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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adres
at 

rekom
endacj

i 

Sposób wdrożenia Termin 
wdroże

nia 
(kwartał

) 

Klasa 
rekomend

acji 

Obszar 
tema-
tyczny 

Progra
m 

operacy
jny 

Status 
rekomendac

ji 

Uzasadnieni
e ew. 

odrzucenia 
lub 

częścioweg
o wdrożenia 

1 Sytuacja absolwentów 
szkół zawodowych na 
rynku pracy jest coraz 
lepsza, co jest 
konsekwencją deficytu 
pracowników 
fizycznych. Problem ze 
znalezieniem 
zatrudnienia wynika z 
braku kompetencji 
miękkich (rozdział 2) 

Należy wprowadzić jako 
formę wsparcia szkolenia 
kompetencji miękkich - 
uzupełniające dla form 
aktywizacji typowo 
zawodowych 

WUP-

IP PO 

WER 

Urząd 

Marsza

łkowski 

Wojew

ództwa 

Podkar

packie

go - 

Instytu

cja 

Zarząd

zająca 

RPO 

WP 

2014-

2020 

Starost

wa 

Powiat

owe 

PUP, Starostwa 

Powiatowe, WUP- IP PO 

WER, UMWP – IZ RPO 

WP będą 

organizować/finansować w 

ramach projektów 

organizację szkoleń i 

kursów z zakresu 

kompetencji miękkich dla 

uczestników projektów  - 

uzupełniająco dla form 

aktywizacji typowo 

zawodowych. 

Ostateczne brzmienie 

sposobu wdrożenia, 

termin i status 

rekomendacji zostanie 

ustalony prze KJE we 

współpracy z adresatami. 

31.12.20
19 

Horyzontal
na 

operacyjna 

 

UWAGA: 

Rekomenda
cja 
wyłącznie 
do 
wiadomości 
KM PO 
WER 

Rynek 
pracy 

Edukacja 

Więcej 
niż 

jeden 
program 

Rekomendac
ja 

zatwierdzona  
częściowo 

(realizowana) 

Zgodnie z 
SzOOP 
POWER dla 
Osi I, formy 
wsparcia 
możliwe do 
realizacji w 
ramach 
projektów 
uwzględniają 
już organizację 
szkoleń i 
kursów, w tym 
z zakresu 
kompetencji 
miękkich. 

Już wcześniej 
szkoły 
zawodowe 
miały 
możliwość 
kompleksoweg
o wspierania 
kompetencji 
kluczowych i 
uniwersalnych 
w ramach PI 
10i Działanie 
9.2 RPO WP 
2014-2020. 



Tabela wniosków i rekomendacji PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół 

zawodowych w ramach PO WER w województwie Podkarpackim w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu 

2 | S t r o n a  

  
 

Powiat
owe 
Urzędy 
Pracy 

2 Największym 
problemem kształcenia 
zawodowego w regionie 
jest niedostosowanie 
zdobywanych 
umiejętności do potrzeb 
rynku pracy (rozdział 3) 

Rekomenduje się 
dostosowanie programu 
kształcenia oraz form 
aktywizacji zawodowej do 
potrzeb rynku pracy 
poprzez diagnozę potrzeb 
lokalnego rynku pracy 
oraz przyznanie 
dodatkowych punktów 
beneficjentom 
realizującym formy 
aktywizacji dostosowane 
do zdiagnozowanych 
potrzeb rynku pracy 

WUP-
IP PO 
WER 

 

Urząd 
Marsza
łkowski 
Wojew
ództwa 
Podkar
packie
go - IZ 
RPO 
WP 
2014-
2020 

 

Powiat
owe 
Urzędy 
Pracy 

Starost
wa 
Powiat
owe 

WUP- IP PO WER, UMWP 
- IZ RPO WP:  Powiatowe 
Urzędy Pracy, Starostwa 
Powiatowe:  będą 
systematycznie prowadzić 
analizę potrzeb lokalnego 
rynku pracy w celu badania 
zapotrzebowania w 
kształceniu zawodowym i 
szkoleniowym w regionie 
m.in. poprzez 
wykorzystanie zaleceń Rad 
Rynku Pracy oraz 
rekomendacji Sektorowych 
Rad ds. kompetencji. 

 

WUP-IP PO WER, UMWP - 
IZ RPO WP w ramach 
organizowanych konkursów 
będą stosować kryteria 
dotyczące kwestii realizacji 
przez beneficjentów form 
aktywizacji dostosowanych 
do zdiagnozowanych 
potrzeb rynku pracy – np. 
tam, gdzie ma to 
uzasadnienie poprzez  
przyznawanie dodatkowych 
punktów beneficjentom 
realizującym takie formy 
aktywizacji. 

 
Ostateczne brzmienie 

31.12.20
19 

Horyzontal
na 

Operacyjna 

 

Uwaga:  

Rekomend
acja 
wyłącznie 
do 
wiadomoś
ci KM PO 
WER 

 

Rynek 
pracy 

Edukacja 

Więcej 
niż 

jeden 
program 

Rekomendac
ja 

zatwierdzona  
częściowo 

(realizowana) 

Analizy i 
rozpoznania 
potrzeb rynku 
pracy są 
prowadzone. 

 

Beneficjent 
jest 
zobowiązany 
do realizacji 
formy wsparcia 
dostosowanej 
do potrzeb 
rynku pracy - 
w naszej opinii 
spełnienie tego 
warunku nie 
powinno być 
dodatkowo 
punktowane, 
lecz warunek 
ten powinien 
być 
potraktowany 
jako 
podstawowy. 



Tabela wniosków i rekomendacji PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół 

zawodowych w ramach PO WER w województwie Podkarpackim w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu 

3 | S t r o n a  

  
 

sposobu wdrożenia, 

termin i status 

rekomendacji zostanie 

ustalony prze KJE we 

współpracy z adresatami. 

3 Subiektywna ocena 
efektywności wskazuje, 
że osoby, które 
ukończyły udział 
zgodnie ze ścieżką 
oceniają projekt lepiej. 
Osoby, które przerwały 
wsparcie z przyczyn 
osobistych (m.in. opieka 
nad dzieckiem, 
odległość miejsca 
wsparcia od miejsca 
zamieszkania) są mniej 
zadowolone ze 
wsparcia, nie osiągają 
też takich efektów jak 
osoby, które ukończyły 
udział w projekcie 
(rozdział 6) 

Rekomenduje się 
intensyfikację wsparcia 
towarzyszącego i jego 
popularyzację wśród 
uczestników wsparcia, w 
tym szczególnie wśród 
osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji 

Benefi
cjenci, 

 

WUP - 
IP PO 
WER, 

 

Urząd 
Marsza
łkowski 
Wojew
ództwa 
Podkar
packie
go - IZ 
RPO 
WP 
2014-
2020 

Beneficjenci 1. Zostaną 
zobowiązani do 
intensyfikacji monitoringu 
przebiegu wsparcia. 

2. Będą informowali 
uczestników projektu o 
możliwości uzyskania 
wsparcia towarzyszącego 
na jak najwcześniejszym 
etapie realizacji projektu.  

 

WUP - IP PO WER, UMWP 

- IZ RPO WP poinformuje 

wnioskodawców (np. 

podczas spotkań 

informacyjnych) o większej 

efektywności projektów 

zakładających adekwatne 

do potrzeb wsparcie 

towarzyszące, zachęci do 

uwzględnienia go w 

składanych wnioskach o 

dofinansowanie. Zwróci 

uwagę na tą kwestię 

podczas oceny projektów. 

Ostateczne brzmienie 

sposobu wdrożenia, 

31.12.20
19 

Horyzontal
na 

operacyjna 

Uwaga:  

Rekomend
acja 
wyłącznie 
do 
wiadomoś
ci KM PO 
WER 

 

Rynek 
pracy 

 

Więcej 
niż 

jeden 
program 

Rekomendac
ja 
zatwierdzona 
w całości 
(realizowana) 
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termin i status 

rekomendacji zostanie 

ustalony prze KJE we 

współpracy z adresatami. 

4 Potrzebna jest ścisła 

współpraca między 

przedsiębiorstwami 

branży lotniczej i 

okołolotniczej a 

szkołami zawodowymi 

województwa 

podkarpackiego. 

Współpraca ta jest 

szczególnie utrudniona 

dla szkół znajdujących 

się w dużej odległości 

od tego rodzaju 

przedsiębiorstw 

(rozdział 8) 

Należy zacieśnić 
współpracę między 
szkołami zawodowymi i 
przedsiębiorstwami 
branży lotniczej. W pomoc 
w nawiązywaniu kontaktu 
i współpracy powinno 
zaangażować się 
Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie 

Urząd 
Marsza
łkowski 
Wojew
ództwa 
Podkar
packie
go - IZ 
RPO 
WP 
2014-
2020 

 

Kurator
ium 
Oświat
y w 
Rzeszo
wie 

Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie zaangażuje się 
w pośrednictwo w 
kontakcie między szkołami 
zawodowymi (branżowymi) 
i przedsiębiorstwami 
branży lotniczej i 
okołolotniczej w kierunku 
realizacji kształcenia 
dualnego. 

 

Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie i UMWP - IZ 
RPO WP podejmą 
działania zachęcające 
przedsiębiorstwa do 
nawiązywania współpracy 
ze szkołami zawodowymi 
(w zakresie wdrażania 
programów przykładowo 
poprzez formułowanie 
odpowiednich kryteriów 
wyboru projektów - 
dopuszczające do 
aplikowania albo 
premiujące partnerstwa 
szkoła+przedsiębiorstwo 
lub branżowa organizacja 
przedsiębiorców). 
 
Ostateczne brzmienie 
sposobu wdrożenia, 

31.12.20
19 

Pozasyste
mowa 

Uwaga:  

Rekomend
acja 

wyłącznie 
do 

wiadomoś
ci KM PO 

WER 

Edukacja 
Rynek 
pracy 

 

Nie 
dotyczy 

Rekomendac
ja 
zatwierdzona  
w całości 
(realizowana) 
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termin i status 
rekomendacji zostanie 
ustalony prze KJE we 
współpracy z adresatami. 

5 W branży lotniczej, z 

uwagi na jej specyfikę, 

zakładanie własnej 

działalności 

gospodarczej jest 

zadaniem bardzo 

trudnym, a w przypadku 

osób młodych, 

nieposiadających 

kapitału i doświadczenia 

zawodowego, wręcz 

niemożliwym (rozdział 

9) 

Należy z większą uwagą 
przydzielać wsparcie w 
formie dotacji na własną 
działalność gospodarczą, 
która związana będzie z 
branżą lotniczą – o 
przydzieleniu dotacji 
powinno decydować 
doświadczenie, 
wykształcenie i posiadana 
wiedza na temat branży. 
Dodatkowo rekomenduje 
się zwiększenie liczby 
form doradztwa 
dotyczących założenia 
działalności gospodarczej 
w ramach branży 
lotniczej/ okołolotniczej. 

WUP - 
IP PO 
WER 

 

Benefi
cjenci 
udziela
jący 
wsparc
ia w 
zakresi
e 
założe
nia i 
utrzym
ania 
działal
ności 
gospod
arczej  

 

Urząd 
Marsza
łkowski 
Wojew
ództwa 
Podkar
packie
go - IZ 
RPO 
WP 
2014-

WUP - IP PO WER, UMWP 
- IZ RPO WP 2014-2020 
zalecą beneficjentom 
udzielającym wsparcie w 
zakresie założenia i 
utrzymania działalności 
gospodarczej weryfikację 
uczestników wsparcia w 
zakresie możliwości 
założenia i utrzymania 
własnej działalności 
gospodarczej w branży 
lotniczej i okołolotniczej 
(pod kątem doświadczenia 
zawodowego, 
wykształcenia, kwalifikacji 
danej osoby do zakresu 
planowanej działalności 
gospodarczej) i weryfikację 
biznesplanów. 

 

Ostateczne brzmienie 
sposobu wdrożenia, 
termin i status 
rekomendacji zostanie 
ustalony prze KJE we 
współpracy z adresatami. 

31.12.20
19 

Horyzontal
na 

operacyjna 

Uwaga:  

Rekomend
acja 
wyłącznie 
do 
wiadomoś
ci KM PO 
WER 

Rynek 
pracy 

Przesiębi
orczość 

Innowacyj
ność 

Więcej 
niż 

jeden 
program 

Rekomendac
ja 
zatwierdzona  
częściowo 
(realizowana) 

Podstawą do 
udzielenia 
konkretnych 
form wsparcia 
jest utworzone 
IPD. W 
przypadku, 
gdy z IPD 
wyniknie 
zasadność 
utworzenia 
własnej 
działalności, to 
w ramach 
projektu 
zostanie 
udzielone 
wsparcie osób 
młodych w 
zakładaniu i 
prowadzeniu 
własnej 
działalności 
gospodarczej. 

Forma 
wsparcia w 
postaci 
doradztwa jest 
już dostępna. 
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2020 

6 Najbardziej efektywną i 
skuteczną formą 
wsparcia są staże w 
przedsiębiorstwach. 
Jest to forma najchętniej 
wybierana przez 
uczestników wsparcia, 
wiąże się także z 
bardzo dużym 
prawdopodobieństwem 
zatrudnienia po 
zakończeniu wsparcia w 
ramach projektu 
(rozdział 7) 

Należy poszerzyć liczbę 
ofert stażowych 
proponowanych 
uczestnikom wsparcia tak, 
by każdy uczestnik mógł 
podjąć staż na 
interesującym go 
stanowisku/ branży. 
Wiąże się to z 
koniecznością 
intensyfikacji działań 
zachęcających 
pracodawców do 
przyjmowania 
absolwentów szkół 
zawodowych na staże 

Benefi
cjenci 

WUP - 
IP PO 
WER 

 

Urząd 
Marsza
łkowski 
Wojew
ództwa 
Podkar
packie
go - IZ 
RPO 
WP 
2014-
2020 

 

Powiat
owe 
Urzędy 
Pracy 

WUP - IP PO WER, UMWP 
- IZ RPO WP , Powiatowe 
Urzędy Pracy: będą 1. 
Rekomendować 
beneficjentom zwiększenie 
liczby ofert stażowych 
dostępnych dla 
uczestników wsparcia 

2. We współpracy z PUP - 
promować umowy stażowe 
wśród pracodawców 
 
Ostateczne brzmienie 
sposobu wdrożenia, 
termin i status 
rekomendacji zostanie 
ustalony prze KJE we 
współpracy z adresatami. 

 Horyzontal
na 

operacyjna 

Uwaga:  

Rekomend
acja 

wyłącznie 
do 

wiadomoś
ci KM PO 

WER 

Rynek 
pracy 

 

Więcej 
niż 

jeden 
program 

Rekomendac
ja odrzucona 

Pomimo 
zainteresowani
a 
pracodawców 
organizacją 
staży, urzędy 
mają coraz 
większe 
problemy ze 
znalezieniem 
chętnych osób 
bezrobotnych 
do ich 
odbywania. 
Dlatego 
propozycja 
zwiększenia 
liczby ofert 
stażowych w 
perspektywie 
pup  jest w 
praktyce 
niemożliwa do 
wdrożenia. 

7 Przedsiębiorcy z branży 

lotniczej wskazali na 

konieczność 

podniesienia kwalifikacji 

językowych wśród 

obecnych i 

potencjalnych 

pracowników (rozdział 

Należy zwiększyć liczbę 
form dokształcania 
kompetencji językowych 

WUP - 
IP PO 
WER 

 

Urząd 
Marsza
łkowski 
Wojew

WUP - IP PO WER, UMWP 
- IZ RPO WP  poszerzą 
wachlarz form wsparcia o 
organizację szkoleń i 
kursów z zakresu języków 
obcych dla uczestników 
projektów. 

 

 Horyzontal
na 

operacyjna 

 

Uwaga:  

Rekomend
acja 
wyłącznie 

Edukacja 
Rynek 
pracy 

 

Więcej 
niż 

jeden 
program 

Rekomendac
ja odrzucona 

W opinii WUP, 
zarówno z 
perspektywy 
PO WER jak i 
RPO WP 
2014-2020 
rekomendacja 
jest 
nietrafiona. W 
ramach 
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8) ództwa 
Podkar
packie
go - IZ 
RPO 
WP 
2014-
2020 

Ostateczne brzmienie 
sposobu wdrożenia, 
termin i status 
rekomendacji zostanie 
ustalony prze KJE we 
współpracy z adresatami. 

do 
wiadomoś
ci KM PO 
WER 

projektu PO 
WER 
projektodawca 
jest 
zobowiązany 
do 
indywidualneg
o podejścia do 
każdego 
uczestnika. 
Podstawą do 
udzielenia 
konkretnych 
form wsparcia 
jest utworzone 
IPD, jeżeli z 
jego zapisów 
nie wynika 
konieczność 
skierowania 
uczestnika na 
szkolenie 
językowe, 
wówczas takie 
szkolenie nie 
powinno być 
realizowane. 

8 Diagnoza dotycząca 
potrzeb uczestników 
wsparcia nie jest 
wystarczająco 
zindywidualizowana, 
przez co bywa 
nieefektywna – bardziej 
efektywnym 
rozwiązaniem są testy 
predyspozycji 
zawodowych (w 
stosunku do najczęściej 
stosowanych rozmów z 

Do obecnych form 
diagnozy należy dodać 
testy predyspozycji 
zawodowych 

WUP-
IP PO 
WER 

IP w ramach 

organizowanych 

konkursów będzie 

rekomendować 

beneficjentom większą 

indywidualizację 

prowadzonej diagnozy. 

31.12.20
19 

Programow
a 

operacyjna 

Rynek 
pracy 

PO 
WER 

Rekomendac
ja 

zatwierdzona  
częściowo 

(realizowana) 

Z założeń 
programowych 
wynika, że 
wsparcie 
udzielane 
każdemu 
uczestnikowi 
ma charakter 
indywidualny, 
obligatoryjnie 
poprzedzone 
jest ono m.in. 
utworzeniem 
IPD. 
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doradcami 
zawodowymi, 
wypełnionych ankiet 
oraz spotkań z tzw. 
doradcą klienta) 
(rozdział 4) 

Działania takie 
mogą być 
realizowane w 
ramach PO 
WER i są 
realizowane. 

 


