby punktów 

mniejszej niż maksymalna 

(w przypadku liczby 

punktów przyznanej 

warunkowo uzasadnienie 

należy podać w części G 

karty)  

Część I Uzasadnienie potrzeby 

realizacji i cele projektu oraz 

ryzyko nieosiągnięcia założeń 

projektu (minimum 21 pkt.) 

30  

1. Zasadność realizacji projektu. 14 (12*)    

2. Adekwatność doboru celów 

projektu i rezultatów. 
8 (7*)   

 

3. Adekwatność doboru i opisu (o ile 

dotyczy) wskaźników realizacji 

projektu. 

8 (7*)   

 

4. Trafność analizy ryzyka 

nieosiągnięcia założeń projektu (jeśli 

dotyczy). 

0 (4*)   

 

Suma uzyskanych punktów w części I    

*dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 

Część II Zadania oraz trwałość 

projektu (minimum 14 pkt.) 
20  

5. Spójność zadań przewidzianych 

do realizacji w ramach projektu oraz 

trafność doboru i opisu tych zadań w 

kontekście osiągnięcia celów/ 

wskaźników projektu. 

15   

 

6. Opis trwałości projektu. 5    

Suma uzyskanych punktów w części II    

Część III Grupy docelowe 

(minimum 14 pkt.) 
20  



7. Opis grupy docelowej dotyczący 

osób i/lub instytucji. 
10    

8.Uzasadnienie doboru grupy  

docelowej projektu oraz opis 

rekrutacji uczestników. 

10    

Suma uzyskanych punktów w części III    

Część IV Potencjał i doświadczenie 

projektodawcy i partnerów 

(minimum 21 pkt.) 

30  

9. Zaangażowanie potencjału 

projektodawcy i partnerów (jeśli 

projekt jest realizowany w 

partnerstwie). 

15  

a) potencjał finansowy.  8    

b) potencjał kadrowy/ merytoryczny. 5    

c) potencjał techniczny. 2    

10. Doświadczenie projektodawcy i 
partnerów (jeśli projekt jest realizowany 
w partnerstwie) w kontekście 
osiągnięcia celów. 

15  

a) doświadczenie w obszarze, w 

którym udzielane będzie wsparcie 

przewidziane w ramach projektu.  

6    

b) doświadczenie na rzecz grupy 

docelowej, do której kierowane będzie 

wsparcie przewidziane w ramach 

projektu.  

6    

 c) doświadczenie na określonym 

terytorium, którego dotyczyć będzie 

realizacja projektu.  

3  

 

 

 

 

Suma uzyskanych punktów w części IV    

 

Suma punktów przyznanych bezwarunkowo  

i warunkowo (jeśli dotyczy) za kryteria 

merytoryczne: 

Bezwarunkowo Warunkowo 
 

  

Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 
70% punktów w każdej z części wniosku oraz 
spełnia KRYTERIA MERYTORYCZNE O 
CHARAKTERZE HORYZONTALNYM 
weryfikowane w części D karty? 

 

TAK 

WYPEŁNIĆ  

CZĘŚĆ F 

 
NIE 

WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ H 

 

1. 

Budżet projektu (kwalifikowalność oraz niezbędność wydatków, racjonalność i efektywność wydatków, 

prawidłowość wypełnienia budżetu projektu) 

 TAK  
TAK WARUNKOWO  
(UZASADNIĆ W CZĘŚCI I) 

 NIE  NIE DOTYCZY 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA OGÓLNYCH KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH –  

ZERO-JEDYNKOWYCH  
(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ) 

 

 

CZĘŚĆ F. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE – ZERO-JEDYNKOWE (każdorazowo zaznaczyć 

właściwe znakiem „X”) – wypełnić jeśli dotyczy 



 

CZĘŚĆ G. KRYTERIA PREMIUJĄCE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) – wypełnić jeśli dotyczy 

Definicje kryteriów zostały wskazane w Regulaminie 
konkursu. 

Liczba punktów przyznana  
za spełnianie kryterium/kryteriów premiujących.  

kryterium nr 1: Kryterium dot. osób niepełnosprawnych: 

Premiowane będą projekty obejmujące wsparciem dzieci  
z niepełnosprawnościami.  
 
Waga punktowa: 10 

 TAK – …… pkt  NIE – 0 pkt (UZASADNIĆ) 

kryterium nr 2: Kryterium dot. pracowni do nauk 

przyrodniczych: Premiowane będą projekty, których 

jednym z elementów będzie doposażenie pracowni do 

nauczania przyrody i/lub biologii i/lub chemii i/lub geografii 

i/lub fizyki.  
 
Waga punktowa: 10 

 TAK – …… pkt  NIE – 0 pkt (UZASADNIĆ) 

kryterium nr 3: Kryterium OSI (obszary strategicznej 

interwencji): Dodatkowo punktowane będzie objęcie 

wsparciem szkoły lub placówki oświatowe położonej na 

obszarze strategicznej interwencji – Wiejskie obszary 

funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych 

na terenie Wielkopolski (nie dotyczy projektów zgodnych z 

Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków 

Subregionalnych).  
 
Waga punktowa: 5 

 TAK – …… pkt  NIE – 0 pkt (UZASADNIĆ) 

Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów 
premiujących: 

  

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH  
(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU CO NAJMNIEJ JEDNOKROTNEGO ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” 

POWYŻEJ) 

 

 
 

CZĘŚĆ H. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO 
DOFINANSOWANIA 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCIACH  
E i G: 

BEZWARUNKOWO WARUNKOWO  
(O ILE DOTYCZY) 

  

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU, 

MERYTORYCZNE O CHARAKTERZE HORYZONTALNYM, MERYTORYCZNE PUNKTOWE ORAZ OGÓLNE 

KRYTERIA MERYTORYCZNE – ZERO - JEDYNKOWE) ALBO SPEŁNIA WW. WYMAGANIA MINIMALNE 

WARUNKOWO ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?  

 
TAK  

(WYPEŁNIĆ CZEŚĆ  J) 
 

TAK WARUNKOWO  

(WYPEŁNIĆ CZEŚĆ I) 
 NIE 

 

CZĘŚĆ I. NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części F, H zaznaczono odpowiedź „TAK WARUNKOWO”) 

I. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU. 

1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne. 



Zadanie nr Pozycja nr Nazwa 

pozycji 

Wartość pozycji Uzasadnienie 

     

2. Kwestionowane wysokości wydatków. 

Zadanie nr 
Pozycja 

nr 
Nazwa pozycji 

Wartość 

pozycji 

Proponowana 

wartość 
Różnica Uzasadnienie 

       

3. Proponowana kwota dofinansowania: 
 

II. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU. 

Lp. 
Kryterium, którego dotyczy 

warunek  
Warunek Uzasadnienie 

  
 

 

 

CZĘŚĆ J. Kwota dofinansowania: 
      (ocena bezwarunkowa)  

Sporządzone przez: Zatwierdzone przez: 

Imię i nazwisko: Wybierz element. Imię i nazwisko: Wybierz element. 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Data: Data sporządzenia Data: Data zatwierdzenia 

Podpis: Podpis: 

 



Załącznik 8.12 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej 

finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług 

 

 

 

Opis kosztu/wydatku Jednostka 

miary 

Cena jednostkowa brutto 

Doradztwo edukacyjne 

1. Wynagrodzenie 

psychologa 

50 minut  100,00 PLN 

2. Wynagrodzenie doradcy godzina 80,00 PLN 

3. Indywidualny Plan 

Działania 

godzina 200,00 PLN 

4. Logopeda 45 minut 70,00 PLN 

5. Terapeuta godzina 100,00 PLN 

Kursy/szkolenia/studia podyplomowe 

1. Wykładowca godzina  100,00 PLN 

2. Egzaminator osoba Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie 

warunków wynagradzania egzaminatorów za udział 

w przeprowadzaniu sprawdzianu  

i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za 

udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu 

maturalnego (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia). 

3. Kurs doskonalący 

nauczycieli 

usługa 550,00 PLN 

4. Studia podyplomowe usługa Możliwość finansowania do wysokości 100%, 

jednak nie więcej niż 300% przeciętnego 

wynagrodzenia za pracę w gospodarce 

narodowej obowiązującego w dniu przyznania. 

5. Materiały szkoleniowe osoba 50,00 PLN 

6. Podręczniki 

przedmiotowe 

sztuka 70,00 PLN 

7. Koszty dojazdu km Koszt kwalifikowany wyłącznie w ściśle 

uzasadnionych przypadkach. Zgodnie  

z cennikiem najtańszego przewoźnika 

obsługującego daną trasę. Zwrotu dokonuje się 

na podstawie biletu jednorazowego, 

miesięcznego lub okresowego, a w przypadku 

jego braku na podstawie oświadczenia – 

wyłącznie  w uzasadnionych przypadkach  

(np. zgodnie z cennikiem biletów II klasy 

obowiązującym na danym obszarze lub 

cennikiem komunikacji miejskiej). 

8. Koszt wynajęcia sali 

dydaktycznej 

godzina 80,00 PLN 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 

1. Prowadzący zajęcia godzina 80,00 PLN 

2. Podręczniki sztuka 70,00 PLN 

3. Koszt wynajęcia sali 

dydaktycznej 

godzina 80,00 PLN 



 

 

 

 

4. Pomoce dydaktyczne i 

sprzęt specjalistyczny 

 Wszelkie koszty pomocy dydaktycznych i sprzętu 

specjalistycznego, powinny zostać należycie 

oszacowane, być zgodne z cenami rynkowymi oraz 

spełniać zasady kwalifikowalności, a także 

odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby uczniów. 
Wsparcie stypendialne 

 Koszty stypendium osoba Wynagrodzenie zgodne z zapisami części 7 

Dodatkowe informacje, punkt 7.8  Regulaminu 

konkursu. 

Dostosowanie budynków i pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie pracowni 

 

 

 

1. 

Dostosowanie budynków 

i pomieszczeń oraz 

doposażenie/ 

wyposażenie pracowni 

 Wykaz wyposażenia pracowni przyrodniczych 

to: opracowany przez Centrum Nauki Kopernik 

szczegółowy katalog wyposażenia dla klas IV-

VI szkół podstawowych, a także opracowane 

przez Instytut Badań Edukacyjnych 

szczegółowe katalogi wyposażenia dla 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Powyższe wykazy wyposażenia znajdują się na 

stronie internetowej : Ministerstwa Edukacji 

Narodowej (www.efs.men.gov.pl) 

(www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/nauczani

e-przedmiotow-przyrodniczych).  

 

 

Dostosowanie budynków i pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie pracowni musi być 

zgodne z poniższymi wymaganiami. 

 

Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych sprzętu/pomocy 

dydaktycznych koniecznych do realizacji podstawy programowej w szkole 

podstawowej 

 

 

Opis kosztu/wydatku Jednostka miary Cena jednostkowa brutto 

Przyrządy i urządzenia do obserwacji 

1. Lupa sztuka 60,00 PLN 

2. Pudełko do obserwacji  

okazów (z 3 lupami) 

sztuka 30,00 PLN 

3. Lornetka sztuka 200,00 PLN 

4. Teleskop sztuka 500,00 PLN 

 

5. 

Mikroskop z 

podłączeniem do 

komputera  

sztuka 500,00 PLN 

Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych 

 

1. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

bezkręgowce 

zestaw - 5 sztuk 50,00 PLN 



 

 

 

 

 

2. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych –

skrzydła owadów 

zestaw - 5 sztuk 40,00 PLN 

 

3. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

rośliny jadalne 

zestaw - 5 sztuk 40,00 PLN 

 

4. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

tkanki ssaków 

zestaw - 5 sztuk 45,00 PLN 

 

5. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

grzyby 

zestaw - 5 sztuk 45,00 PLN 

 

6. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – co 

żyje w kropli wody 

zestaw - 10 sztuk 90,00 PLN 

 

7. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

tkanki człowieka (część 

I) 

zestaw -  10 sztuk 85,00 PLN 

 

8. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

tkanki człowieka (część 

II) 

zestaw - 10 sztuk 85,00 PLN 

 

9. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

tkanki człowieka 

zmienione chorobowo 

zestaw - 10 sztuk 85,00 PLN 

 

10. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych – 

preparaty zoologiczne 

zestaw - 30 sztuk 250,00 PLN 

 

11. 

Zestaw preparatów 

mikroskopowych –

przyroda 

zestaw - 10 sztuk 110,00 PLN 

12. Zestaw preparatów 

biologicznych 

zestaw - 50 sztuk 200,00 PLN 

Przyrządy do 

pomiarów i wykonywania doświadczeń 

1. Taśma miernicza o 

długości 3 m 

sztuka 22,00 PLN 

2. Stoper sztuka 30,00 PLN 

3. Termometr z sondą sztuka 80,00 PLN 

4. Termometr 

laboratoryjny 

sztuka 110,00 PLN 

5. Termometr zaokienny 

rtęciowy 

sztuka 12,00 PLN 

 

6. 

Waga elektroniczna do 

600 gramów 

sztuka 200,00 PLN 

7. Waga szalkowa z 

tworzywa + odważniki 

sztuka 170,00 PLN 



 

 

 

 

8. Waga szalkowa 

metalowa + odważniki 

sztuka 500,00 PLN 

9. Kompas sztuka 25,00 PLN 

10. Deszczomierz sztuka 25,00 PLN 

11. Barometr (przenośna 

stacja  pogodowa) 

sztuka 170,00 PLN 

12. Wiatromierz sztuka 175,00 PLN 

13. Areometr  sztuka 60,00 PLN 

14. Siłomierze - 6 sztuk zestaw  270,00 PLN 

15. Miernik uniwersalny 

wielkości elektrycznych 

sztuka 45,00 PLN 

16. Elektroskop sztuka 270,00 PLN 

17. Zestaw pałeczek do 

elektryzowania 

zestaw - 4 sztuki 120,00 PLN 

18. Żarówka   sztuka 2,50 PLN 

19. Oprawka do żarówek sztuka 1,70 PLN 

20. Dioda LED sztuka 2,00 PLN 

 

21. 

Przewodnik, izolator  sztuka 18,00 PLN 

 

22. 

Przewody z 

zakończeniami typu 

„krokodylek” 

komplet – 10 sztuk 9,00 PLN 

23. Silniczek elektryczny sztuka 30,00 PLN 

24. Sygnalizator 

piezoelektryczny 

sztuka 3,00 PLN 

25. Baterie płaskie sztuka 10,00 PLN 

 

26. 

Zestaw magnesów - 28 

elementów 

zestaw   270,00 PLN 

27. Pudełko z opiłkami 

ferromagnetycznymi 

sztuka 30,00 PLN 

28. Magnes neodymowy sztuka 1,70 PLN 

29. Igła magnetyczna sztuka 25,00 PLN 

30. Zestaw soczewek zestaw – 6 sztuk 200,00 PLN 

31. Lusterko płaskie 

podwójne rozkładane 

sztuka 15,00 PLN 

32. Lusterko wklęsło-

wypukłe 

sztuka 70,00 PLN 

33. Pryzmat (akrylowy lub 

szklany) 

sztuka 24,00 PLN 

 

34. 

Zestaw optyczny – 

mieszanie barw (krążek 

Newtona) 

sztuka 130,00 PLN 

35. Zestaw kostek o 

równych objętościach i 

różnych masach 

zestaw 100,00 PLN 

36. Zestaw klocków 

plastikowych 

 

zestaw – 132 

elementy 

85,00 PLN 

Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń 



 

 

 

 

1. Zestaw klocków 

plastikowych 

zestaw – 132 

elementy  

85,00 PLN 

2. 

Piłeczki różnych 

rozmiarów i różnym 

stopniu sprężystości: 

- piłka do tenisa, 

 

- piłka piankowa do 

tenisa, 

 

- piłeczki do golfa 

 

 

- piłeczki do tenisa 

stołowego 

 

 

 

- sztuka 

 

- sztuka 

 

 

- zestaw –  

12 sztuk 

 

- zestaw – 6 sztuk 

 

 

 

3,00 PLN 

 

7,00 PLN 

 

 

 

20,00 PLN 

 

 

4,00 PLN 

3. Zestaw sprężyn 

metalowych 

zestaw – 5 sztuk 35,00 PLN 

4. Pojemnik próżniowy z 

pompką 

sztuka 50,00 PLN 

 

5. 

Latarka z żarówką o 

dużej mocy i laserem 

czerwonym 

sztuka 30,00 PLN 

6. Zestaw skał i 

minerałów 

zestaw – 56 sztuk 300,00 PLN 

7. Stetoskop sztuka 35,00 PLN 

8. Ciśnieniomierz sztuka 80,00 PLN 

Sprzęt IT 

1. Aparat fotograficzny sztuka 800,00 PLN 

2. Rzutnik multimedialny sztuka 2400,00 PLN 

3. Ekran do rzutnika 

multimedialnego 

sztuka 1000,00 PLN 

4. Odtwarzacz CD z 

głośnikami 

sztuka 240,00 PLN 

5. Laptop sztuka 3000,00 PLN 

6. Szybkie łącze 

internetowe 

abonament 

miesięczny 

40,00 PLN 

7. Probówki ze statywem sztuka 60,00 PLN 

8. Kolba okrągłodenna 

do 500 ml 

sztuka 20,00 PLN 

9. Kolba stożkowa sztuka 15,00 PLN 

10. Zlewka niska szklana sztuka 4,00 PLN 

11. Zlewka duża  szklana sztuka 10,00 PLN 

12. Cylinder miarowy  

plastikowy wysoki 

sztuka 25,00 PLN 

13. Cylinder miarowy  

plastikowy niski 

 15,00 PLN 

14. Moździerz porcelanowy 

z tłuczkiem 100 mm 

sztuka 22,00 PLN 

15. Palnik gazowy sztuka 170,00 PLN 



 

 

 

 

16. Palnik spirytusowy sztuka 50,00 PLN 

17. Pipety Pasteura  500 sztuk 42,00 PLN 

 

 

18. 

Butelka z zakraplaczem 

z przeźroczystego (lub 

opcjonalnie z 

brązowego) szkła o 

pojemności 30 ml 

sztuka 4,00 PLN 

19. Butelka na roztwory sztuka 9,00 PLN 

20. Lejek  plastikowy sztuka 7,00 PLN 

21. Szalki Petriego sztuka 7,00 PLN 

22. Bagietki sztuka 1,40 PLN 

23. Statyw sztuka 400,00 PLN 

24. Pęseta sztuka 17,00 PLN 

25. Igły preparacyjne sztuka 20,00 PLN 

26. Pudełko plastikowe na 

preparaty 

sztuka 11,00 PLN 

27. Bibuła laboratoryjna opakowanie do 100 

sztuk 

55,00 PLN 

28. Wskaźniki pH zestaw – 100 pasków 25,00 PLN 

29. Stearyna 1 kg 15,00 PLN 

30. Kwas solny 31–38% 1 litr 15,00 PLN 

31. Wodorotlenek sodu 1 kg 9,00 PLN 

32. Tlenek wapnia opakowanie 500 g 60,00 PLN 

33. Spirytus salicylowy opakowanie 100 g 1,80 PLN 

34. Jod krystaliczny opakowanie – 100 g 60,00 PLN 

35. Siarka opakowanie 500 g 44,00 PLN 

36. Gliceryna opakowanie 1 l 40,00 PLN 

37. Kwas benzoesowy lub 

benzoesan sodu 

opakowanie 250 g 24,00 PLN 

38. Siarczan miedzi  opakowanie 0,5 kg 10,00 PLN 

39. Woda utleniona opakowanie 100 ml 1,50 PLN 

40. Drut miedziany około 3 mb 4,00 PLN 

41. Zestaw akwarystyczny zestaw 170,00 PLN 

42. Przenośny zestaw do 

badania wody 

zestaw 400,00 PLN 

43. Odczynnik do 

oznaczania tlenu w 

akwarium 

opakowanie na 50 

pomiarów 

40,00 PLN 

Sprzęt ochronny 

1. 

Parafilm - 

rozciągliwość do 200%. 

Przylega szczelnie 

nawet do 

nieregularnych 

kształtów. Odporny na 

roztwory solne, kwasy 

nieorganiczne i ługi do 

48 godzin. Szerokość: 

50 mm, długość: 75 m. 

sztuka 110,00 PLN 



 

 

 

 

 

2. 

Mata z włókniny 

chłonnej o wymiarach: 

ok. 40 x 50 cm 

opakowanie 50 sztuk 170,00 PLN 

3. Okulary ochronne sztuka 20,00 PLN 

4. Rękawiczki 

lateksowe/winylowe 

100 sztuk 15,00 PLN 

5. Rękawice do gorących 

przedmiotów 

para 9,00 PLN 

6. Fartuch sztuka 50,00 PLN 

Sprzęt techniczny i pomocniczy 

1. Suszarka na szkło 

laboratoryjne 

sztuka 120,00 PLN 

2. Płyta ociekowa sztuka 370,00 PLN 

3. Szczotka do mycia 

szkła 

sztuka 8,00 PLN 

4. Wentylator biurkowy sztuka 25,00 PLN 

5. Płyta grzejna sztuka 150,00 PLN 

6. Lodówka z 

zamrażalnikiem 

sztuka 1100,00 PLN 

 

7. 

Czajnik elektryczny 

bezprzewodowy z 

regulacją temperatury 

sztuka 220,00 PLN 

8. Ładowarka do baterii sztuka 100,00 PLN 

9. Drążek teleskopowy sztuka 290,00 PLN 

10. Naczynie/czerpak do 

pobierania wody 

sztuka 250,00 PLN 

 

 

11. 

Sieć planktonowa 

podstawowa - 

zawieszona na 

galwanizowanej 

obręczy o śr. 200 mm, 

wielkość oczka sieci: 

65 μm (=0,065 mm). 

sztuka 370,00 PLN 

 

 

12. 

Sieć workowa z 

drążkiem aluminiowym 

sztuka 150,00 PLN 

 

 

13. 

Sitka o różnej wielkości 

oczek - okrągłe o 

średnicy: ok. 34 cm z 

metalu powlekanego 

trwałą emalią, 

posiadające trzy 

zaczepy umożliwiające 

ustawienie sit na 

kuwetach lub wiadrach. 

Wymiary oczek: ok. 2, 

3, 4, 5 mm. 

sztuka 43,00 PLN 

14. Krążek Secchiego sztuka 400,00 PLN 

 

 

Linka skalowana - 

nylonowa, m.in. do 

sztuka 130,00 PLN 



 

 

 

 

15. krążka Secchiego, 

długości 10 m, 

skalowana co 50 cm, 

zakończona 

karabińczykiem. 

16. Deska do krojenia sztuka 20,00 PLN 

17. Nóż sztuka 12,00 PLN 

 

 

18. 

Podgrzewacz - biały 

aluminiowy, 

wypełnienie: parafina, 

długość palenia: ok. 4 

godzin 

opakowanie - 100 

sztuk 

13,00PLN 

19. Zraszacz sztuka 6,00 PLN 

20. Termos sztuka 50,00 PLN 

 

 

 

21. 

Sztywna podkładka z 

klipsem - zamykana 

podkładka z klipsem do 

przytrzymywania 

dokumentów formatu 

A4, wykonana z grubej 

tektury laminowanej 

folią PVC 

sztuka 10,00 PLN 

22. Łopatka sztuka 10,00 PLN 

23. Saperka sztuka 30,00 PLN 

24. Pompka do balonów sztuka 12,00 PLN 

25. Pojemniki na ziemię - o 

różnych pojemnościach, 

np. 3 l, 5 l. 

sztuka 25,00 PLN 

26. Wiadro sztuka 10,00 PLN 

27. Akwarium sztuka 270,00PLN 

28. Terrarium sztuka 150,00 PLN 

29. Małe akwarium sztuka 35,00 PLN 

30. Donica sztuka 30,00 PLN 

31. Miska sztuka 20,00 PLN 

32. Kuweta sztuka 30,00 PLN 

33. Słoik - 0.5/ 1 l. sztuka  10,00 PLN 

34. Słoik -  l0 l. sztuka 45,00 PLN 

 

 

35. 

Pojemniki plastikowe z 

przykrywką, z 

uchwytem do 

przenoszenia sprzętu i 

materiałów 

30 l 

 

15 l  

35,00 PLN 

 

25,00 PLN 

36. Listwa zasilająca  43,00 PLN 

Globusy, mapy 

1. Globus indukcyjny sztuka 53,00 PLN 

2. Globus fizyczny sztuka 50,00 PLN 

3. Globus fizyczny duży sztuka 200,00 PLN 

4. Globus konturowy sztuka 57,00 PLN 



 

 

 

 

5. Globus konturowy 

podświetlany 

sztuka 70,00 PLN 

6. Polska – mapa ścienna, 

fizyczna 

sztuka 170,00 PLN 

7. Świat – mapa fizyczna sztuka 170,00 PLN 

8. Europa – mapa fizyczna sztuka 110,00 PLN 

9. Krajobrazy świata – 

mapa 

sztuka 190,00 PLN 

10. Ochrona przyrody w 

Polsce – mapa 

sztuka 137,00 PLN 

11. Obrotowa mapa nieba sztuka 16,00 PLN 

Modele 

1. Model szkieletu 

człowieka - skala 1:1 

sztuka 650,00 PLN 

2. Szkielet człowieka z 

ruchomymi elementami 

-  skala 1:2 

 sztuka 285,00 PLN 

3. Modele: szkielet ryby, 

płaza, gada, ptaka, 

ssaka 

zestaw 2 700,00 PLN 

4. Fantom – dziecięcy 

manekin ratowniczy 

sztuka 1 100,00 PLN 

Plansze 

1. Plansza roślin trujących sztuka 120,00 PLN 

2. Plansza grzybów 

trujących 

sztuka 118,00 PLN 

 

3. 

Zestaw plansz – 

warstwy lasów w 

różnych strefach 

klimatycznych 

zestaw – 10 plansz 360,00 PLN 

 

4. 

Plansza wskaźników 

biologicznych 

środowiska, skala 

porostowa z opisem 

sztuka 37,00 PLN 

5. Plansza obrazująca 

zmysły człowieka 

sztuka 240,00 PLN 

 

6. 

Plansza budowa kwiatu, 

rodzaje kwiatostanów, 

rodzaje liści i korzeni 

sztuka 36,00 PLN 

 

7. 

Plansza rodzajów 

dziobów, pazurów, i 

klucze tropów. 

sztuka 25,00 PLN 

8. Plansza profili 

glebowych 

sztuka 15,00 PLN 

9. Plansza etapów rozwoju 

człowieka 

sztuka 15,00 PLN 

10. Plansza rodzajów 

chmur 

sztuka 17,00 PLN 



 

 

 

 

11. Plansza obiegu wody w 

przyrodzie 

sztuka 37,00 PLN 

Przewodniki, atlasy 

1. Przewodnik - las sztuka 43,00 PLN 

2. Przewodnik do 

rozpoznawania drzew 

sztuka 32,00 PLN 

3. Przewodnik rośliny i 

zwierzęta 

sztuka 31,00 PLN 

4. Atlas pogoda i klimat sztuka 45,00 PLN 

5. Atlas ptaków w Polsce sztuka 85,00 PLN 

6. Atlas owadów sztuka 25,00 PLN 

7. Atlas grzybów sztuka 40,00 PLN 

8. Atlas minerałów, 

kamieni szlachetnych i 

skał 

sztuka 26,00 PLN 

9. Atlas zwierząt 

chronionych w Polsce 

sztuka 140,00 PLN 

10. Atlas roślin 

chronionych w Polsce 

sztuka 65,00 PLN 

11. Atlas geograficzny sztuka 35,00 PLN 

12. Atlas przyrodniczy sztuka 20,00 PLN 

13. Mały atlas anatomiczny sztuka 32,00 PLN 

14. Przewodnik do 

rozpoznawania gwiazd 

sztuka 14,00 PLN 

15. Przewodnik do 

rozpoznawania drzew 

sztuka 32,00 PLN 

16. Przewodnik do 

rozpoznawania ptaków 

sztuka 15,00 PLN 

17. Przewodnik do 

rozpoznawania zwierząt 

sztuka 14,00 PLN 

18. Przewodnik do 

rozpoznawania motyli 

sztuka 100,00 PLN 

19. Przewodnik do 

rozpoznawania owadów 

sztuka 24,00 PLN 

 

20. 

Przewodnik do 

rozpoznawania 

grzybów 

sztuka 35,00 PLN 

Materiały biurowe 

1. Plastelina opakowanie 10,00 PLN 

 

2. 

Folia, teczka typu 

ofertówka wykonana z 

tworzywa typu PCV, 

format A4 

50 arkuszy 55,00 PLN 

3. Gumka recepturka opakowanie 4,50 PLN 

4. Taśma klejąca wąska i 

szeroka i dwustronna 

rolka 3,50 PLN 

5. Taśma dwustronna sztuka 3,50 PLN 

6. Pinezki z kolorowym 

łebkiem.  

opakowanie – 50 

sztuk 

2,50 PLN 



 

 

 

 

7. Kalka sztuka/arkusz 4,00 PLN 

8. Spinacze biurowe, 

spinacze klipsy 

opakowanie - 100 

sztuk 

3,00 PLN 

9. Magnesy do tablicy opakowanie - 60 

sztuk 

25,00 PLN 

Chemia domowa 

10. Sól kuchenna  1000 g.  1,00 PLN 

11. Sól peklowa 50 g. 1,60 PLN 

12. Cukier 1 kg 2,50 PLN 

13. Soda oczyszczona 1 kg 5,50 PLN 

14. Kwasek cytrynowy 20 g 1,20 PLN 

15. Ocet spirytusowy 500 ml 2,00 PLN 

16. Denaturat 500 ml 3,90 PLN 

17. Spirytus rektyfikowany 500 ml 55,00 PLN 

18. Woda 

demineralizowana 

5 l 5,00 PLN 

19. Rozpuszczalnik 

uniwersalny 

0,5 l 5,00 PLN 

20. Zmywacz 

bezacetonowy 

50 ml 2,50 PLN 

21. Węgiel lekarski 15 kapsułek 6,50 PLN 

22. Barwniki spożywcze 9 sztuk x 4 g 25,00 PLN 

23. Tacki jednorazowe 100 sztuk 16,00 PLN 

24. Łyżeczki jednorazowe 100 sztuk 3,70 PLN 

25. Słomki 100 szt. 4,00 PLN 

26. Nici, sznurek 100 m 6,50 PLN 

27. Żyłki różnej grubości 150 m 15,00 PLN 

28. Folia aluminiowa 50 m 17,00 PLN 

29. Torebki foliowe 50 sztuk 8,00 PLN 

30. Patyczki do szaszłyków 100 sztuk 4,00 PLN 

31. Wata, gąbka 100 g 2,30 PLN 

32. Pojemnik plastikowy 

(moczówka) 

sztuka 0,40 PLN 

33. Butelki plastikowe sztuka 1,00 PLN 

34. Strzykawki 

jednorazowe 

sztuka 0,70 PLN 

35. Balony 100 sztuk 18,00 PLN 

36. Węgiel aktywowany 1,7 l 23,00 PLN 

 

 

Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych sprzętu/pomocy 

dydaktycznych koniecznych do realizacji podstawy programowej 

specyficzne dla danego przedmiotu w gimnazjum 

 

Kategoria kosztu/wydatku Jednostka miary Cena jednostkowa 

BIOLOGIA 

Podstawowe wyposażenie pracowni 



 

 

 

 

 

1. 

Mikroskop z 

podłączeniem do 

komputera 

sztuka 500,00 PLN 

2. Czajnik elektryczny sztuka 90,00 PLN 

3. Fartuch laboratoryjny sztuka 50,00 PLN 

4. Apteczka z 

wyposażeniem 

sztuka 280,00 PLN 

5. Tacki, deski do krojenia sztuka 40,00 PLN 

6. Okulary ochronne sztuka 20,00 PLN 

7. Rękawiczki lateksowe/ 

winylowe 

100 sztuk 15,00 PLN 

8. Łyżeczki jednorazowe 100 sztuk 3,70 PLN 

9. Kubki jednorazowe 100 sztuk 6,00 PLN 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

1. Mikroskopy optyczne  sztuka 390,00 PLN 

2. Mikroskop terenowy sztuka 400,00 PLN 

3. Waga laboratoryjna sztuka 500,00 PLN 

 

4. 

Skalpel, nożyczki zestaw preparacyjny 80,00 PLN 

5. Lornetka  sztuka 200,00 PLN 

6. Lupa sztuka 60,00 PLN 

7. Stoper sztuka 30,00 PLN 

8. Ciśnieniomierz sztuka 80,00 PLN 

 

9. 

Naczynia perforowane 

do przechowywania 

obiektów żywych w 

terenie 

sztuka 150,00 PLN 

10. Taśmy miernicze 20 metrów - sztuka 30,00 PLN 

11. Szkiełka przykrywkowe 100 sztuk 10,00 PLN 

12. Szkiełka podstawkowe 50 sztuk 12,00 PLN 

13. Zlewki różnej wielkości komplet 45,00 PLN 

14. Kolby stożkowe - 100 

ml 

sztuka 15,00 PLN 

15. Rurki szklane gięte komplet 17,00 PLN 

16. Cylindry miarowe komplet 34,00 PLN 

17. Szalki Petriego sztuka 7,00 PLN 

18. Probówki ze statywem zestaw 60,00 PLN 

19. Drewniane uchwyty do 

probówek 

sztuka 7,00 PLN 

20. Pipety Pasteura  500 sztuk 42,00 PLN 

21. Bagietki  sztuka 1,40 PLN 

22. Termometr 

laboratoryjny 

sztuka 110,00 PLN 

23. Igły preparacyjne sztuka 20,00 PLN 

24. Pęseta sztuka 17,00 PLN 

 

 

25. 

Folie spożywcze 

„oddychające” i 

„nieoddychające” 

- folia oddychająca – 

sztuka 

 

5,00 PLN 

 

 



 

 

 

 

- folia 

nieoddychająca - 

sztuka 

 

 

6,00 PLN 

Odczynniki / substancje chemiczne 

1. Ocet spirytusowy 500 ml 2,00 PLN 

2. Skrobia ziemniaczana 500 g 30,00 PLN 

3. Glukoza 75 g  3,40 PLN 

4. Sacharoza czysta 1 kg  35,00 PLN 

5. Sól kuchenna 1000 g  1,00 PLN 

6. Woda destylowana 5l 7,00 PLN 

7. Jodyna/ roztwór jodu w 

jodku potasu 

500 ml  55,00 PLN 

Środki czystości 

1. Szczotka laboratoryjna sztuka 8,00 PLN 

2. Płyn do mycia naczyń 1l - sztuka  8,00 PLN 

3. Ręczniki papierowe 2 rolki - opakowanie 8,00 PLN 

Pomoce dydaktyczne 

4. Przewodniki roślin i 

zwierząt 

sztuka 30,00 PLN 

5. Proste klucze do 

oznaczania roślin 

sztuka 50,00 PLN 

 

6. 

Preparaty 

mikroskopowe (tkanki 

roślinne, tkanki 

zwierzęce) 

zestaw 370,00 PLN 

 

7. 

Model szkieletu 

człowieka - wielkość 

naturalna  

sztuka 650,00 PLN 

8. Model serca  sztuka 250,00 PLN 

9. Model skóry człowieka sztuka 270,00 PLN 

10. Model budowy 

anatomicznej człowieka 

(tułów) 

sztuka 1 100,00 PLN 

 

11. 

Akwarium do hodowli 

roślin wodnych średniej 

wielkości – 54 l 

sztuka 200,00 PLN 

CHEMIA 

Podstawowe wyposażenie pracowni 

 

1. 

Szafa (metalowa z 

odciągiem) na 

odczynniki dla 

nauczyciela 

sztuka 2 300,00 PLN 

2. Dygestorium sztuka 4 800,00 PLN - wersja podstawowa                                    

5 700,00 PLN - wersja wzbogacona 

3. Fartuch laboratoryjny sztuka 50,00 PLN 

4. Apteczka z 

wyposażeniem 

sztuka 280,00 PLN 



 

 

 

 

5. Gaśnica proszkowa  sztuka 90,00 PLN 

6. Koc gaśniczy sztuka 57,00 PLN 

7. Okulary ochronne sztuka 20,00 PLN 

8. Tace laboratoryjne sztuka 90,00 PLN 

 

9. 

Płytki ceramiczne -

płytka ceramiczna z 6 

wgłębieniami 

sztuka 10,00 PLN  

10. Butla do wody 

destylowanej (10 

litrów) 

sztuka  100,00 PLN 

 

11. 

Butelki do roztworów z 

doszlifowanym 

korkiem 

sztuka 20,00 PLN 

12. Palnik gazowy sztuka 170,00 PLN 

13. Palnik spirytusowy sztuka 50,00 PLN 

 

14. 

Pipety dla nauczyciela 

(jednomiarowa 10 ml) 

sztuka  10,00 PLN 

 

15. 

Rękawiczki lateksowe opakowanie (100 

szt.) 

 

15,00 PLN 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

1. Stojak do probówek (na 

90 probówek) 

sztuka  25,00 PLN 

2. Statyw z wyposażeniem sztuka 400,00 PLN 

 

3. 

Waga laboratoryjna  sztuka 500,00 PLN 

 

4. 

Waga laboratoryjna z 

dokładnością do 0,1 g  

sztuka 400,00 PLN 

5. Podnośnik sztuka 220,00 PLN 

6. Probówki - 10 sztuk zestaw  7,00 PLN 

7. Zlewka sztuka 7,00 PLN 

8. Pipety Pasteura 500 sztuk 42,00 PLN 

9. Pipety miarowe (10 ml) sztuka 10,00 PLN 

10. Bagietki sztuka 1,40 PLN 

11. Szkiełko laboratoryjne 

podstawowe 

50 sztuk 7,00 PLN 

12. Szkiełko laboratoryjne 

nakrywkowe 

100 sztuk 7,00 PLN 

13. Szkiełko laboratoryjne 

zegarkowe 

3 sztuki 9,00 PLN 

14. Szalki Petriego  sztuka  7,00 PLN 

15. Cylindry miarowe (do 

100 ml) 

sztuka  14,00 PLN 

16. Termometr rtęciowy sztuka 12,00 PLN 

17. Lejek laboratoryjny sztuka 10,00 PLN 

18. Krystalizator (do 500 

ml) 

sztuka  25,00 PLN 

19. Rozdzielacz szklany sztuka 45,00 PLN 



 

 

 

 

20. Parownica szklana (do 

160 ml) 

sztuka  15,00 PLN 

21. Parownica porcelanowa 

(do 150 ml) 

sztuka  23,00 PLN 

22. Tryskawka 1000 ml sztuka  15,00 PLN 

23. Elektrody grafitowe sztuka 18,00 PLN 

24. Łapy do probówek 

drewniane 

zestaw - 12 sztuk 47,00 PLN 

25. Łyżka laboratoryjna  sztuka  30,00 PLN 

26. Łyżka do spalań  sztuka 15,00 PLN 

27. Korek do probówek z 

otworem 

sztuka 3,50 PLN 

28. Wąż gumowy - 1 mb, 

średnica 8 mm 

sztuka 10,00 PLN 

29. Kolba okrągłodenna do 

500 ml 

sztuka 20,00 PLN 

30. Czasza grzejna do 500 

ml 

sztuka 1 700,00 PLN 

31. Moździerz porcelanowy 

z tłuczkiem 100 mm 

sztuka 22,00 PLN 

32. Kolba stożkowa  sztuka 15,00 PLN 

33. Bibuła laboratoryjna opakowanie  do 100 

sztuk   

55,00 PLN 

34. Sączki laboratoryjne 

miękkie 7 cm 

opakowanie 100 

sztuk 

20,00 PLN 

Odczynniki / substancje chemiczne 

 

1. 

Metale, niemetale, 

tlenki, wodorotlenki, 

kwasy, sole, alkohole, 

cukry. 

zestaw 1 400,00 PLN 

2. Wskaźniki: 

fenoloftaleina (100 ml) 

sztuka 22,00 PLN 

3. Wskaźniki: wskaźnik 

uniwersalny 

sztuka 30,00 PLN 

4. Białka, albumina 1 kg 85,00 PLN 

Środki czystości 

1. Szczotka laboratoryjna sztuka 8,00 PLN 

2. Płyn do mycia naczyń  1 l - sztuka 8,00 PLN 

3. Ręczniki papierowe  opakowanie 2 rolki 8,00 PLN 

Pomoce dydaktyczne 

 

1. 

Modele do budowania 

cząsteczek do 454 

elementów 

zestaw  

 

493,00 PLN 

2. Tablice chemiczne sztuka 5,00 PLN 

 

3. 

Układ okresowy – 

plansza (wymiary 

160x120 cm) 

sztuka 260,00 PLN  

 

 

Tabela 

rozpuszczalności – 

sztuka 49,00 PLN   



 

 

 

 

4. plansza (wymiary 

70x100 cm - 

jednostronna) 

 

 

5. 

Tabela 

rozpuszczalności – 

plansza (wymiary 

150x110 cm - 

dwustronna) 

sztuka 220,00 PLN 

Fizyka 

Podstawowe wyposażenie pracowni 

1. Waga elektroniczna do 

600 gramów 

sztuka 200,00 PLN 

2. Waga elektroniczna  sztuka 200,00 PLN 

 

3. 

Czajnik elektryczny  sztuka 90,00 PLN 

 

4. 

Wskaźnik laserowy 

(czerwony laser, zasięg 

100-200 m) 

sztuka 49,00 PLN 

5. Poziomica laserowa  sztuka 50,00 PLN 

6. Suwmiarka analogowa  sztuka 25,00 PLN 

7. Palnik gazowy sztuka 170,00 PLN 

8. Palnik spirytusowy sztuka 50,00 PLN 

9. Taśma miernicza o 

długości 3 m 

sztuka 22,00 PLN 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

 

1. 

Sprężynka „slinky” 

(kolorowa sprężynka – 

zabawka) 

sztuka 3,50 PLN 

 

2. 

Samochodzik – 

zabawka z napędem 

elektrycznym o 

zasilaniu bateryjnym 

sztuka 25,00 PLN 

3. Siłomierze - 6 sztuk zestaw  270,00 PLN 

 

 

4. 

Zasilacz prądu stałego o 

możliwym poborze 

prądu 3A z 

zabezpieczeniem 

przeciw 

przeciążeniowym 

sztuka 300,00 PLN 

 

 

5. 

Miernik uniwersalny z 

osobnym gniazdem 10 

A wyposażone w 

możliwość pomiaru 

temperatury 

sztuka 70,00 PLN 

6. Izolowane przewody  komplet - 10 sztuk  47,00 PLN   

7. Opornik 10 sztuk  0,70 PLN 

8. Żarówka  sztuka 2,50 PLN 



 

 

 

 

9. Sprężyny o różnym 

współczynniku 

sprężystości 

zestaw 5-6 sprężyn 40,00 PLN 

10. Ciężarki  zestaw - 6 

odważników  

100,00 PLN    

11. Szkła optyczne zestaw 300,00 PLN 

12. Igła magnetyczna  sztuka 25,00 PLN   

13. Rurka do demonstracji 

zjawiska konwekcji 

zestaw 50,00 PLN 

14. Maszyna 

elektrostatyczna 

sztuka 650,00 PLN 

15. Generator van de 

Graaffa 

sztuka 1630,00 PLN 

16. Zestaw magnesów – 28 

elementów 

zestaw 270,00 PLN 

17. Statyw z wyposażeniem sztuka 400,00 PLN 

18. Statyw bez 

wyposażenia 

sztuka 70,00 PLN 

Odczynniki / substancje  

 

1. 

Metale, niemetale, 

tlenki, wodorotlenki, 

kwasy, sole, alkohole, 

cukry. 

zestaw 1 400,00 PLN 

2. Wskaźniki: 

fenoloftaleina (100 ml) 

sztuka 22,00 PLN 

3. Wskaźniki: wskaźnik 

uniwersalny 

sztuka 30,00 PLN 

4. Białka, albumina 1 kg 85,00 PLN 

Geografia 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

1. GPS sztuka 400,00 PLN 

2. Kompas sztuka 25,00 PLN  

3. Nawigacja satelitarna sztuka 300,00 PLN 

 

Pomoce dydaktyczne (preparaty trwałe/ mapy/atlasy/ roczniki statystyczne i inne) 

1. Atlas sztuka 35,00 PLN 

 

 

 

2. 

Mapy ścienne świata-   

ogólnogeograficzna 

(hipsometryczna, 

ukształtowania 

powierzchni), - 

polityczna, - 

krajobrazowa,- 

klimatyczna 

sztuka 120,00 PLN 

 

3. 

Mapa ścienna Europy -

ogólnogeograficzna, - 

polityczna 

sztuka 170,00 PLN 



 

 

 

 

 

4. 

Mapa ścienna Ameryki: 

-ogólnogeograficzna, - 

polityczna 

sztuka 170,00 PLN 

 

5. 

Mapa ścienna Afryki: -

ogólnogeograficzna, - 

polityczna 

sztuka 170,00 PLN 

 

6. 

Mapa ścienna 

ogólnogeograficzna 

Australii 

sztuka 170,00 PLN 

 

 

7. 

Mapy ścienne Arktyki i 

Antarktyki (lub obszary 

okołobiegunowe 

przedstawione na 

wspólnej mapie) 

sztuka 200,00 PLN 

8. 

Mapa ścienna płyt 

litosfery, mapa ścienna 

zjawisk wulkanicznych, 

mapa ścienna obszarów 

sejsmicznych lub 

wspólna mapa dla 

wszystkich trzech 

elementów (tektoniki 

płyt litosfery) 

sztuka 179,00 PLN 

 

9. 

Mapy ścienne Polski - 

podział 

administracyjny, - 

ogólnogeograficzna 

sztuka 200,00 PLN 

10. Mapy topograficzne 

najbliższej okolicy 

sztuka 25,00 PLN 

 

11. 

Mapy turystyczne 

różnych regionów 

Polski i Europy 

sztuka 50,00 PLN 

 

12. 

Mapy samochodowe 

Polski, regionów Polski 

i Europy 

sztuka 50,00 PLN 

13. Globus uczniowski sztuka 12,00 PLN 

14. Globus w większej 

skali 

sztuka 200,00 PLN 

15. Globus indukcyjny sztuka 53,00 PLN 

16. Tellurium lub inny 

model przedstawiający 

wzajemne relacje 

Ziemi, Słońca i 

Księżyca 

sztuka 2 000,00 PLN 

 

 

17. 

Plan miasta, w którym 

znajduje się szkoła lub 

innego najbliższego 

oraz plan Paryża, 

Londynu lub innej 

światowej metropolii 

sztuka 20,00 PLN 



 

 

 

 

 

 

18. 

Okazy skał i minerałów 

oraz przykłady 

skamieniałości (jeśli 

możliwe – typowe dla 

regionu szkoły) 

sztuka 300,00 PLN 

19. Tablica „Profile 

glebowe” 

sztuka 123,00 PLN 

 

20. 

Dane statystyczne w 

formie publikacji (np. 

roczniki statystyczne 

sztuka 30,00 PLN 

21. 

Publikacje albumowe z 

np.: z polskimi 

obiektami na liście 

światowego 

Dziedzictwa 

Kulturowego i 

Przyrodniczego 

Ludzkości,  atrakcjami 

turystycznymi Europy 

Południowej,  krajami 

alpejskimi,  regionem 

Bliskiego Wschodu,  

oraz innych regionów 

świata 

wyszczególnionych w 

podstawie programowej 

sztuka 70,00 PLN 

 

 

 

Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych sprzętu/pomocy 

dydaktycznych koniecznych do realizacji podstawy programowej 

specyficzne dla danego przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej 

 

Kategoria kosztu/wydatku Jednostka miary Cena jednostkowa 

BIOLOGIA 

Podstawowe wyposażenie pracowni 

1. Mikroskop z 

podłączeniem do 

komputera 

sztuka 500,00 PLN 

2. Czajnik elektryczny sztuka 90,00 PLN 

3. Blender ręczny sztuka 200,00 PLN 

4. Kuchenka elektryczna sztuka 1 200,00 PLN 

5. Podgrzewacz kuchenny sztuka 120,00 PLN 

 

6. 

Lodówka do 

przechowywania 

materiału badawczego 

sztuka 900,00 PLN 

 

 

Mały 

sejf/zabezpieczona 

sztuka 2 300,00 PLN 



 

 

 

 

7. szafa do 

przechowywania  

odczynników 

chemicznych 

8. Tacki, deski do krojenia sztuka 40,00 PLN 

9. Apteczka z 

wyposażeniem 

sztuka 280,00 PLN 

10. Okulary ochronne sztuka 20,00 PLN 

11. Rękawiczki lateksowe/ 

winylowe 

100 sztuk 15,00 PLN 

12. Łyżeczki jednorazowe 100 sztuk 3,70 PLN 

13. Kubki jednorazowe 100 sztuk 6,00 PLN 

14. Lampa biurkowa sztuka 100,00 PLN 

15. Żarówka sztuka 2,50 PLN 

16. Fartuch laboratoryjny sztuka 50,00 PLN 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

1. Mikroskopy optyczne 

(szkolne, 

stereoskopowe) 

sztuka 390,00 PLN 

2. Mikroskop terenowy sztuka 400,00 PLN 

3. Waga laboratoryjna sztuka 500,00 PLN 

 

4. 

Skalpel, nożyczki zestaw preparacyjny 80,00 PLN 

5. Lornetka  sztuka 200,00 PLN 

6. Lupa sztuka 60,00 PLN 

7. Stoper sztuka 30,00 PLN 

8. Ciśnieniomierz sztuka 80,00 PLN 

9. Czerpak do pobierania 

próbek wody 

sztuka 250,00 PLN 

 

10. 

Naczynia perforowane 

do przechowywania 

obiektów żywych w 

terenie 

sztuka 150,00 PLN 

11. Taśmy miernicze 20 metrów - sztuka 30,00 PLN 

12. Szkiełka przykrywkowe 100 sztuk 10,00 PLN 

13. Szkiełka podstawkowe 50 sztuk 12,00 PLN 

14. Zlewki różnej wielkości komplet 45,00 PLN 

15. Kolby stożkowe - 100 

ml 

sztuka 15,00 PLN 

16. Rurki szklane gięte komplet 17,00 PLN 

17. Cylindry miarowe komplet 34,00 PLN 

18. Szalki Petriego sztuka 7,00 PLN 

19. Probówki z statywem zestaw 60,00 PLN 

20. Drewniane uchwyty do 

probówek 

sztuka 7,00 PLN 

21. Pipety Pasteura  500 sztuk 42,00 PLN 

22. Bagietki  sztuka 1,40 PLN 

23. Termometr 

laboratoryjny 

sztuka 110,00 PLN 



 

 

 

 

24. Igły preparacyjne sztuka 20,00 PLN 

25. Pęseta sztuka 17,00 PLN 

26. 

Folie spożywcze 

„oddychające” i 

„nieoddychające” 

- folia oddychająca – 

sztuka 

 

-folia 

nieoddychające – 

sztuka 

 

5,00 PLN 

 

 

 

 

6,00 PLN 

Odczynniki / substancje chemiczne 

1. Ocet spirytusowy 500 ml 2,00 PLN 

2. Skrobia ziemniaczana 500 g 30,00 PLN 

3. Glukoza 75 g - sztuka 3,40 PLN 

4. Sacharoza czysta 1 kg  35,00 PLN 

5. Sól kuchenna 1000 g 1,00 PLN 

6. Olej roślinny  1 litr 7,50 PLN 

7. Jodyna/ roztwór jodu w 

jodku potasu 

500 ml     55,00 PLN 

 

 

8. 

Odczynnik Fehlinga 

(kwas siarkowy 

rozcieńczony, siarczan 

miedzi, wodorowęglan 

sodu, winian  

sodowo-potasowy) 

sztuka 20,00 PLN 

9. Siarczan miedzi  0,5 kg 10,00 PLN 

 Wodorotlenek sodu 1 kg 9,00 PLN 

 

10. 

Testy paskowe do 

badania poziomu 

glukozy we krwi 

50 sztuk 17,50 PLN 

11. Sudan III lub Sudan IV 100 ml 23,00 PLN 

12. Woda 

demineralizowana 

5l 5,00 PLN 

Środki czystości 

1. Szczotka laboratoryjna sztuka 8,00 PLN 

2. Płyny do mycia naczyń 1l – sztuka 8,00 PLN 

 

3. 

Ręczniki papierowe 2 rolki - opakowanie 8,00 PLN 

Pomoce dydaktyczne 

1. Przewodniki roślin i 

zwierząt 

sztuka 30,00 PLN 

2. Proste klucze do 

oznaczania roślin 

sztuka 50,00 PLN 

3. Preparaty 

mikroskopowe (tkanki 

roślinne, tkanki 

zwierzęce) 

zestaw 370,00 PLN 

 

4. 

Model szkieletu 

człowieka - wielkość 

naturalna 

sztuka 650,00 PLN 



 

 

 

 

5. Model serca  sztuka 250,00 PLN 

6. Model skóry człowieka sztuka 270,00 PLN 

7. Model budowy 

anatomicznej człowieka 

sztuka 1 100,00 PLN 

 

8. 

Akwarium do hodowli 

roślin wodnych średniej 

wielkości 

sztuka 200,00 PLN 

9. Szkielety wybranych 

kręgowców 

sztuka 500,00 PLN 

CHEMIA 

Podstawowe wyposażenie pracowni 

 

1. 

Szafka 

 (metalowa z 

odciągiem) na 

odczynniki dla 

nauczyciela 

sztuka 2 300,00 PLN 

2. Dygestorium sztuka 4 800,00 PLN - wersja podstawowa                                    

5 700,00 PLN - wersja wzbogacona 

3. Fartuch laboratoryjny sztuka 50,00 PLN 

4. Apteczka z 

wyposażeniem 

sztuka 280,00 PLN 

5. Gaśnica proszkowa  sztuka 90,00 PLN 

6. Koc gaśniczy sztuka 57,00 PLN 

7. Okulary ochronne sztuka 20,00 PLN 

8. Tace laboratoryjne sztuka 90,00 PLN 

 

9. 

Płytki ceramiczne 

płytka ceramiczna z 6 

wgłębieniami 

sztuka 10,00 PLN  

 

10. 

 

Płyta z pleksi  

 

 

1m2 

162,00 PLN 

 

11. 

Butla do wody 

destylowanej (10 

litrów) 

sztuka  100,00 PLN 

 

12. 

Butelki do roztworów z 

doszlifowanym 

korkiem 

sztuka 20,00 PLN 

13. Palnik gazowy sztuka 170,00 PLN 

14. Palnik spirytusowy sztuka 50,00 PLN 

 

15. 

Pipety dla nauczyciela 

(jednomiarowa10 ml) 

sztuka  10,00 PLN 

16. Pipety Pasteura 500 sztuk 42,00 PLN 

 

17. 

Rękawiczki lateksowe opakowanie (100 

szt.) 

15,00 PLN 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

1. Stojak do probówek (na 

90 probówek) 

sztuka  25,00 PLN 

2. Statyw z wyposażeniem sztuka 400,00 PLN 



 

 

 

 

 

3. 

Waga laboratoryjna z 

dokładnością do 0,1 g  

sztuka 400,00 PLN 

5. Podnośnik sztuka 220,00 PLN 

6. Probówki - 10 sztuk zestaw  7,00 PLN 

7. Zlewka  sztuka 7,00 PLN 

8. Pipety Pasteura 500 sztuk 42,00 PLN 

9. Pipety miarowe (10 ml) sztuka 10,00 PLN 

10. Bagietki sztuka 1,40 PLN 

11. Szkiełko laboratoryjne 

podstawowe 

50 sztuk 7,00 PLN 

12. Szkiełko laboratoryjne 

nakrywkowe 

100 sztuk 7,00 PLN 

13. Szkiełko laboratoryjne 

zegarkowe 

3 sztuki 9,00 PLN 

14. Szalki Petriego  sztuka  7,00 PLN 

15. Cylindry miarowe (do 

100 ml) 

sztuka  14,00 PLN 

16. Termometr rtęciowy sztuka 12,00 PLN 

17. Lejek laboratoryjny sztuka 10,00 PLN 

18. Krystalizator (do 500 

ml) 

sztuka  25,00 PLN 

19. Rozdzielacz szklany sztuka 45,00 PLN 

20. Parownica szklana (do 

160 ml) 

sztuka  15,00 PLN 

21. Parownica porcelanowa 

(do 150 ml) 

sztuka  23,00 PLN 

22. Tryskawka 1000 ml sztuka  15,00 PLN 

23. Elektrody grafitowe sztuka 18,00 PLN 

24. Łapy do próbówek 

drewniane 

zestaw - 12 sztuk 47,00 PLN 

25. Łyżka laboratoryjna sztuka  30,00 PLN 

26. Łyżka do spalań  sztuka 15,00 PLN 

27. Korek do próbówek z 

otworem 

sztuka 3,50 PLN 

28. Wąż gumowy - 1 mb, 

średnica 8 mm 

sztuka 10,00 PLN 

29. Kolba okrągłodenna do 

500 ml 

sztuka 20,00 PLN 

30. Podstawka do kolby 

okrągłodennej 

sztuka 44,00 PLN 

31. Czasza grzejna do 500 

ml 

sztuka 1 700,00 PLN 

32. Moździerz porcelanowy 

z tłuczkiem 100 mm 

sztuka 22,00 PLN 

 

33. 

Kolba stożkowa  sztuka 15,00 PLN 

 

34. 

 

Bibuła laboratoryjna 

opakowanie 100 

sztuk   

55,00 PLN 



 

 

 

 

35. Sączki laboratoryjne 

miękkie 7 cm 

opakowanie 100 

sztuk 

20,00 PLN 

36. Chłodnica Liebiga sztuka 80,00 PLN 

37. Grzałka elektryczna sztuka 50,00 PLN 

38. Kolby miarowe sztuka 35,00 PLN 

39. Szczypce metalowe sztuka 50,00 PLN 

40. Pęseta sztuka 17,00 PLN 

Odczynniki / substancje chemiczne 

 

1. 

Metale, niemetale, 

tlenki, wodorotlenki, 

kwasy, sole, alkohole, 

cukry. 

zestaw 1 400,00 PLN 

2. Wskaźniki: 

fenoloftaleina (100 ml) 

sztuka 22,00 PLN 

3. Wskaźniki: wskaźnik 

uniwersalny 

sztuka 30,00 PLN 

4. Białka, albumina 1 kg 85,00 PLN 

 

5. 

Zestaw odczynników i 

chemikaliów 

zestaw 1 600,00 PLN 

Środki czystości 

1. Szczotka laboratoryjna sztuka 8,00 PLN 

2. Płyn do mycia naczyń   1 l - sztuka 8,00 PLN 

3. Ręczniki papierowe  2 rolki - opakowanie 8,00 PLN 

Pomoce dydaktyczne 

 

1. 

Modele do budowania 

cząsteczek do 454 

elementów 

zestaw  493,00 PLN 

 

2. 

Zestaw magnesów – 28 

elementów 

zestaw  270,00 PLN 

3. Tablice chemiczne sztuka 5,00 PLN 

 

4. 

Układ okresowy – 

plansza (wymiary 

160x120 cm) 

sztuka 260,00 PLN  

 

 

5. 

Tabela 

rozpuszczalności – 

plansza (wymiary 

70x100 cm - 

jednostronna) 

sztuka 49,00 PLN   

 

 

6. 

Tabela 

rozpuszczalności – 

plansza (wymiary 

150x110 cm - 

dwustronna) 

sztuka 220,00 PLN 

Fizyka 

Podstawowe wyposażenie pracowni 

1. Waga elektroniczna do 

600 gramów 

sztuka 200,00 PLN 

2. Waga szalkowa z 

tworzywa + odważniki 

sztuka 170,00 PLN 



 

 

 

 

3. Waga szalkowa 

metalowa + odważniki 

sztuka 500,00 PLN 

4. Czajnik elektryczny  

 

sztuka 90,00 PLN 

5. Wskaźnik laserowy 

(czerwony laser, zasięg 

100-200 m) 

sztuka 49,00 PLN 

 

 

6. 

Poziomica laserowa 

(mini wraz ze 

statywem, długość fali 

lasera 650nm, moc 

lasera ≤1 mW, 

zasilanie: 2 baterie AA) 

sztuka 47,00 PLN 

7. Suwmiarka analogowa 

150 mm / 0,02 mm 

sztuka 25,00 PLN 

7. Palnik gazowy sztuka 170,00 PLN 

8. Palnik spirytusowy sztuka 50,00 PLN 

9. Taśma miernicza o 

długości 3 m 

sztuka 22,00 PLN 

10. Grzałka nurkowa o 

niewielkiej mocy 

 25,00 PLN 

11. Styropianowe kubki 

jednorazowe 

50 sztuk 5,00 PLN 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

1. Siłomierze - 6 sztuk zestaw  270,00 PLN 

 

 

2. 

Zasilacz prądu stałego o 

możliwym poborze 

prądu 3A z 

zabezpieczeniem 

przeciw 

przeciążeniowym 

sztuka 300,00 PLN 

 

 

3. 

Miernik uniwersalny z 

osobnym gniazdem 10 

A wyposażone w 

możliwość pomiaru 

temperatury 

sztuka 70,00 PLN 

4. Izolowane przewody do 

45 cm długości 

komplet  -10 sztuk  47,00 PLN   

5. Opornik 10 sztuk  0,70 PLN 

6. Żarówka  sztuka 2,50 PLN 

 

7. 

Sprężyny o różnym 

współczynniku 

sprężystości 

zestaw 5-6 sprężyn 40,00 PLN 

8. Ciężarki  zestaw 6 

odważników  

100,00 PLN    

9. Szkła optyczne zestaw 300,00 PLN 

10. Igła magnetyczna  sztuka 25,00 PLN   

11. Rurka do demonstracji 

zjawiska konwekcji 

zestaw 50,00 PLN 



 

 

 

 

12. Maszyna 

elektrostatyczna 

sztuka 650,00 PLN 

13. Generator van de 

Graaffa 

sztuka 1630,00 PLN 

14. Zestaw magnesów – 28 

elementów 

zestaw 270,00 PLN 

15. Statyw z wyposażeniem sztuka 400,00 PLN 

16. Statyw bez 

wyposażenia 

sztuka 70,00 PLN 

 

 

17. 

Rurka szklana (lub z 

przeźroczystego 

tworzywa sztucznego  

komplet – 4 sztuki 8,00 PLN 

 

18. 

 

Waga laboratoryjna  

 

 

sztuka 

 

 

500,00 PLN 

19. Taśma miernicza o 

długości 3 m 

sztuka 

 

22,00 PLN 

20. Stoper  30,00 PLN 

21. Miernik uniwersalny 

wielkości elektrycznych 

sztuka 45,00 PLN 

22. Zasilacz o 

regulowanym napięciu  

sztuka 300,00 PLN 

23. Dioda LED sztuka 2,00 PLN 

24. Przeźroczysty 

prostopadłościan 

zestaw 270,00 PLN 

25. Małe akwarium z 

tworzywa sztucznego 

sztuka 70,00 PLN 

26. Baterie o różnej sile 

elektromotorycznej 

zestaw 25,00 PLN 

27. Kamerton sztuka 206,00 PLN 

28. Kamera cyfrowa sztuka 730,00 PLN 

Odczynniki / substancje  

 

1. 

Metale, niemetale, 

tlenki, wodorotlenki, 

kwasy, sole, alkohole, 

cukry. 

zestaw 1 400,00 PLN 

2. Wskaźniki: 

fenoloftaleina (100 ml) 

sztuka 22,00 PLN 

3. Wskaźniki: wskaźnik 

uniwersalny 

sztuka 30,00 PLN 

4. Białka, albumina 1 kg 85,00 PLN 

5. Opiłki żelaza 150 gram 10,00 PLN 

Geografia 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji 

1. GPS sztuka 400,00 PLN 

2. Kompas sztuka 25,00 PLN  

3. Kompas geologiczny  430,00 PLN 

4. Nawigacja satelitarna sztuka 300,00 PLN 



 

 

 

 

5. Taśma miernicza o 

długości 3 m 

sztuka 22,00 PLN 

 

6. 

Wskaźniki lub mierniki 

do badania odczynu PH 

gleby 

zestaw 175,00 PLN 

 

7. 

Przewodniki (klucze) 

do rozpoznawania 

roślin i zwierząt 

sztuka 59,00 PLN 

8. Aparat fotograficzny sztuka 800,00 PLN 

Pomoce dydaktyczne (preparaty trwałe/ mapy/atlasy/ roczniki statystyczne i inne 

1. Atlas sztuka 35,00 PLN 

2. Mapy konturowe świata 

i Polski 

sztuka 200,00 PLN 

 

 

 

3. 

Mapy ścienne świata - 

ogólnogeograficzna 

(hipsometryczna, 

ukształtowania 

powierzchni),  

polityczna, 

krajobrazowa, 

klimatyczna 

sztuka 170,00 PLN 

 

4. 

Mapa ścienna Europy: 

ogólnogeograficzna,  

polityczna 

sztuka 195,00 PLN 

 

5. 

Mapa ścienna Ameryki: 

-ogólnogeograficzna,  

polityczna 

sztuka 145,00 PLN 

 

6. 

Mapa ścienna Afryki: 

ogólnogeograficzna,  

polityczna 

sztuka 129,00 PLN 

 

7. 

Mapa ścienna 

ogólnogeograficzna 

Australii 

sztuka 150,00 PLN 

 

 

8. 

Mapy ścienne Arktyki i 

Antarktyki (lub obszary 

okołobiegunowe 

przedstawione na 

wspólnej mapie) 

sztuka 154,00 PLN 

 

 

 

9. 

Mapa ścienna płyt 

litosfery, mapa ścienna 

zjawisk wulkanicznych, 

mapa ścienna obszarów 

sejsmicznych lub 

wspólna mapa dla 

wszystkich trzech 

elementów (tektoniki 

płyt litosfery) 

sztuka 179,00 PLN 

 

 

10. 

Mapy topograficzne 

najbliższej okolicy np. 

turystyczne, 

sztuka 25,00 PLN 



 

 

 

 

samochodowe, 

klimatyczne, 

synoptyczne 

 

11. 

Mapy turystyczne 

różnych regionów 

Polski i Europy 

sztuka 10,00 PLN 

 

12. 

Mapy samochodowe 

Polski, regionów Polski 

i Europy 

sztuka 10,00 PLN 

13. Mapy ścienne Polski - 

podział administracyjny 

sztuka 200,00 PLN 

14. Mapy ścienne Polski 

ogólnogeograficzna 

sztuka 170,00 zł 

 

 

15. 

Mapy ścienne Polski 

hipsometryczna 

(ukształtowania 

powierzchni), także  

plastyczna 

sztuka 150,00 PLN 

16. Mapa tematyczna (np. 

form ochrony przyrody) 

sztuka 15,00 PLN 

 

 

17. 

Plan miasta, w którym 

znajduje się szkoła lub 

innego najbliższego 

oraz plan Paryża, 

Londynu lub innej 

światowej metropolii 

sztuka 10,00 PLN 

 

18. 

Dane statystyczne w 

formie publikacji (np. 

roczniki statystyczne) 

sztuka 30,00 PLN 

19. Tablica „Profile 

glebowe” 

sztuka 123,00 PLN 

20. 

Publikacje albumowe z 

np.:  polskimi 

obiektami na liście 

światowego 

Dziedzictwa 

Kulturowego i 

Przyrodniczego 

Ludzkości, - atrakcjami 

turystycznymi Europy 

Południowej, - krajami 

alpejskimi, - regionem 

Bliskiego Wschodu, - 

oraz innych regionów 

świata 

wyszczególnionych w 

podstawie programowe 

sztuka 60,00 PLN 



 

 

 

 

21. 

Publikacje albumowe i 

inne materiały w wersji 

elektronicznej (filmy , 

prezentacje,  

materiały fotograficzne, 

zdjęcia lotnicze 

i satelitarne itp. 

dotyczące środowiska 

geograficznego 

i Wszechświata) 

sztuka 60,00 PLN 

22. Globus uczniowski  sztuka 12,00 PLN 

23. Globus w większej 

skali 

sztuka 200,00 PLN 

24. Globus indukcyjny sztuka 53,00 PLN 

 

 

25. 

Tellurium lub inny 

model przedstawiający 

wzajemne relacje 

Ziemi, Słońca i 

Księżyca 

sztuka 2 000,00 PLN 

 

 

26. 

Okazy skał i minerałów 

oraz przykłady 

skamieniałości (jeśli 

możliwe – typowe dla 

regionu szkoły) 

sztuka 300,00 PLN 

 

27. 

Przyrządy do mierzenia 

składników pogody 

sztuka 

 

 

15,00 - podstawowe 

 

200,00 - zaawansowane 

28. Klatka  

meteorologiczna 

sztuka 3000 PLN 

29. Aparat fotograficzny sztuka 800,00 PLN 

30. Lornetka sztuka 200,00 PLN 

31. Elektroniczne nośniki 

pamięci (pendrive) 

sztuka 22,00 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych sprzętu/pomocy dydaktycznych 

koniecznych do wyposażenia pracowni matematycznej 

 

 

Specyfikacja techniczna rekomendowanego wyposażenia jest tylko jego ogólną 

charakterystyką.   

W przypadku wykorzystania zapisów rekomendacji (specyfiki technicznej) w procedurze 

przetargowej należy opis sprzętu i wyposażenia dostosować do wymogów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

Wyposażenie powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników. 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Kategoria 

kosztu/wydatku 

Rekomendowa

na liczba sztuk 

na klasę 

 (30 osób) 

 

 

Specyfika techniczna 

 

 

 

Cena 

1. Kalkulator 

naukowy 

30 

249 funkcji, ułamki zwykle 

(naturalnie zapisywane). 

Wynik z pierwiastkiem. 

Pierwiastek kwadratowy, 

sześcienny oraz dowolnego 

stopnia (naturalnie 

zapisywane). Kwadrat liczby, 

sześcian i potęga o dowolnym 

wykładniku (naturalnie 

zapisywane), liczba odwrotna 

(naturalnie zapisywana). 

Logarytm dziesiętny i 

naturalny, logarytm o 

dowolnej podstawie 

(naturalnie zapisywany). 

Funkcje trygonometryczne  i 

cyklometryczne, funkcje 

hiperboliczne i area. Wartość 

bezwzględna (naturalnie 

zapisywana). Jednostki kąta: 

DEG, RAD. GRA  

Zamiana 

>DEG>RAD>GRA>  

Zamiana współrzędnych 

prostokątnych na biegunowe i 

odwrotnie. 

35-60 PLN 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Kategoria 

kosztu/wydatku 

Rekomendowa

na liczba sztuk 

na klasę 

 (30 osób) 

 

 

Specyfika techniczna 

 

 

 

Cena 

Konwersja między systemem 

dziesiętnym a sześć 

dziesiętnym. Notacja 

inżynierska  

i wykładnicza. 

Silnia, kombinacje i wariacje, 

statystyka, regresja. 

Obliczenia procentowe. 7 

komórek pamięci. Losowanie 

liczby, korekta błędów, 

funkcja odpowiedzi. Pamięć 

obliczeń, automatyczne 

wyłączanie, regulacja 

kontrastu. 

Instrukcja obsługi w języku 

polskim.  

Możliwość naturalnego 

zapisu działań 

matematycznych na ekranie: 

ułamek zwykły, pierwiastek 

czy potęga wygląda na 

kalkulatorze identycznie jak 

na tablicy szkolnej lub  

w podręczniku. 

Zalecany przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

+1 sztuka dla nauczyciela 

 

2. 

 

Zestaw 

matematycznych 

gier 

dydaktycznych  

i logicznych 

 

 

 

1 

Tangram — gra logiczna 

wykonana z drewna. 7 

klocków o różnych kształtach 

geometrycznych. Do 

ćwiczenia wyobraźni i 

logicznego myślenia. Puzzle,  

gry, układanki    

2,50  PLN 

(pojedynczy 

zestaw) - 65 

PLN  (gra z 

paramo 

zestawami i 

kartami)  

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Kategoria 

kosztu/wydatku 

Rekomendowa

na liczba sztuk 

na klasę 

 (30 osób) 

 

 

Specyfika techniczna 

 

 

 

Cena 

 

3. 

Bryły 

geometryczne - 

zestaw 

 

1 

Modele brył geometrycznych 

foremnych, obrotowych, 

wpisanych 

 

 

500 PLN 

4. Przyrząd do 

demonstracji 

powstawania brył 

obrotowych 

 

1 

Przyrząd pokazuje w jaki 

sposób powstają bryły 

obrotowe z figur płaskich. 

Przyrząd składa się  z 

wirownicy zasilanej 

silniczkiem z czarnym 

metalowym ekranem i 16-tu 

białych plastikowych ramek, 

które obracają się na tle 

ekranu, tworząc modele brył 

obrotowych. 

450-500 PLN 

5. Siatki brył i figur 

geometrycznych 

1 

Pakiet edukacyjny zawiera 

siatki brył: 

 ostrosłupa 

prawidłowego 

czworokątnego, 

 sześcianu (3 sztuki), 

 graniastosłupa 

prawidłowego 

trójkątnego, 

      prostopadłościanu o 

podstawie prostokąta, 

 prostopadłościanu o 

podstawie kwadratu, 

 graniastosłupa o 

podstawie trapezu 

równoramiennego, 

 graniastosłupa 

prawidłowego 

sześciokątnego, 

 graniastosłupa o 

podstawie 

równoległoboku, 

460-600 PLN 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Kategoria 

kosztu/wydatku 

Rekomendowa

na liczba sztuk 

na klasę 

 (30 osób) 

 

 

Specyfika techniczna 

 

 

 

Cena 

 czworościanu 

foremnego, 

 ostrosłupa 

prawidłowego 

trójkątnego, 

 ostrosłupa o 

podstawie trapezu 

równoramiennego, 

 ostrosłupa 

prawidłowego 

sześciokątnego, 

 ostrosłupa o 

podstawie rombu, 

 graniastosłupa o 

podstawie trójkąta 

prostokątnego, 

 graniastosłupa o 

podstawie trójkąta 

równoramiennego, 

 ostrosłupa o 

podstawie trójkąta 

prostokątnego, 

 ostrosłupa o 

podstawie trójkąta 

równoramiennego, 

 ostrosłupa o 

podstawie prostokąta, 

 siatki trzech 

ostrosłupów, które po 

złożeniu tworzą 

sześcian, 

 poradnik metodyczny. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Kategoria 

kosztu/wydatku 

Rekomendowa

na liczba sztuk 

na klasę 

 (30 osób) 

 

 

Specyfika techniczna 

 

 

 

Cena 

6. Bryły 

nieregularne 

1 

Zestaw zawiera:  

 graniastosłup prosty o 

podstawie 

równoległoboku, 

 graniastosłup pochyły 

o podstawie kwadratu, 

 graniastosłup prosty o 

podstawie trapezu,  

 ostrosłup o podstawie 

prostokąta,  

 ostrosłup o podstawie 

kwadratu, w którym 

jedną z krawędzi 

bocznych jest 

prostopadła do 

podstawy, 

 ostrosłup o podstawie 

trójkąta w którym 

jedną z krawędzi 

bocznych jest 

prostopadła do 

podstawy. 

 

240-280 PLN 

 

 

7. 

 

 

Tablica układ 

współrzędnych 

suchościeralna 

 

 

 

1 

Tablica biała z układem 

współrzędnych,  

magnetyczna, suchościeralna. 

Nadruk wykonany w 

technologii uniemożliwiającej 

jego usunięcie. 

 

83 cm 

(szerokość) x 

93 cm 

(wysokość) 

od 150 - 300 

PLN 

 

 

 

 

8. 

 

 

Zestawy 

tablicowe/ plansze 

dydaktyczne 

 

 

 

1 

Zestawy tablicowe/ plansze 

dydaktyczne do prezentacji 

poszczególnych zagadnień 

matematycznych w tym 

potęg, pierwiastków, algebry, 

trygonometrii itd. 

400 PLN 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Kategoria 

kosztu/wydatku 

Rekomendowa

na liczba sztuk 

na klasę 

 (30 osób) 

 

 

Specyfika techniczna 

 

 

 

Cena 

Magnetyczne zestawy do 

prezentacji do 

poszczególnych zagadnień 

matematycznych. 

9. Przybory 

tablicowe 

 

1 

Przybory kreślarskie to lekki 

funkcjonalny zestaw 

przyrządów tablicowych 

dedykowanych do wszelkiego 

typu szkół, jako pomoc w 

nauce geometrii. 

Zestaw zawiera: 

 >liniał  

>trójkąt 45˚   

>trójkąt 60˚   

>kątomierz  

>cyrkiel z magnesami 

(uniwersalny na kredę oraz 

marker) 

>magnetyczna stopka trójnóg 

cyrkla. 

225-300 PLN 

 

10. 

Przyrządy, 

zestawy do nauki 

rachunku 

prawdopodobieńst

wa 

 

 

1 

 

np. kostki, karty, klocki, 

modele do demonstracji itp. 

 

 

200-300 PLN 

 

11. 

 

Liczydło 

dydaktyczne 

 

1 

Liczenie w zakresie 100-u. 

Regulowana wysokość 

 450 PLN 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Kategoria 

kosztu/wydatku 

Rekomendowa

na liczba sztuk 

na klasę 

 (30 osób) 

 

 

Specyfika techniczna 

 

 

 

Cena 

12. Zestaw miar 
1 

Skład zestawu: 

 miara sztywna - 

linijka wykonana ze 

sklejki liściastej - 

magnetyczna - 

stosowana 

powszechnie w 

szkołach jako tzw. 

przymiar tablicowy, 

 miara metalowa 

rozwijana, stosowna 

powszechnie w 

pracach 

montażowych., 

 miara taśmowa giętka 

zwijana stosowana 

przy pomiarach 

wielkogabarytowych, 

obmierzaniu 

powierzchni w 

obiektach 

zamkniętych i na 

terenie otwartym, 

 koło metryczne z 

sygnałem 

dźwiękowym - 

charakterystyczne 

kliknięcie, które daje 

się słyszeć, gdy koło 

pokona odległość 1 

metra. 

150 PLN 

 

13. 

Zestawy 

przyrządów do 

mierzenia 

jednostek  

i objętości 

 

 

1 

 

Wagi, odważniki, klepsydry, 

cylindry, miarki objętości, 

termometry itp. 

 

 

300 – 500 

PLN 

 



 

 

 

 

Przedstawione Zestawienie określa najczęściej występujące koszty w projektach, co oznacza, 

iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Dopuszczalne jest ujmowanie 

w budżetach kosztów niewskazanych w niniejszym zestawieniu. Każdorazowo 

kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem 

niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań. Przyjęcie 

dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy 

ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności 

projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. 

 

Cena jednostkowa kosztu/wydatku przedstawiona w załączniku do regulaminu konkursu 

„Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach 

danej grupy projektów, towarów lub usług” nie oznacza stawki jednostkowej, lecz 

szacunkową cenę rynkową towarów i usług najczęściej finansowanych w ramach danego 

Działania/Poddziałania – stosując zatem stawki wynikające z taryfikatora Instytucji 

Zarządzającej, nie należy ich oznaczać jako stawki jednostkowe w budżecie projektu. 

 

Podane kwoty wynagrodzeń są kwotami brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzenia 

płaconymi przez pracodawcę. 

 

Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto 

wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek 

założonych w budżecie. 

 



 

Załącznik 8.13 – Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.2  

 

 

 
Przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki, 

nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii, o ile są one zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we wniosku. Jednocześnie zaznacza 

się, że użycie w projekcie przykładowego katalogu kosztów nie jest jednoznaczne z uznaniem ww. wydatków za kwalifikowalne. Każdorazowo 

kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście 

specyfiki projektu, stopnia złożoności projektu, wielkości grupy docelowej oraz miejsca realizacji. 

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
 

 

 

 

Kwalifikowalne będą koszty związane 

z prowadzeniem usług doradztwa 

edukacyjno-zawodowego dla 

uczniów. 
 

 wynagrodzenie doradcy, 

 analiza potrzeb szkoleniowo-

doradczych; 

 materiały niezbędne do 

przeprowadzenia doradztwa  

(w tym prenumerata czasopism, 

zakup książek); 

 narzędzia do diagnozy 

predyspozycji osobistych; 

 

 

 

2. 

 

 

 

Kursy/szkolenia/studia podyplomowe 
 

W ramach przedmiotowej kategorii 

kosztów kwalifikowalne będą m.in. 

wydatki służące doskonaleniu 

umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli i doradców, 

w tym m.in.:  

związane z organizacją i  

przeprowadzeniem wsparcia m.in. 

szkoleniowego, kursów, studiów 

podyplomowych, organizacją i 

przeprowadzeniem egzaminów oraz 

 wynagrodzenie trenerów; 

 wynajęcie/eksploatacja sal; 

 materiały szkoleniowe; 

 podręczniki; 

 zwrot kosztów dojazdu; 

 opieka nad dzieckiem/osobą 

zależną; 

 przeprowadzenie egzaminu; 

 studia podyplomowe; 

 wydanie świadectwa/certyfikatu 

potwierdzającego kwalifikacje. 



 

 

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

wspieraniem, budowaniem i 

moderowaniem sieci współpracy. 

3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów 

W ramach przedmiotowej kategorii 

kosztów kwalifikowane będą m.in. 

wydatki związane z 

- prowadzeniem zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych, zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, 

różnych form rozwijających 

uzdolnienia, zajęć pozalekcyjnych, 

organizacją kółek zainteresowań, 

warsztatów, zajęć prowadzonych 

metodą projektów oraz 

eksperymentów wirtualnych 

prowadzonych w szkołach i 

placówkach systemu oświaty; 

- zakupem pomocy dydaktycznych, 

specjalistycznego sprzętu lub narzędzi  

do rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych i  

możliwości psychofizycznych oraz 

wspomagania rozwoju i prowadzenia 

terapii z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 wynagrodzenie prowadzących 

zajęcia; 

 wynajęcie/eksploatacji sali; 

 pomoce dydaktyczne 

 podręczniki 

 specjalistyczny sprzęt lub 

narzędzia do rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, 

wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii dzieci ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

 pomoce specjalistyczne w tym dla  

osób z niepełnosprawnościami. 
 

4. 

 

 

 

Dostosowanie/modernizacja budynków i 

pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie 

W ramach przedmiotowej kategorii 

kosztów kwalifikowane będą m.in. 

wydatki związane z poprawą 

warunków dydaktycznych w szkołach 

i placówkach systemu oświaty oraz 

zakup nowoczesnego sprzętu do 

 doposażenie pracowni 

przedmiotowych szkół dla dzieci  

i młodzieży w sprzęt niezbędny  

do przeprowadzania doświadczeń  

i eksperymentów - doposażenie  

pracowni do nauczania przyrody, 



 

 

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

pracowni  
 

szkolnych pracowni przedmiotowych 

(zgodnie z katalogiem opracowanym 

przez MEN oraz IOK). 
 

biologii, chemii, geografii, fizyki 

oraz matematyki. 

5. Wsparcie stypendialne 

W ramach przedmiotowej kategorii 

kosztów kwalifikowane będą m.in. 

koszty związane z przyznaniem 

stypendium dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych, w zakresie nauk 

matematycznych, przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych i 

przedsiębiorczości w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

których niekorzystna sytuacja 

materialna stanowi barierę w rozwoju 

edukacyjnym. 

 koszty stypendium. 
 

 



Załącznik 8.14 – Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Współmałżonka wnioskodawcy 

 

Ja……………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko współmałżonka wnioskodawcy) 

Zamieszkały/a ........................................................................................................................, 

Legitymujący/-a się dowodem osobistym seria ………...……… nr……..…..………… wydanym przez 

….……..……………………………………….……… dnia………..…………….  

Wyrażam zgodę  na ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej ………, Działania/Poddziałania ……………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….... 

(numer  i nazwa Działania/Poddziałania) 

przez żonę/ męża* …………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 …………………………………………. 
 (podpis współmałżonka)  

…………………………, dnia……………….. 
 (miejscowość) 

 * niepotrzebne skreślić  

 



Załącznik 8.15 – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 

 

 

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO 
 

Jako zabezpieczenie wykonania umowy numer ………………………………............... 

o dofinansowanie projektu pt  ……………………..……………………………………………….  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa……, Działanie/Poddziałanie………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………(numer i nazwa) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 

………………, w załączeniu składamy weksel in blanco uzupełniony klauzulą „bez protestu” 

podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu (pełna nazwa 

Beneficjenta)……………………………….…………………………………………………………… 

………………………..…………………....................................................................... z siedzibą 

w* ………………………………………………………………………………............ który remitent 

ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę równą całości wysokości naszego zadłużenia, 

obliczonego na zasadach opisanych w w/w umowie, powiększonego o określone w umowie odsetki 

i inne należności powstałe w trakcie dochodzenia roszczenia, oraz weksel ten opatrzyć datą, 

zawiadamiając Beneficjenta listem poleconym. 

List zostanie wysłany przynajmniej 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej adres, 

chyba że Beneficjent powiadomi Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o jego zmianie. Pismo zwrócone 

z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne 

uznaje się za doręczone. 

Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 
………………………………………. ………………………………………………..... 

(nazwa i adres wystawcy weksla)  (czytelne podpisy osób upoważnionych 

 do wystawienia weksla, pieczęć jednostki)  

…………………………………………………. 

(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela DEFS) 

 
Weksel zostanie zwrócony na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu niniejszej umowy, tj. po zatwierdzeniu końcowego 

wniosku o płatność w projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta. 
_______________________________________________ 

 

 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania
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Załącznik 8.16 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach projektów współfinansowanych z EFS 

 
 

 

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
 
 
 

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 

 
 

□ Tak 

 

 

□ Nie 

  
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe); 
 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres 

oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 

podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub 

konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 
W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie 

działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów1 za 

poniższe kryteria oceny. 

  

1. 

 

 
We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które 

potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych  

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

  
□ 0 

 

 
□ 1 

  
2. 

 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na 

zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji 

i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

  
□ 0 

 

 
□ 1 

 

 
□ 2 

  

3. 

 

 
W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek  

o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji 

projektu tego typu bariery nie wystąpiły. 

  

□ 0 

 

 

□ 1 

 

 

□ 2 

  

4. 

 

 
Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został 

umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia 

barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub 

zasięgu oddziaływania projektu. 

 
                                                 
1 W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020, jest wymagane 

uzyskanie co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) nie podejmie innej 

decyzji w stosunku do wymaganej liczby punktów. 



 

 

 

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 

 
 

□ Tak 

 

 

□ Nie 

  
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe); 
 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres 

oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 

podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub 

konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 
W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie 

działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów1 za 

poniższe kryteria oceny. 

  
□ 0 

 

 
□ 1 

 

 
□ 2 

  
5. 

 

 
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną 

podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 

 
 
□ 0 

 

 
□ 1 

  
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 

standardu minimum)? 

  
□ TAK 

 

 
□ NIE 

  
INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI 

SZANSKOBIET I MĘŻCZYZN W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS 

Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych w trybie 

konkursowym i pozakonkursowym, z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na 

podstawie niniejszego standardu minimum. 

We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji 

niezbędnych do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. Ocenie pod kątem spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podlega cała 

treść wniosku o dofinansowanie projektu, aczkolwiek IZ może wskazać  

w dokumentach dotyczących danego programu operacyjnego (np. instrukcji do wniosku  

o dofinansowanie projektu), w których częściach wniosku o dofinansowanie projektu jest 

rekomendowane umieszczenie informacji niezbędnych do oceny spełniania standardu 

minimum. 



 

 

Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki 

projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6, ponieważ kryterium nr 2 i 3 są 

alternatywne2. 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za 

każde kryterium standardu minimum (wymagane są co najmniej 3 punkty3). Brak uzyskania co 

najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku4  

(w przypadku projektów konkursowych) lub zwróceniem go do uzupełnienia (w przypadku 

projektów pozakonkursowych5). Nie ma możliwości przyznawania części ułamkowych 

punktów za poszczególne kryteria w standardzie minimum. 

Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie od innych 

kryteriów oceny. Nie zwalnia to jednak od wymogu zachowania logiki konstruowania 

wniosku o dofinansowanie projektu. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu zostanie 

wykazane np. że zdiagnozowane bariery równościowe w danym obszarze tematycznym 

interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu dotyczą kobiet, natomiast we wskaźnikach 

zostanie zapisany podział na płeć ze wskazaniem na zdecydowanie większy udział mężczyzn 

we wsparciu, to osoba oceniająca może taki projekt skierować do uzupełnienia (tylko  

w przypadku projektów pozakonkursowych) albo negocjacji lub obniżyć punktację  

w standardzie minimum za dane kryterium oceny - w związku z brakiem logiki pomiędzy 

poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wyjątki: 

Decyzja o zakwalifikowaniu danego projektu do wyjątku należy do instytucji oceniającej 

wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku uznania przez oceniającego, że projekt 

należy do wyjątku, oceniający nie musi wypełniać wszystkich pytań w ramach standardu 

minimum. Powinien w takiej sytuacji zaznaczyć pozytywną odpowiedź dotyczącą 

przynależności projektu do wyjątku, jak również zaznaczyć odpowiedź TAK  

w punkcie ogólnym „Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na 

podstawie standardu minimum)?”. 

                                                 
2 Alternatywność tę należy rozumieć w sposób następujący: w przypadku stwierdzenia występowania barier równościowych 

oceniający bierze pod uwagę kryterium nr 2 w dalszej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu (wybierając jednocześnie 

w kryterium nr 3 wartość „0”), zaś w przypadku braku występowania ww. barier – bierze pod uwagę kryterium nr 

3 (analogicznie wybierając jednocześnie w kryterium nr 2 wartość „0”). 
3 W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych ze 

środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 jest wymagane uzyskanie za standard 

minimum co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) nie podejmie innej decyzji 

w stosunku do wymaganej liczby punktów. 
4 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 
5 W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych 

ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 brak uzyskania co najmniej 

2 punktów kwalifikuje projekt do skierowania go do uzupełnienia. 



 

 

Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z: 

1. profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe 

(np. Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego) 

Profil działalności wnioskodawców oznacza, iż w ramach statutu (lub innego równoważnego 

dokumentu) istnieje jednoznaczny zapis, iż wnioskodawca przewiduje w ramach swojej 

działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku statut może 

być zweryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, musi zostać podana w treści wniosku 

informacja, że ten projekt należy do tego wyjątku od standardu minimum – ze względu na 

ograniczenia wynikające z profilu działalności. 

2. zamkniętej rekrutacji 

Przez zamkniętą rekrutację należy rozumieć sytuację, gdy projekt obejmuje - ze względu na 

swój zasięg oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 

podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy 

podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem może być 

skierowanie projektu tylko i wyłącznie do pracowników działu projektowania w firmie 

produkującej odzież, pod warunkiem że wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby pracujące 

w tym dziale lub skierowanie wsparcia do pracowników całego przedsiębiorstwa - pod 

warunkiem że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem.  

W treści wniosku o dofinansowanie projektu musi zostać podana informacja, że ten projekt 

należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację – wraz  

z uzasadnieniem. W celu potwierdzenia, że dany projekt należy do wyjątku, powinno się 

wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie 

w ramach projektu. 

Uwaga: Zaleca się, aby w przypadku projektów, które należą do wyjątków, również 

zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn – pomimo iż nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze 

standardu minimum. 

Poszczególne kryteria standardu minimum: 

Uwaga: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu 

wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących 

proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału grupy 

niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak przypadki, w których proporcja 50/50 wynika  



 

 

z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję prawidłową z perspektywy równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie ze standardem minimum 

stanowi zawsze indywidualną ocenę osoby jej dokonującej. Ocena prowadzona jest na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz wiedzy i doświadczenia osoby 

oceniającej. Jednocześnie przy dokonywaniu oceny konkretnych kryteriów w standardzie 

minimum należy mieć na uwadze następujący sposób oceny: 

0 punktów - we wniosku o dofinansowanie projektu nie ma wskazanych żadnych 

informacji pozwalających na przyznanie 1 lub więcej punktów w danym kryterium oceny lub 

informacje wskazują, że projekt będzie prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć. 

1 punkt - kwestie związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum 

zostały uwzględnione przynajmniej częściowo lub nie są w pełni trafnie dobrane w zakresie 

kryterium 2, 3 i 4. W przypadku kryterium 1 i 5 przyznanie 1 punktu oznacza, że kwestie 

związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały uwzględnione 

wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego 

projektu. 

2 punkty (nie dotyczy kryterium 1 i 5) - kwestie związane z zakresem danego kryterium  

w standardzie minimum zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie lub w sposób 

możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego projektu. 

W przypadku negatywnej oceny projektu konkursowego i pozakonkursowego 

wynikającego z niespełnienia kryteriów horyzontalnych (w tym zgodności z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn) oceniający jest zobowiązany do wskazania uzasadnienia dla tej oceny 

w ramach karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. 

Rekomendowane jest również wskazanie przez osobę oceniającą uzasadnienia dla 

przyznania punktów za poszczególne kryteria oceny standardu minimum. 

Jako rozbieżność w ocenie standardu minimum należy uznać pozytywną ocenę wniosku 

pod kątem spełniania standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnej 

negatywnej ocenie przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast różnica w 

ocenie poszczególnych kryteriów standardu minimum. 

 

1. WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PODANO 

INFORMACJE, KTÓRE POTWIERDZAJĄ ISTNIENIE (ALBO BRAK 

ISTNIENIA) BARIER RÓWNOŚCIOWYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM 



 

 

INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1) 

 

Do przedstawienia informacji wskazujących na istnienie barier6 równościowych lub ich 

braku należy użyć danych jakościowych i/lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

Poprzez obszar tematyczny interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem  

w ramach programu np. zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność, natomiast 

zasięg oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy np. regionu, 

powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu w danej instytucji. 

Bariery równościowe to przede wszystkim: 

 segregacja pozioma i pionowa rynku pracy, 

 różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, 

wykonujących tożsame obowiązki, 

 mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, 

 niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, 

 niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji, 

 przemoc ze względu na płeć, 

 niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia7, 

 niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi 

w wieku do lat 3, 

 stereotypy płci we wszystkich obszarach, 

 dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) czyli ze względu na dwie lub więcej przesłanek 

(np. w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50 lat, osób  

z niepełnosprawnościami, należących do mniejszości etnicznych). 

Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu 

znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu. Dlatego też 

istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także odpowiedź m.in. na pytania: 

                                                 
6 Bariery równościowe to systemowe nierówności i ograniczenia jednej z płci, najczęściej kobiet, które są reprodukowane  

i utrwalane społecznie i kulturowo. Przełamanie ich sprzyja osiągnięciu rzeczywistej, faktycznej równości szans kobiet  

i mężczyzn. Wymienione bariery równościowe zostały sformułowane przez Komisję Europejską w dokumencie Plan Działań 

na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn na lata 2006-2010, przy czym należy pamiętać, że jest to katalog otwarty (definicja 

pochodzi z portalu www.rownosc.info). 
7 Niewidoczność polega na niewystarczającym uwzględnianiu w działaniach zdrowotnych perspektywy płci. Kultura dbania o 

zdrowie wśród kobiet i mężczyzn jest zupełnie inna. W efekcie mężczyźni rzadziej korzystają z pomocy lekarzy, trafiają do 

nich także w późniejszej fazie choroby. Widoczne różnice widać także w obszarze profilaktyki, która znacznie częściej jest 

adresowana do kobiet, i są to akcje zarówno organizowane na poziomie państwa, jak i organizacji pozarządowych czy firm 

(opracowane na podstawie definicji podanej w na stronie www.rownosc.info). 



 

 

Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu? Jakie są tego przyczyny? Czy któraś 

z tych grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkoleń itp.? 

Zadaniem osoby oceniającej projekt jest ocena na podstawie przedstawionych we wniosku  

o dofinansowanie projektu informacji faktycznego występowania lub nie podanych barier 

równościowych. 

Użyte we wniosku o dofinansowanie projektu dane mogą wykazać, iż w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie występują nierówności ze 

względu na płeć. Dane te muszą być bezpośrednio powiązane z obszarem tematycznym 

interwencji i/lub zasięgiem oddziaływania projektu, np. jeżeli wsparcie jest kierowane do 

pracowników służby zdrowia z terenu województwa to dane powinny dotyczyć sektora służby 

zdrowia lub obszaru tego województwa. We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się 

wskazać na nierówności (lub ich brak) na podstawie danych możliwych do oceny dla osób 

oceniających projekt. Jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe lub ilościowe), które można 

wykorzystać, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do obszaru 

tematyki interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. We wniosku  

o dofinansowanie projektu jest dopuszczalne także wykorzystanie danych pochodzących  

z badań własnych. Wymagane jest jednak w takim przypadku wskazanie w miarę dokładnych 

informacji na temat tego badania (np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii 

pozyskiwania danych itd.). 

 

2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, 

ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE BARIERY RÓWNOŚCIOWE 

W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU. 

  (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać jakiego rodzaju działania 

zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier 

równościowych. Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery. Szczególną uwagę 

przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu  

i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec 

zdiagnozowanych nierówności. 

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są 

oceniane w ramach kryterium 5. 



 

 

 

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU BARIER RÓWNOŚCIOWYCH, 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, 

ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS 

KOBIET  

I MĘŻCZYZN, TAK ABY NA ŻADNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU 

NIE WYSTĄPIŁY BARIERY RÓWNOŚCIOWE. 

 (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

 

W przypadku kiedy we wniosku o dofinansowanie projektu nie zdiagnozowano żadnych 

barier równościowych, we wniosku o dofinansowanie projektu należy przewidzieć działania, 

zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym 

etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły. 

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są 

oceniane w ramach kryterium 5. 

 

4. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY PODANE W PODZIALE 

NA PŁEĆ I/LUB ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS TEGO, W JAKI SPOSÓB 

REZULTATY PROJEKTU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA BARIER 

RÓWNOŚCIOWYCH ISTNIEJĄCYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM 

INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU. 

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

 

Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać w podziale na płeć. 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób 

rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących  

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to zarówno 

projektów skierowanych do osób, jak i instytucji). 

 

5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAZUJE JAKIE 

DZIAŁANIA ZOSTANĄ PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA 

RÓWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM8 

                                                 
8 Niniejszy punkt nie będzie miał zastosowania w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych 

powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 

2014-2020. 



 

 

 (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1) 

 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób 

planuje się zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach procesu 

zarządzania projektem. Informacja ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań, 

jakie zostaną podjęte w projekcie w ww. obszarze. 

Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby 

zaangażowane w realizację projektu (np. personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel 

merytoryczny, personel wykonawcy/partnera9) posiadają odpowiednią wiedzę  

w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią 

stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy może się 

odbyć poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat 

możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w odniesieniu do problematyki tego konkretnego projektu, a także do wykonywanych przez 

zespół projektowy obowiązków związanych z prowadzeniem projektu. Dopuszcza się 

możliwość poinformowania osób w formie szkolenia, ale tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli 

wyrazi na to zgodę instytucja dokonująca oceny projektu, w oparciu o wskazaną we wniosku o 

dofinansowanie projektu uzasadnioną potrzebę, która nie będzie jednocześnie sprzeczna z 

zasadami udzielania pomocy publicznej i postanowieniami Wytycznych Ministra infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania może być również 

np.: 

 włączenie do projektu (np. jako konsultantów, doradców) osób lub organizacji 

posiadających udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań  

z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

 zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie 

życia zawodowego z prywatnym (np. organizacja pracy uwzględniająca elastyczne 

formy zatrudnienia lub godziny pracy – o ile jest to uzasadnione potrzebami  

w ramach projektu). Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że zawieranie umów na 

zlecenie lub o dzieło nie zawsze oznacza stosowanie rozwiązań z zakresu godzenia 

życia zawodowego z prywatnym. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu pojawia 

                                                 
9 Należy jednak pamiętać, że dobór konkretnych działań, mających na celu równościowe zarządzanie projektem, w stosunku 

do poszczególnych grup personelu projektu, jest uzależniony od występowania faktycznych potrzeb w tym zakresie. 



 

 

się sformułowanie, że zespołowi projektowemu zostaną zagwarantowane elastyczne 

formy pracy, należy wskazać dokładnie jakie działania zostaną podjęte  

w tym zakresie. 

Równościowe zarządzanie projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 

50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na zwykłej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany 

równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne  

z prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za 

jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości jest obowiązkiem wynikającym z prawa 

pracy, nie zaś zasady horyzontalnej. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze 

względu na płeć zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, 

komisje itp.) podejmujące decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg. Warto 

wtedy dopilnować (o ile pozwala na to wiedza i doświadczenie poszczególnych kandydatów 

oraz obowiązujące uregulowania prawne), aby nie powstawały wyłącznie zespoły 

jednorodnepłciowo. 



Załącznik  8.17 - Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera  

 
 

 

Lp. Treść oświadczenia 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

2. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 

3. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 
zm.); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1212).  
Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia IZ WRPO 2014+ o wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie. 

4. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi 
zamówień publicznych.  

5. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są  
i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

6. Oświadczam, że dokonano wyboru partnera zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), w 
tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ww. ustawy nie dotyczy projektów 
realizowanych bez partnera/ów 

7. W imieniu partnera/partnerów oświadczam/y, iż: 
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; 
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku  
o dofinansowanie; 
- że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 



 

 

Lp. Treść oświadczenia 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 
zm.); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1212). 
Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia IZ WRPO 2014+ o wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie (nie dotyczy projektów realizowanych bez partnera/ów). 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z 
późn. zm.). Zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w systemie 
LSI2014+ jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 a dane  
w systemie LSI2014+ są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie 
programowania 2014-2020. Zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu do swoich danych 
osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora 
Danych Osobowych. 

9. Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych 
we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. 
Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w systemie 
LSI2014+ jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 a dane  
w systemie LSI2014+ są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie 
programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych 
osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały 
poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia 
sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przez mnie 
informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję 
Administratora Danych Osobowych. 

10. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji  
i oceny pod warunkiem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nich zawartych. 

11. Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym 
wniosku oraz wskazuję podstawę prawną ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status Wnioskodawcy 



 

 

Lp. Treść oświadczenia 

w pkt 3.5.4 „Informacje dodatkowe”. 
12. Oświadczam, że diagnoza zapotrzebowania szkoły/szkół lub placówek systemu oświaty opisana we wniosku została 

zatwierdzona przez jej/ich organ/-ny prowadzący/-ce. 

13. Oświadczam, że projekty związane z indywidualnym podejściem do ucznia zakładają równocześnie wsparcie uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty 
w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny 
będzie zgodne z założeniami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020w zakresie Indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego.  

 



Załącznik 8.18 – Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta 

 
 

 

Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności 

 

 

 

OŚWIADCZENIE EKSPERTA O BEZSTRONNOŚCI 

 

Imię i nazwisko eksperta:…………………………………………………………………………………………………………. 

Instytucja Organizująca Konkurs:…………………………………………………………………………………………….. 

Numer konkursu:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczenie odnosi się do relacji eksperta z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział  
w konkursie. 

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań, zgodnie z art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2016 r., poz. 217) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 
powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że: 

a) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki; 

b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia z wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawców; 

c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

d) nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców ani nie pozostaję w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia  
z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców, ani nie jestem związany/-a  
z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

e) nie pozostaję z wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej. 

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało 
małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka. 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku  
o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie IZ.  

 

......................................................., dnia .............................. r. 

(miejscowość) 

............................................................ 

(podpis) 



Załącznik 8.19 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia 

procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim 

 

 
1) Babiak 

2) Baranów 

3) Białośliwie 

4) Bojanowo 

5) Borek Wlkp. 

6) Bralin 

7) Brodnica 

8) Brudzew 

9) Budzyń 

10) Chocz 

11) Chodów 

12) Chodzież (gmina miejska) 

13) Chodzież (gmina wiejska) 

14) Chrzypsko Wielkie 

15) Czajków 

16) Czarnków (gmina miejska) 

17) Czarnków (gmina wiejska) 

18) Czempiń 

19) Czermin 

20) Damasławek 

21) Dąbie 

22) Dobra 

23) Dobrzyca 

24) Dominowo 

25) Dolsk 

26) Doruchów 

27) Drawsko 

28) Duszniki 

29) Gizałki 

30) Gołańcz 

31) Gostyń 

32) Grabów n. Prosną 

33) Granowo 

34) Grodziec 

35) Grodzisk Wlkp. 

36) Grzegorzew 

37) Jaraczewo 

38) Jarocin 

39) Jastrowie 

40) Jutrosin 

41) Kamieniec 

42) Kawęczyn 

43) Kaźmierz 

44) Kiszkowo 

45) Kępno 

46) Kleczew 

47) Kłodawa 

48) Kobyla Góra 

49) Kobylin 

50) Kołaczkowo 

51) Koło (gmina miejska) 

52) Koło (gmina wiejska) 

53) Kościan (gmina miejska) 

54) Kościan (gmina wiejska) 

55) Kościelec 

56) Kotlin 

57) Koźmin Wlkp. 

58) Kraszewice 

59) Krobia 

60) Krotoszyn 

61) Krzemieniewo 

62) Krzykosy 

63) Krzywiń 

64) Krzyż Wlkp. 

65) Książ Wlkp. 

66) Kuślin 

67) Kwilcz 

68) Lądek 

69) Lipka 

70) Lubasz 

71) Lwówek 

72) Łęka Opatowska 

73) Łobżenica 

74) Malanów 

75) Margonin 

76) Miasteczko Krajeńskie 

77) Miedzichowo 

78) Miejska Górka 

79) Mieleszyn 

80) Mieścisko 

81) Międzychód 

82) Mikstat 

83) Miłosław 

84) Nekla 

85) Nowe Miasto n. Wartą 

86) Nowy Tomyśl 

87) Obrzycko (gmina miejska) 

88) Obrzycko (gmina wiejska) 

89) Okonek 

90) Olszówka 

91) Opalenica 

92) Orchowo 



93) Osiek Mały 

94) Ostroróg 

95) Ostrowite 

96) Ostrzeszów 

97) Pakosław 

98) Perzów 

99) Pępowo 

100) Piaski 

101) Pleszew 

102) Pniewy 

103) Pogorzela 

104) Połajewo 

105) Poniec 

106) Powidz 

107) Przedecz 

108) Przemęt 

109) Przykona 

110) Pyzdry 

111) Rakoniewice 

112) Rawicz 

113) Rogoźno 

114) Rozdrażew 

115) Rychtal 

116) Rychwał 

117) Ryczywół 

118) Siedlec 

119) Sieraków 

120) Sulmierzyce 

121) Skulsk 

122) Słupca (gmina miejska) 

123) Słupca (gmina wiejska) 

124) Sompolno 

125) Strzałkowo 

126) Szamocin 

127) Śmigiel 

128) Środa Wlkp. 

129) Tarnówka 

130) Trzcinica 

131) Trzemeszno 

132) Tuliszków 

133) Turek (miasto) 

134) Turek (gmina wiejska) 

135) Wapno 

136) Wągrowiec (gmina miejska) 

137) Wągrowiec (gmina wiejska) 

138) Wieleń 

139) Wielichowo 

140) Wierzbinek 

141) Wijewo 

142) Wilczyn 

143) Władysławów 

144) Włoszakowice 

145) Wolsztyn 

146) Wronki 

147) Września 

148) Wyrzysk 

149) Zagórów 

150) Zakrzewo 

151) Zaniemyśl 

152) Zbąszyń 

153) Zduny 

154) Złotów (gmina miejska) 

155) Złotów (gmina wiejska) 

156) Żerków 
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Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji 

 w ramach projektów współfinansowanych 

 z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

W ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  

w perspektywie finansowej 2014-2020 jednym ze wskaźników rezultatu jest liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje. Jest to wskaźnik wspólny, który obowiązkowo monitorowany 

jest we wszystkich projektach EFS. Jest to również wskaźnik kluczowy w niektórych 

obszarach interwencji EFS np. w ramach projektów dotyczących aktywizacji zawodowej 

(priorytet inwestycyjny 8i – liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu) lub aktywizacji społeczno-zawodowej (priorytet inwestycyjny 9i – liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu). W przypadku takich projektów EFS, wskaźnik ten jest wymagany 

do spełnienia i brak jego realizacji może powodować niekwalifikowalność wydatków z tytułu 

zastosowania reguły proporcjonalności. Istotne jest więc, aby beneficjenci i instytucje 

uczestniczące w systemie wdrażania EFS rozumieli jak należy interpretować wskaźnik 

dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w projektach EFS.   

Niniejszy dokument został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy  

z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie 

Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez 

całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań 

Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. 

Ma być odpowiedzią na liczne wątpliwości dotyczące interpretacji pojęć odnoszących się do 

uzyskiwania kwalifikacji w projektach współfinansowanych ze środków EFS.  

Materiał jest interpretacją Ministerstwa Rozwoju i jego rolą nie jest ogólne definiowanie 

kwalifikacji, ale wyjaśnienie, w jaki sposób mierzyć wskaźniki EFS dot. uzyskiwania 

kwalifikacji. Opracowanie będzie obowiązywać do czasu pełnego uruchomienia 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i ujęcia w nim odpowiedniej liczby tzw. kwalifikacji 

rynkowych. Ministerstwo przekaże informację o terminie, do kiedy powyższe zasady będą 

miały charakter obowiązujący w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z EFS, 

a od kiedy za kwalifikacje będzie można uznać wyłącznie te określone w Zintegrowanym 

Rejestrze Kwalifikacji.  

  

1. Pojęcie kwalifikacji  

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub 



 

 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.    

Zgodność z ustalonymi wymaganiami oznacza, że wymagania dotyczące efektów uczenia 

się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację 

opisane są w języku efektów uczenia się. Ponadto, dla kwalifikacji powinny być również 

określone wymagania dotyczące walidacji, a proces nadawania kwalifikacji (walidacji 

i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości.  

Opisanie kwalifikacji za pomocą efektów uczenia się jest ważne z kilku powodów.  

Po pierwsze, pozwala w przejrzysty sposób przedstawić wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne osób posiadających kwalifikację. Stanowi więc cenne źródło informacji dla osób 

planujących swoją ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego oraz dla pracodawców.  

Po drugie, podejście oparte na efektach uczenia się w centrum uwagi stawia osiągnięcia osób 

uczących się. Dzięki temu każda osoba – niezależnie od miejsca uczenia się i czasu 

poświęconego na uczenie się – może formalnie potwierdzić swoją wiedzę, umiejętności 

i kompetencje społeczne oraz przygotowanie do podejmowania określonych zadań.  

Po trzecie, rozwiązanie to umożliwia odniesienie kwalifikacji do jednego z ośmiu poziomów 

Polskiej Ramy Kwalifikacji1, a za jej pośrednictwem do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. 

Ułatwi w ten sposób porównywanie ze sobą kwalifikacji funkcjonujących na krajowym 

i międzynarodowym rynku pracy.  

Efekty uczenia się dla danej kwalifikacji powinny zostać opisane w sposób zrozumiały dla 

osób rozpoczynających naukę, powinny być konkretne i jednoznaczne oraz możliwe do 

osiągnięcia. Ponadto muszą być mierzalne i możliwe do zaobserwowania oraz do 

zweryfikowania. Podczas formułowania wyrażeń opisujących efekty uczenia się pomocne 

jest korzystanie z czasowników opisujących czynności, działania, które potrafi wykonać 

osoba posiadająca daną kwalifikację.  

                                                           
1 Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom 

europejskich ram kwalifikacji. Kwalifikacje, które zostaną wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będą miały przypisany 
odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

 



 

 

Przykłady efektów uczenia się:  

Kwalifikacja Źródło informacji nt. 

kwalifikacji i efektów 

uczenia się 

Wybrane efekty uczenia się dla danej 

kwalifikacji 

Osoba ucząca się: 

Lekarz 

weterynarii  

Program kształcenia na 

studiach jednolitych 

magisterskich  na kierunku 

Weterynaria  

 opisuje zasady żywienia zwierząt, układa i 

analizuje dawki pokarmowe  

 opisuje i wyjaśnia procesy metaboliczne 

na poziomie molekularnym, komórkowym  

 wykonuje badania przed- i poubojowe 

oraz ocenia jakość produktów 

pochodzenia zwierzęcego  

Magister 

farmacji  

Program kształcenia na 

studiach jednolitych 

magisterskich na kierunku 

Farmacja   

 opisuje  wpływ środków 

dezynfekujących  i antyseptycznych na 

drobnoustroje  

 wykorzystuje techniki biologii 

molekularnej w diagnostyce 

mikrobiologicznej  

Świadectwo 

ukończenia 

szkoły 

podstawowej  

Podstawa programowa 

edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie  

matematyki (klasy I-III)  

 liczy w przód i w tył od danej liczby po 1  

 waży przedmioty używając kilogram, 

dekagram, gram  

  

Świadectwo 

dojrzałości 

(matura)  

Nowa podstawa 

programowa  

Geografia – liceum (zakres 

podstawowy)  

 wyjaśnia na czym polegają zmiany na 

rynku pracy w skali globalnej, regionalnej 

i wynikające z rozwoju technologii 

informacyjno-komunikacyjnych  

 dokonuje oceny zjawiska uzależnienia 

produkcji energii na świecie od źródeł 

zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, 

potrafi wyjaśnić twierdzenie „ropa rządzi 

światem”  

 

Przykłady zestawów efektów uczenia się i kryteriów ich weryfikacji, oparte na 

pilotażowych opisach kwalifikacji opracowanych w projekcie przygotowującym 

wdrożenia krajowego systemu kwalifikacji*  

Kwalifikacja Źródło 

informacji nt. 

kwalifikacji 

i efektów 

uczenia 

się 

Efekty uczenia 

się dla 

wybranego 

zestawu danej 

kwalifikacji 

Kryteria weryfikacji przypisane 

danym efektom uczenia się 

Planowanie  

i realizacja 

animacji czasu 

wolnego  

(zestaw: 

Realizacja 

Projekt 

kwalifikacji*  

Realizuje 

program 

imprezy  

 Dostosowuje sposób realizacji 

imprezy do oczekiwań  

i możliwości uczestników  

 Zapewnia świadczenia 

zastępcze w przypadku braku 

możliwości realizacji programu  



 

 

imprezy)  Sprawuje opiekę 

nad 

uczestnikami 

imprezy  

 Prezentuje procedury 

postępowania w sytuacjach 

niebezpiecznych  

 Stosuje przepisy prawa 

dotyczące zapewnienia 

uczestnikom imprezy 

bezpieczeństwa  

 Prezentuje  różnorodne sposoby 

rozwiązywania sytuacji 

problemowych  

 Udziela uczestnikom imprezy 

niezbędnej pomocy zgodnie  

z obowiązującymi  

przepisami i zasadami etyki 

zawodowej  

Konserwowanie 

nadwozia 

pojazdów 

samochodowych  

 

(zestaw:  

Przygotowanie 

do realizacji 

usługi mycia  

i konserwacji 

nadwozia)  

Projekt 

kwalifikacji*  

Konsultuje  

z klientem 

zakres mycia  

i konserwacji 

nadwozia 

pojazdu  

 Określa zakres mycia  

i konserwacji nadwozia pojazdu  

 Przyjmuje zamówienie na 

usługę mycia i konserwacji  

Dobiera środki, 

urządzenia i  

technologie 

wykorzystywane 

podczas mycia  

i konserwacji 

nadwozia 

pojazdu  

 Dobiera technologię mycia  

i konserwacji poszczególnych 

elementów nadwozia pojazdu  

 Rozpoznaje lakiery stosowane 

na nadwoziach pojazdów  

 Rozpoznaje materiały z których 

wykonane są zderzaki, lusterka, 

listwy boczne  

 Dobiera urządzenia 

wykorzystywane podczas 

mycia i konserwacji nadwozia 

pojazdu  

 Dobiera środki stosowane do 

mycia i konserwacji nadwozia 

pojazdu  

Określa koszty 

wykonania 

usługi  

 Określa na podstawie cennika 

koszty mycia i konserwacji 

nadwozia pojazdu  

 Sporządza rachunek za 

wykonaną usługę mycia  

i konserwacji  
*Projekty kwalifikacji przygotowane w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych  

i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji na rzecz 

uczenia się przez całe życie".  

  

Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – 

efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza 

certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów 



 

 

uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. 

Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, 

które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny 

od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy 

podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie. 

Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej 

instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. 

Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji 

stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały 

osiągnięte. W przypadku niektórych kwalifikacji walidacja i certyfikowanie są prowadzone 

przez różne podmioty (np. egzamin na prawo jazdy przeprowadza Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego, natomiast dokument, tj. prawo jazdy, wydaje starosta powiatu). 

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być 

rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.  

Wskazówki dotyczące weryfikacji rozpoznawalności i uznawalności certyfikatów 

w środowisku/ sektorze/ branży:  

• brak wymogu weryfikacji w odniesieniu do kwalifikacji nabywanych w ramach 

przepisów prawa (oświata, szkolnictwo wyższe);  

• umocowanie prawne - jeżeli w przepisach prawa zawarty jest wymóg odbycia 

szkolenia i uzyskania zaświadczenia uprawniającego do wykonywania pracy na 

danym stanowisku,  można uznać w przypadku przeprowadzenia procesu walidacji 

i certyfikowania, że dana osoba nabyła kwalifikację ze względu na uznawalność tej 

kwalifikacji w danej branży (np.: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 

warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do wykonywania zawodu Operator 

Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy czy Agenta Obsługi Pasażerskiej jest ukończenie 

jednego ze szkoleń określonych w ww. rozporządzeniu zorganizowanych przez 

uprawnioną instytucję szkolącą, w ramach których zostały zdefiniowane efekty 

uczenia się, jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia. Jeżeli po ukończeniu 

szkolenia zostanie przeprowadzona rzetelna walidacja zdobytych efektów uczenia się 

oraz wydany zostanie certyfikat lub inny dokument uprawniający do wykonywania 

danego zawodu, można uznać, że osoby te, uzyskały kwalifikację. Procedury 

walidacji i certyfikowania powinny odbyć się zgodnie z zasadami określonymi  

w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn. 22 grudnia 2015 r.; 

• zawody regulowane2 – szkolenia, które prowadzą do uzyskania uprawnień do 

wykonywania zawodów regulowanych (wydanie certyfikatu jest powiązane  

z warunkiem wykonywania danego zawodu lub działalności zawodowej), np. doradca 

inwestycyjny;  

                                                           
2 Zawód regulowany - zawód, którego wykonywanie dozwolone jest tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np. 

zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego kształcenia czy szkolenia).  



 

 

• certyfikaty międzynarodowe – wydanie certyfikatu, dla którego wypracowano system 

walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym, np. 

certyfikat z zakresu doradztwa finansowego, oparte na standardzie EFPA, certyfikaty 

językowe, np. TELC. Certyfikat międzynarodowy jest uznawany za spełniający 

wymogi określone w tym dokumencie w sytuacji, gdy spełnia co najmniej jeden  

z warunków poniżej:  

o jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują się wprost do 

danego certyfikatu/ egzaminu) albo  

o został przyznany przez organizacje międzynarodowe (rządowe lub 

pozarządowe) albo  

o jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach.  

• jeżeli projekt odnosi się do konkretnej kwalifikacji to beneficjent we wniosku  

o dofinansowanie jest zobowiązany do uzasadnienia rozpoznawalności danego 

certyfikatu w branży.  

  

Jeśli chodzi o tzw. uprawnienia stanowiskowe3, za kwalifikację należy uznać uzyskanie 

certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku 

(np. operator koparkoładowarki, wózka widłowego itp.) pod warunkiem, że została 

przeprowadzona walidacja i został wydany dokument potwierdzający prawo do 

wykonywania pracy na danym stanowisku (jednocześnie wydany dokument stanowi 

podstawę do zatrudnienia na danym stanowisku, bez którego zatrudnienie nie byłoby 

możliwe). Samo szkolenie i wydanie zaświadczenia o jego odbyciu, na podstawie którego 

osoba podejmie pracę nie może być uznane za kwalifikację.  

  

Z uwagi na trwające prace nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, nie jest 

możliwe wskazanie pełnej listy instytucji certyfikujących oraz samych kwalifikacji. Za 

kwalifikacje należy uznać te, które są nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego 

oraz te nadawane przez organy władz publicznych i samorządowych, (np.: Urząd Dozoru 

Technicznego). Natomiast w zakresie pozostałych kwalifikacji ważnych dla rynku pracy, 

każda instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie (IP, IZ) decyduje o uznaniu danego 

dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na podstawie powyższych przesłanek 

(walidacji, certyfikowania, rozpoznawalności i uznawalności w danej branży). Właściwa 

instytucja powinna dokonać weryfikacji uznania kwalifikacji na etapie oceny wniosku  

o dofinansowanie. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie  odnosi się do konkretnej 

kwalifikacji Beneficjent projektu powinien zostać zobowiązany do dostarczenia informacji  

o podstawie prawnej lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę dla instytucji do 

przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz uzasadnienie dla potwierdzenia 

rozpoznawalności certyfikatu w branży, w zakresie której wydane zostaną certyfikaty.  

                                                           
3 Uprawnienia stanowiskowe – uprawnienia poświadczone formalnym dokumentem/certyfikatem, które stanowią podstawę do 

wykonywania danego zawodu, np. operator koparki, wózka widłowego.  



 

 

Docelowym katalogiem możliwych do uzyskania w Polsce kwalifikacji będą kwalifikacje, 

które zostaną wpisane do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (o którym mówi ustawa  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji), dla których zostanie określony poziom Polskiej 

Ramy Kwalifikacji. Wpis kwalifikacji do ZRK będzie możliwy po spełnieniu określonych 

procedur (przygotowania opisu kwalifikacji, wymagań dotyczących walidacji oraz zasad 

zapewniania jakości).  

  

2. Możliwości uzyskiwania kwalifikacji  
  

a. Kwalifikacje nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego Podstawą 

prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są:  

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

 

Kwalifikacje w zawodzie  

Uczniowie kończący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych lub technikach 

przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach (egzaminu 

zawodowego). Do tego samego egzaminu przystąpić mogą również uczniowie szkół 

policealnych, w których prowadzone było kształcenie zawodowe, osoby, które ukończyły 

naukę zawodu u rzemieślnika oraz uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

(jednej z pozaszkolnych form kształcenia). Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest 

prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową 

kształcenia w zawodach, w zakresie wybranej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs 

zawodowy może być organizowany zarówno przez publiczne jak i niepubliczne szkoły  

o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenia zawodowe, publiczne  

i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 2 ustawy  

o systemie oświaty, jak również przez instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 

ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy oraz podmioty 

prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. ustawy o systemie 

oświaty. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie prowadzą Okręgowe 

Komisje Egzaminacyjne (OKE). (Wymogi dotyczące organizacji kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.).   

  



 

 

b. Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez 

organy władz publicznych i samorządów zawodowych  

Do tej grupy należą kwalifikacje nadawane przez ministrów, szefów urzędów 

centralnych, instytutów badawczo-rozwojowych (m.in: Urząd Dozoru Technicznego, 

Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji Energetyki, 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) i innych podmiotów (np. izby 

rzemieślnicze, samorządy zawodowe).  

Podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są ustawy lub rozporządzenia, 

które regulują uzyskiwanie kwalifikacji zgodnie ze wspomnianymi wcześniej 

przesłankami (walidacja, certyfikacja).  

Przygotowanie zawodowe dorosłych  

Przykładem procesu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji jest przygotowanie 

zawodowe dorosłych realizowane przez instytucje rynku pracy. Zgodnie z ustawą  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotowanie zawodowe dorosłych 

stanowi formę praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, 

realizowaną bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Ten instrument aktywizacji 

musi być realizowany zgodnie z programem przygotowania zawodowego obejmującym 

nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej oraz zakończyć się 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, egzaminem czeladniczym, 

mistrzowskim lub egzaminem sprawdzającym.  

 

c. Kwalifikacje rynkowe  

Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać 

przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają 

znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz 

mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku 

regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla 

których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na 

poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.:   

 

 Kwalifikacje finansowe:  

• Dyplomowany Pracownik Bankowy (Związek Banków Polskich);  

• Specjalista ds. rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce);  

• Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem (Warszawski Instytut Bankowy);  

• Certyfikat Dealera WIB/ACI Polska (Warszawski Instytut Bankowy);  

• Certyfikat z zakresu controllingu bankowego (Warszawski Instytut Bankowy);  

• Certyfikowany Konsultant Finansowy (Związek Banków Polskich);  



 

 

• Specjalista ds. Analizy Kredytowej (Związek Banków Polskich);  

• certyfikaty z zakresu doradztwa finansowego, oparte na standardzie EFPA (European 

Financial Planning Association);  

• Certyfikat ogólnobankowy ECB EFCB (EBTN/SSKBP) (Warszawski Instytut 

Bankowy).  

 

 Kwalifikacje komputerowe/informatyczne:  

• Certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające standardom ramy 

kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence 

Framework),DIGCOMP, np.: certyfikat IC3 (Internet and Computing Core 

Certification), ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), ECCC 

(Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych);  

• Certyfikat EPP e-Urzędnik;  

• Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka na poziomie bazowym (EUCIP CORE);  

• Oracle Certyfikat Java;  

• Certyfikaty Microsoft.  

 

 Kwalifikacje językowe  

• Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wg klasyfikacji „Common 

European Framework of Reference for Languages” - „Europejski System Opisu 

kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie” np. TOEFL, TELC, FCE, 

CAE, DELF, LCCI, ZDAF, DFA.  

 

 Kwalifikacje zarządzania projektami:  

• np.: Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMI, PMP, PMBOK.  

Wykazane powyżej certyfikaty i kwalifikacje stanowią jedynie przykłady i nie 

należy ich traktować jako zamkniętej listy.  

Dla certyfikatów międzynarodowych źródłem opisu efektów uczenia się i wymagań 

dotyczących walidacji są najczęściej międzynarodowe standardy egzaminacyjne.  

W takich przypadkach standardy egzaminacyjne wypracowane przez międzynarodową 

organizację zostają w całości lub z niewielkimi zmianami (mającymi na celu 

dostosowanie modelu do warunków krajowych) wprowadzane w Polsce, a o jakość 

całego procesu dbają polskie instytucje, we współpracy z zagranicznymi partnerami.  

W związku z powyższym, otrzymanie ww. certyfikatów należy traktować jako uzyskanie 

kwalifikacji.  



 

 

Przykładowo certyfikat dla doradców finansowych EFA został wypracowany przez 

międzynarodową organizację pozarządową EFPA (European Financial Planning 

Association). Istniejącą procedurę walidacji wdrożył Warszawski Instytut Bankowości, 

który miał w swojej ofercie również inne certyfikaty międzynarodowe (np. Europejski 

Certyfikat Bankowca). W przypadku przedsięwzięć adaptacyjnych wypracowane 

zewnętrznie standardy egzaminacyjne szczegółowo opisują większość aspektów 

związanych z egzaminem, pozostawiając niewiele miejsca na swobodę i eksperymenty. 

3. Instytucje certyfikujące  

Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do 

certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 

r., a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi 

określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, 

okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, 

organy administracji publicznej.  

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji 

procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 

ustawy o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do 

instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które 

posiadają stosowne akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do 

przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces 

spoczywa na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK).   

W projektach realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, 

których jakość gwarantują odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny 

podmiot. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące objęte są 

co najmniej systemem wewnętrznego zapewniania jakości (Art. 50. ust. 2 ustawy o ZSK). 

Zapewnienie jakości procesu walidacji efektów uczenia się jest kluczowe, jeśli wydany 

dokument ma stanowić wiarygodne poświadczenie uzyskanych kwalifikacji.  

  

Przykłady instytucji pełniących role instytucji certyfikujących dla różnych kwalifikacji:  

Nazwa kwalifikacji  INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA  

Kwalifikacje ze szkolnictwa 

zawodowego  

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne  

Kwalifikacje rzemieślnicze  Izby rzemieślnicze (Egzaminy przeprowadzają 

komisje egzaminacyjne przy izbach 

rzemieślniczych)  

Kwalifikacje w zakresie umiejętności 

komputerowych (zgodne z ramą 

kompetencji informatycznych  

i informacyjnych (Digital Competence 

Framework), DIGCOMP   

Polskie  Towarzystwo  Informatyczne 

 (Egzaminy przeprowadzają Centra 

Egzaminacyjne akredytowane przez PTI)  



 

 

(np.ECDL)  

Licencje lotnicze  Urząd Lotnictwa Cywilnego  

Kwalifikacje w sektorze bankowym i 

finansowym  

Warszawski Instytut Bankowości  

Uprawnienia budowlane  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby 

Inżynierów  

Budownictwa  

Uprawnienia budowlane w 

telekomunikacji  

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji  

Specjalizacje lekarskie  Centrum Egzaminów Medycznych  

Dyplomowany księgowy  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Egzaminy 

przeprowadzają Oddziały Okręgowe 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce)  

Trener Organizacji Pozarządowych  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji 

Pozarządowych  

Prawo jazdy (wszystkie kategorie)  Starosta powiatu/Prezydent miasta (Egzaminy 

przeprowadza  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego)  

Obsługa i konserwacja urządzeń 

technicznych  

Urząd Dozoru Technicznego  

Transportowy Dozór Techniczny  

Instalator mikro- i małych instalacji 

OZE  

Urząd Dozoru Technicznego  

  

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych  

Urząd Regulacji Energetyki  

Spawacz  Instytut Spawalnictwa  

Urząd Dozoru Technicznego,  

Polski Rejestr Statków  

Rzecznik patentowy  Samorząd Rzeczników Patentowych  

Adwokat  Samorząd Adwokacki  

Marynarz  Urząd Morski  

Inspektor dozoru jądrowego  Państwowa Agencja Atomistyki  

Biegły rewident  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów  

Logistyk  Krajowa Organizacja Certyfikującą Europejskiego  

Towarzystwa Logistycznego (Egzaminy 

przeprowadza  

Instytut Logistyki i Magazynowania)  



 

 

Operator wózka widłowego  

  

Urząd Dozoru Technicznego lub  

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 

Skalnego  

Agent ubezpieczeń  Komisja Nadzoru Finansowego (Egzaminy 

przeprowadza  

Zakład Ubezpieczeń)  

Uprawnienie tankowania gazu LPG na 

stacjach paliw  

Transportowy Dozór Techniczny  

Tłumacz przysięgły   Minister Sprawiedliwości (Egzaminy 

przeprowadza Państwowa Komisja 

Egzaminacyjna)  

Barman  Stowarzyszenie Polskich Barmanów  

Operator żurawi wieżowych   Urząd Dozoru Technicznego  

Operator urządzeń transportu 

bliskiego – podesty ruchome 

przejezdne  

Urząd Dozoru Technicznego  

Uprawnienie do wykonywania zawodu 

Siostry PCK  

Polski Czerwony Krzyż  

Elektryk  Urzędu Regulacji Energetyki  

Palacz kotłów CO  Urzędu Regulacji Energetyki  

  

Informacje nt. instytucji certyfikujących osoby, akredytowanych przez Polskie Centrum 

Akredytacji, można znaleźć na stronie internetowej www.pca.gov.pl (zakładka: 

akredytowane podmioty/jednostki certyfikujące osoby). Wykaz akredytowanych jednostek 

certyfikujących znajduje się również na stronie Rady Głównej Instytutów Badawczych 

(zakładka: Laboratoria Akredytowane/Wykaz akredytowanych jednostek certyfikujących).  

http://www.pca.gov.pl/
http://www.pca.gov.pl/


 

 

Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument 

można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników 

monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji 
Pytanie  TAK  NIE  

I. Uznawane kwalifikacje   

1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w 

zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po 

ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?  

    

2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub 

samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy 

Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?  

    

3. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na 

danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator 

koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?  

    

4. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system 

walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie 

międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w  pkt 2c 

opracowania)?  

    

Jeżeli co najmniej jedna z odpowiedzi jest twierdząca, dany dokument  

można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. 

 

Jeżeli na żadne z powyższych pytań nie udzielono odpowiedzi twierdzącej, 

należy przejść do pkt II. 

I.  Warunki uznania kwalifikacji   

1.  Czy walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie z 

wewnętrznym system zapewniania jakości przeprowadzanych 

procesów?  

    

2.  Czy wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się?      

3.  Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. 

spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:  

• uprawnia do wykonywania danego zawodu/ prowadzenia 

działalności w danym zakresie albo  

• jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują się 

wprost do danego certyfikatu/ egzaminu) albo  

• został przyznany przez organizacje międzynarodowe (rządowe lub 

pozarządowe) albo  

• jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach.  

    

Jeżeli na każde z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest twierdząca, dany 

dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.  

 



Załącznik 8.21 - Informacje dotyczące najsłabszych wyników edukacyjnych osiąganych 

w regionie. 

 
 
 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły średni wynik ze sprawdzianu poniżej średniej dla województwa 

 

Liczba szkół, które osiągnęły średni wynik 

poniżej średniej dla województwa 

Odsetek szkół w odniesieniu do 

ogółu (1047) 

Część pierwsza egzaminu 571 54,54% 

Cz. II:  j. angielski (940 szkół) 542 51,76% 

Cz. II: j.niemiecki (160 szkół) 74 7,08% 

j. hiszpański i j. francuski zdawano każdy w 2 szkołach. 

 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły średni wynik z egzaminu gimnazjalnego z danego przedmiotu 

poniżej średniej dla województwa 

Przedmiot 
Liczba szkół, które osiągnęły średni 

wynik poniżej średniej dla województwa 

Odsetek szkół w odniesieniu do 

ogółu (617) 

Przyroda 362 58,67% 

Matematyka 340 55,11% 

Historia 345 56,92% 

Język polski 330 53,48% 

Język angielski* 354 57,37% 

*język angielski zdawano w 606 szkołach 

 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły średni wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

poniżej średniej dla województwa (dotyczy matury pisemnej przeprowadzonej w nowej formule) 

Przedmiot 
Liczba szkół, które osiągnęły średni 

wynik poniżej średniej dla województwa 

Odsetek szkół w odniesieniu do 

ogółu (336) 

Matematyka 272 80,95% 

Język polski 251 74,70% 

Język angielski** 247 73,51% 

Język niemiecki* 134 39,88% 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły średni wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

poniżej średniej dla województwa (dotyczy matury ustnej przeprowadzonej w nowej formule) 

Język polski 198 58,93% 

Język angielski* 214 63,69% 

Język niemiecki** 122 36,31% 

*język angielski zdawano w 325 szkołach 

**język niemiecki zdawano w 222 szkołach 

 

 



Załącznik 8.21 - Informacje dotyczące najsłabszych wyników edukacyjnych osiąganych 

w regionie. 

 
 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły średni wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

poniżej średniej dla województwa (dotyczy matury pisemnej w starej formule) 

Przedmiot 
Liczba szkół, które osiągnęły średni 

wynik poniżej średniej dla województwa 

Odsetek szkół w odniesieniu do 

ogółu (219) 

Matematyka 155 70,78% 

Język polski 130 59,36% 

Język angielski* 147* 67,12% 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły średni wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

poniżej średniej dla województwa (dotyczy matury ustnej w starej formule) 

Język polski 62 28,05% 

Język angielski* 95 42,99% 

*język angielski zdawano w 213 szkołach. 

 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły zdawalność z „nowego” egzaminu zawodowego poniżej średniej  

dla województwa 

Liczba szkół, które osiągnęły średnią zdawalność 

poniżej średniej dla województwa 
Odsetek szkół w odniesieniu do ogółu (436) 

240 55,05% 

Odsetek szkół, które w 2015 roku osiągnęły zdawalność ze „starego” egzaminu zawodowego poniżej 

średniej dla województwa 

Liczba szkół, które osiągnęły średnią zdawalność 

poniżej średniej dla województwa 
Odsetek szkół w odniesieniu do ogółu (248) 

137 55,24% 

 

 


