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Uzasadnienie dla głównych zmian wprowadzonych w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój 

Zmiany wprowadzane w PO WER mają na celu przeciwdziałanie, zapobieganie 

i łagodzenie skutków epidemii COVID-19. 

Najważniejsze proponowane zmiany w PO WER dotyczą: 

Oś Priorytetowa I 

Priorytet inwestycyjny 8i 

1. Zmniejszenie wartości wskaźników produktu (proporcjonalnie do zmniejszenia 

alokacji) dot. liczby osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących (osoby 

z niepełnosprawnościami) objętych wsparciem w Programie 

Uzasadnienie:  Zmiana związana ze zmniejszeniem alokacji na to wsparcie 

w związku z przesunięciami alokacji na działania związane z przeciwdziałaniem 

skutkom pandemii COVID-19. Wsparcie w tym zakresie będzie realizowane na 

szerszą skalę w przyszłej perspektywie finansowej. 

Priorytet inwestycyjny 8ii 

1. Zmiana brzmienia pierwszego celu szczegółowego z „Zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)” na 

„Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 

29 r.ż., w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą 

w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)” (uwzględnienie działań mających 

na celu utrzymanie zatrudnienia osób młodych). 

2. Usunięcie informacji „Co najmniej 60% uczestników przedsięwzięć 

finansowanych w priorytecie inwestycyjnym 8ii będą stanowiły osoby młode 

należące do kategorii NEET". 

3. Dodanie opisu wsparcia przedsiębiorców i organizacji pozarządowych 

z powodu wpływu pandemii Covid-19 na rynek pracy. 

4. Dodanie nowych grup docelowych (osób prowadzących jednoosobowe 

działalności gospodarcze oraz pracowników mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych). 
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5. Zmniejszenie wartości wskaźników produktu (proporcjonalnie do alokacji 

przeznaczonej na realizację wsparcia przedsiębiorców - STW) dot. liczby osób 

bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem. 

Uzasadnienie powyższych zmian: Zmiany związane są z realizacją wsparcia 

wskazanego w art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze ustawy z dnia 31 marca o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (STW). 

6. Dodanie wskaźników monitorujących wsparcie w zakresie przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z możliwością realizowania działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

Oś Priorytetowa II 

Priorytet inwestycyjny 8iv 

1. Proporcjonalne zmniejszenie wartości wskaźników produktu i rezultatu do 

zmniejszonej alokacji na typ operacji w zakresie szkoleń dotyczących opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3  

Uzasadnienie: Zmiana związana z przeznaczeniem części alokacji na działania 

mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii.  W obecnej sytuacji 

epidemiologicznej realizacja projektów przewidzianych w tym typie operacji jest 

utrudniona. Szkolenia wymagają wzmożonych kontaktów, co nie jest polecane 

w obecnym reżimie sanitarnym. Dodatkowo, wsparcie w tym zakresie jest 

planowane w szerszym stopniu w ramach przyszłej perspektywy finansowej. 

Priorytet inwestycyjny 8v 

1. Proporcjonalne do zmniejszenia alokacji zmniejszenie wartości docelowych 

wskaźników dot. sukcesji w firmach rodzinnych. 

Uzasadnienie: Ze względu na rozwiązanie przez PARP umowy o dofinansowanie 

projektu z Beneficjentem w makroregionie 2 (woj. mazowieckie i lubelskie), wolna 

alokacja została przesunięta na działania anty-covidowe prowadzone przez PARP 

(ok. 4,2 mln PLN). Powtórka konkursu na sukcesję w firmach rodzinnych na tym 

etapie jest niezasadna, gdyż projekty mogłyby trwać maksymalnie 30 miesięcy 
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zamiast zakładanych pierwotnie 60 miesięcy. Wsparcie dla firm z woj. 

mazowieckiego i lubelskiego będzie udzielane w ramach pozostałych projektów 

operatorów z innych makroregionów. 

Priorytet inwestycyjny 8vii 

1. Usunięcie części typów operacji pn. opracowanie modelowych procedur 

działań IPR w zakresie zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom, realizacji 

zadań na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

biorąc pod uwagę stopień oddalenia od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub 

powrotu na rynek pracy oraz wymiany informacji pomiędzy IRP oraz 

proporcjonalne do zmniejszenia alokacji zmniejszenie wartości docelowej 

powiązanych wskaźników produktu oraz zmiana nazwy wskaźników rezultatu 

bezpośredniego. 

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemiologicznej realizacja projektu 

w zakładanym pierwotnie zakresie jest utrudniona, a część zadań przewidzianych 

w tym typie operacji jak zlecanie zadań innym podmiotom zostało wykonane 

przez MRPIPS we własnym zakresie. W ramach tego typu operacji rozwiązano 

również umowę z beneficjentem. W związku z tym część wolnych środków z tego 

typu operacji została przeniesiona na realizację działań mających na celu 

przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. 

2. Modyfikacja brzmienia typu operacji pn. Opracowanie i wdrożenie narzędzi 

służących ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez usunięcie 

komponentu dotyczącego zbadania poziomu satysfakcji klienta urzędu pracy oraz 

usunięto powiązane z tym typem operacji wskaźniki. 

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemiologicznej realizacja projektu 

w zakładanym pierwotnie zakresie jest utrudniona ze względu na fakt, że wizyty 

w urzędach pracy nie są zalecane i w związku z tym część środków z tego typu 

operacji została przeniesiona na realizację działań mających na celu 

przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

3. Proporcjonalne do zmniejszenia alokacji zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźników produktu i rezultatu w zakresie typu operacji dot. szkoleń 

pracowników PSZ. 
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Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemiologicznej realizacja projektu 

szkoleniowego na tak dużą skalę w tym zakresie jest utrudniona i nie zalecana ze 

względu na reżim sanitarny i w związku z tym część środków z tego typu operacji 

została przeniesiona na realizację działań mających na celu przeciwdziałanie 

skutkom pandemii COVID-19. 

Priorytet inwestycyjny 9i 

1. Usunięcie typu operacji pn. Ocena kosztów funkcjonowania systemu świadczeń 

w związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz 

oszacowanie wariantów kosztowych zmian systemowych sprzyjających 

aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz powiązanych 

wskaźników i grup docelowych. 

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemiologicznej realizacja projektów w tym 

zakresie jest utrudniona - typ operacji dotyczy badań, które wymagają 

wzmożonych kontaktów, co nie jest polecane w obecnym reżimie sanitarnym. 

Dodatkowo, typ operacji dotyczący kosztów funkcjonowania systemu świadczeń 

w związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami jest powiązany 

ściśle z przygotowywanym obecnie przez BON  projektem dotyczącym nowych 

ram prawnych dla polityki rządu wobec osób niepełnosprawnych. Realizacja tej 

analizy obok prac nad nową polityką nie ma uzasadnienia – przedmiotowa analiza 

zostanie włączona w nowy projekt BON, w o którym mowa powyżej. 

2. Usunięcie typów operacji pn.: 

 Ocena skuteczności procedury „Niebieskie Karty” oraz wypracowanie 

rekomendacji do zmian,  

 Przegląd działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz opracowanie rekomendacji do wdrożenia nowych rozwiązań 

oraz powiązanych wskaźników i grup docelowych. 

Uzasadnienie: W sytuacji pandemii realizacja projektów, które wymagają 

wzmożonych kontaktów, jak badania czy szkolenia nie jest polecana. Co istotne, 

aktualna sytuacja wpływa na obszar przeciwdziałania przemocy –  nie wydaje się 

to dobry moment na przeprowadzanie tego typu analiz i badań, do których 
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niezbędny jest dystans czasowy, by uchwycić w pełni wszystkie występujące 

mechanizmy. 

3. Usunięcie typu operacji pn.: Podnoszenie kompetencji lekarzy medycyny pracy 

w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych osób 

niepełnosprawnych oraz powiązanych wskaźników i grup docelowych. 

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemiologicznej realizacja projektów w 

przewidzianym w tym typie operacji zakresie jest utrudniona. Szkolenia wymagają 

wzmożonych kontaktów, co nie jest polecane w obecnym reżimie sanitarnym. 

Należy mieć również na uwadze rozpoczęcie prac nad nowymi ramami polityki 

rządu wobec osób z niepełnosprawnościami, która wpłynie na realizację tego typu 

projektów w nieznany dziś sposób. 

4. Usunięcie typów operacji pn.: Podnoszenie kompetencji pracowników 

powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich w zakresie nowych regulacji 

prawnych dotyczących zatrudnienia wspomaganego oraz powiązanych 

wskaźników i grup docelowych. 

Uzasadnienie: W przypadku szkoleń dotyczących zatrudnienia wspomaganego 

należy podnieść, że ustawa regulująca tą formę wsparcia nie weszła w życie, 

zatem szkolenia takie nie mają podstaw merytorycznych. 

5. Usunięcie typu operacji pn.: Podnoszenie kompetencji kadr organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podmiotów 

reintegracyjnych i kadr środowiskowych domów samopomocy w zakresie pracy 

z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami w celu wypracowania postaw 

sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz 

powiązanych wskaźników i grup docelowych. 

Uzasadnienie: Sytuacja epidemiologiczna nie sprzyja realizacji szkoleń 

wymagających wzmożonych kontaktów międzyludzkich, szczególnie gdy dotyczą 

one osób pracujących bezpośrednio z osobami bardziej narażonymi na 

zachorowanie. Dodatkowo, nie jest jasne, jak obecna sytuacja wpłynie na 

potrzeby projektowanych do objęcia projektem grup, co może przełożyć się na 

nietrafione wsparcie. Należy mieć również na uwadze rozpoczęcie prac nad 

nowymi ramami polityki rządu wobec osób z niepełnosprawnościami, która 

wpłynie na realizację tego typu projektów w nieznany dziś sposób. 
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6. Dodanie informacji o możliwości objęcia wsparciem przeciwdziałającym 

skutkom pandemii mieszkańców i personelu placówek opieki całodobowej 

oraz instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach typu operacji 

Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy 

i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy 

społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z koniecznością podjęcia działań mających na 

celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. 

7. Dostosowanie wartości wskaźnika produktu dot. liczby Romów objętych 

wsparciem do zmniejszonej alokacji (obniżenie wartości docelowej wskaźnika 

proporcjonalnie do zmniejszenia alokacji). 

Uzasadnienie: Zmiana związana z koniecznością podjęcia działań mających na 

celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. 

8. Dodanie informacji o możliwości objęcia wsparciem przeciwdziałającym 

skutkom pandemii osób w kryzysie bezdomności w ramach typu operacji 

Działania edukacyjne na rzecz kadry zarządzającej i pracowników instytucji 

pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza 

systemem pomocy i integracji społecznej. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z koniecznością podjęcia działań mających na 

celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. 

9. Dodanie wskaźników monitorujących wsparcie w zakresie przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z możliwością realizowania działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

Priorytet inwestycyjny 9iv 

1. Usunięcie typu operacji:  Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego 

i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań 

profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej i powiązanych z nim wskaźników. 

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemiologicznej realizacja projektu jest 

utrudniona, szkolenia powinny odbywać się stacjonarnie. Dodatkowo, w związku 

z trwającymi pracami nad strategią deinstytucjonalizacji, ważne jest by szkolenia 
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dostosowane były do zapisów strategii. Opracowywane będą ponadto 

rozwiązania związane z modelami lokalnych strategii deinstytucjonalizacji. Ta 

interwencja powinna więc łączyć w sobie te dwa elementy. Jej wdrożenie będzie 

więc zasadne w oparciu o strategię deinstytucjonalizacji oraz z uwzględnieniem 

pilotażu lokalnych planów. 

2. W ramach opisu przedsięwzięć w celu nr 3 dodanie wskazania o działaniach 

podejmowanych w ramach przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-

19. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z koniecznością podjęcia działań mających na 

celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. 

3. Dodanie celu 6 Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 wraz 

z opisem. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z koniecznością podjęcia działań mających na 

celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. W ramach dodawanego celu 

6 uwzględniono projekty na rzecz wsparcia DPS, wsparcia WTZ i reintegracji 

realizowanej w NGO oraz projekt w obszarze pieczy zastępczej. Dodano także 

stosowną klauzulę dot. deinstytucjonalizacji. 

Priorytet inwestycyjny 9v 

1. Usunięcie typu operacji: Wdrożenie rozwiązań upowszechniających 

przedsiębiorczość społeczną wśród dzieci i młodzieży uczących się w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Działania będą komplementarne do 

interwencji w zakresie pakietu edukacyjnego i powiązanych z nim wskaźników 

Uzasadnienie: Nie jest jeszcze znana data powrotu do zajęć szkolnych w trybie 

stacjonarnym. Z tego względu, realizacja projektu jest utrudniona i nie jest jasne, 

w jakim terminie może być wznowiona. Z tego względu przeniesiono środki na 

działania skierowane na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

2. Usunięcie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z grup 

docelowych. 

Uzasadnienie: Zmiana w związku z usunięciem typu operacji dot. działań 

adresowanych do uczniów. 
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3. Zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu (proporcjonalnie do 

zmniejszenia alokacji) Liczba podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych 

w ponadregionalnych sieciach oraz powiązanego z nim wskaźnika produktu 

Liczba systemów franczyzowych dostosowanych dla podmiotów ekonomii 

społecznej. 

Uzasadnienie: Nie został wyłoniony 4 beneficjent w konkursie dot. franczyzy 

społecznej. Ze względu na innowacyjnych charakter tych rozwiązań oraz aktualnie 

trwające zaburzenia na rynku, uruchamianie kolejnych projektów jest niezasadne. 

Podmioty ekonomii społecznej mogą ciągle odczuwać skutki kryzysu, nie będzie 

więc właściwe uruchamianie procesów multiplikacji prowadzonej przez nie 

działalności. Z tych względu przeniesiono środki na działania skierowane na 

przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

4. Zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu (proporcjonalnie do 

zmniejszenia alokacji) Liczba jednostek samorządu terytorialnego, 

w których po udziale w projekcie wzrosła liczba zlecanych usług 

społecznych oraz powiązanego z nim wskaźnika produktu Liczba jednostek 

samorządu terytorialnego, których pracownicy zostali objęci programem 

edukacyjnym w zakresie społecznie odpowiedzialnego terytorium. 

Uzasadnienie: Realizacja typu operacji w obecnym momencie jest wysoce 

utrudniona. Nie jest znany wpływ aktualnej sytuacji na działania samorządów, 

sposoby realizacji usług społecznych oraz kondycję sektora ekonomii społecznej. 

Z tego względu, planowanie wzrostu zlecania usług społecznych przez JST może 

być wyjątkowo trudne, a właściwa realizacja projektu niemożliwa. Z tego względu 

przeniesiono środki na działania skierowane na przeciwdziałanie skutkom 

pandemii COVID-19. 

5. Zmiana wartości wskaźnika rezultatu (proporcjonalnie do zmniejszenia 

alokacji) Liczba przedsiębiorstw społecznych, w których pilotażowo 

wdrożono model przedsiębiorstwa społecznego o charakterze usługowym 

i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju 

lokalnego oraz powiązanego z nim wskaźnika produktu Liczba 

opracowanych modeli przedsiębiorstw społecznych o charakterze 

usługowym i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie 

rozwoju lokalnego. 
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Uzasadnienie: Działalność JST, podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacja 

usług społecznych są aktualnie utrudnione i zaburzone. Wypracowywanie 

modelowych rozwiązań może być utrudnione lub niemożliwie. Z tego względu 

przeniesiono środki na działania skierowane na przeciwdziałanie skutkom 

pandemii COVID-19.  

Priorytet inwestycyjny 10i 

1. Rozszerzenie typu operacji Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej 

systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności 

przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania 

eksperymentalnego, metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia 

o działania ukierunkowane na szkolenie i doradztwo w zakresie zarządzania 

kryzysowego i zarządzania procesem nauczania realizowanym na odległość 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.  

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do PI 10i działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ukierunkowanych na 

wsparcie kadr JST, w tym dyrektorów szkół w zarządzaniu kryzysowym oraz 

zarządzaniu edukacją świadczoną na odległość.  

2. Dodanie nowego typu operacji: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli 

i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem 

i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do PI 10i działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, obejmujących 

bezpośrednie wsparcie dla nauczycieli w prowadzeniu nauczania na odległość 

oraz wsparcia placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.  

3. Dodanie nowego typu operacji: Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej 

Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl zwiększających możliwości nauki zdalnej. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do PI 10i działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. W ramach interwencji 

planowane jest dalsze rozwijanie platformy epodreczniki.pl o nowe 

funkcjonalności np.: komunikator wideo (umożliwiający uczniom bezpośrednią 

pracę z nauczycielami podczas sesji on-line w stałym i bezpiecznym środowisku 
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informatycznym zapewnianym przez podmioty publiczne) czy aplikację mobilną, 

prowadzenie banku dobrych praktyk i mechanizmu wsparcia dla nauczycieli, 

uczniów, ich rodziców i innych użytkowników platformy. 

4. Rozszerzenie typu operacji: Integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie 

interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświatowych i zasobami 

informacyjnymi, takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej; Systemem Obsługi 

Egzaminów Zewnętrznych; Systemem Ewaluacji Oświaty/nadzór pedagogiczny; 

Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych) 

o działania ukierunkowane na: wprowadzenie nowych funkcjonalności do 

Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) umożliwiających 

przeprowadzanie egzaminów on-line i wystawiania świadectw elektronicznych dla 

uczniów kończących szkoły podstawowe oraz zdających egzamin maturalny. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do PI 10i działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.  

5. Dodanie nowego typu operacji: Opracowanie prototypu systemu do 

przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line 

w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do PI 10i działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Wstrzymanie nauczania 

w szkołach ze względu na epidemię koronawirusa spowodowało konieczność 

przeprowadzenia próbnych egzaminów w formule zdalnej, co obarczone było 

wieloma wadami wynikającymi z braku konkretnych rozwiązań dedykowanych tej 

formie egzaminu. Stworzenie odpowiedniego narzędzia informatycznego pozwoli 

na przeprowadzenie procesu egzaminacyjnego bez podobnych zakłóceń 

w przyszłości, co jest szczególnie istotne z uwagi na długoterminowe prognozy 

dotyczące epidemii Covid-19 i możliwości jej nawrotu. Stworzony w ramach EFS 

prototyp posłuży do przeprowadzania cyklicznych testów online oceniających 

przygotowanie uczniów do egzaminów, a w razie potrzeby umożliwi 

przeprowadzenie egzaminu próbnego w formie zdalnej. 

6. Rozszerzenie katalogu grup docelowych w PI 10i o nauczycieli w zakresie 

prowadzenia nauczania na odległość. 
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Uzasadnienie: Zmiana wynika z wprowadzonego do PI 10i działania 

ukierunkowanego na wsparcie bibliotek pedagogicznych i placówek doskonalenia 

nauczycieli oraz bezpośredniego wsparcia nauczycieli w zakresie prowadzenia 

nauczania na odległość. 

7. Zmiana wartości docelowej wskaźnika dotyczącego przedstawicieli kadr 

JST objętych wsparciem. 

Uzasadnienie: Stopnień realizacji wskaźnika produktu wynosi 6 656 

przeszkolonych osób. W zakontraktowanych projektach liczba ta wynosi: 6935 

osób. Natomiast wartość docelowa wskaźnika została zaplanowana na poziomie: 

11 752 osób. Ostatecznie wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 7805 

osób, tj. na poziomie ponad 66%. Zmniejszenie wartości wskaźnika 

(proporcjonalnie do zmniejszenia alokacji) wynika z konieczności zmiany kierunku 

interwencji, wynikającej z bieżącej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19. 

W chwili obecnej najważniejsze jest wsparcie nauczycieli w organizacji zdalnego 

nauczania, poprzez zapewnienie im odpowiednich narzędzi oraz szkoleń i na to 

planuje się przesunąć środki. Dlatego też niezakontraktowane w ramach typu 

operacji środki zostaną przeznaczone na wsparcie nauczycieli. 

8. Dostosowanie wartość wskaźnika produktu dot. e-materiałów edukacyjnych 

do wartości zaplanowanych do realizacji w ramach projektów wyłonionych do 

dofinansowania. 

Uzasadnienie: Zmiana polega na zwiększeniu wartości wskaźnika Liczba 

opracowanych w programie  e-materiałów do wartości 18 219. Wskaźnik został 

dostoswany do aktualnych wartości planowanych do osiągnięcia w ramach 

projektów przyjętych do realizacji w PO WER. Alokacja została zwiększona 

proporcjonalnie. 

9. Dodanie wskaźników produktu na potrzeby monitorowania interwencji 

przeciwdziałającej skutkom epidemii COVID-19. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do PI 10i działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

Priorytet inwestycyjny 11i 
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1. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika produktu Liczba pracowników 

wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu prawa 

cywilnego i gospodarczego oraz powiązanego z nim wskaźnika rezultatu 

Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje 

w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. 

Uzasadnienie: Zmiana związana ze zmniejszeniem alokacji w PI 11i na działania 

w zakresie wymiaru sprawiedliwości i przesunięciem tych środków na działania 

związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. 

Priorytet inwestycyjny 11ii 

1. Wprowadzenie nowego typu operacji: Realizacja inicjatyw podejmowanych 

w obszarze dialogu społecznego przez organizacje partnerów społecznych na 

rzecz ograniczenia skutków pandemii COVID-19 oraz powiązanych z nim 

wskaźników:   

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do PI 11ii działań mających 

na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

2. Usunięcie typu operacji: Przygotowanie partnerów społecznych do pełnienia roli 

koordynatorów działań edukacyjnych (m.in. analiza potrzeb szkoleniowych, 

doradztwo zawodowe, tworzenie planów szkoleń, współpraca z dostawcami 

usług, ewaluacja i walidacja szkoleń dla pracowników) i informacyjnych w miejscu 

pracy, adresowanych w szczególności do pracowników mających trudności 

z podstawowymi umiejętnościami, w zakresie korzyści wynikających z kształcenia 

przez całe życie oraz powiązanych z nim wskaźników. 

Uzasadnienie: Zmiana wprowadzona w związku z koniecznością przesunięcia 

niezagospodarowanych dotychczas środków w ramach PI 11ii (Działanie 2.20 

SzOOP PO WER) na realizację inicjatyw zgłoszonych przez partnerów 

społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19. 

Oś Priorytetowa V 

W ogólnym opisie osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia dodano zapis: W związku 

z wystąpieniem w 2020 roku zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego 

pandemią choroby COVID-19 możliwe jest dofinansowanie projektów mających na 

celu przeciwdziałanie skutkom epidemii. Zasady przyjmowania do dofinansowania 
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oraz realizacji tych projektów będą ustalane indywidulanie pomiędzy Instytucją 

Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą. 

Priorytet inwestycyjny 9iv 

1. Rozszerzenie katalogu typów projektów i przykładów przedsięwzięć 

w ramach PI 9iv w Osi V PO WER o: Działania związane z przeciwdziałaniem, 

zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii, w szczególności epidemii 

COVID-19.  

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do Osi V PO WER działań 

mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii, w szczególności epidemii 

COVID-19. 

2. W opisie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach PI 9iv w Osi V 

PO WER wprowadzenie zapisu: W związku z wystąpieniem w 2020 roku 

zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego epidemią choroby COVID-19 

możliwe jest dofinansowanie projektów mających na celu przeciwdziałanie 

skutkom epidemii. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do Osi V PO WER działań 

mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii, w szczególności epidemii 

COVID-19. 

3. Rozszerzenie katalogu grup docelowych w  PI 9iv w Osi V PO WER 

o: podmioty i osoby zagrożone lub dotknięte skutkami epidemii, w szczególności 

epidemii COVID-19. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do Osi V PO WER działań 

mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii, w szczególności epidemii 

COVID-19. 

4. Dodanie wskaźników produktu na potrzeby monitorowania interwencji 

przeciwdziałającej skutkom epidemii COVID-19. 

Uzasadnienie: Zmiana związana z wprowadzeniem do Osi V PO WER działań 

mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii, w szczególności epidemii 

COVID-19. 

Oś Priorytetowa VI 
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1. Zmiana w celu szczegółowym 1 w ramach Osi VI Pomoc techniczna polegająca 

na wprowadzeniu wsparcia potencjału kadrowego instytucji odpowiedzialnych za 

realizację działań PO WER w instytucjach pełniących funkcję Instytucji 

Pośredniczących będących jednocześnie organami administracji rządowej. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie zmiany sposobu rozliczania finansowania 

wynagrodzeń IP będących jednocześnie organami administracji rządowej 

podyktowane jest wprowadzeniem zmian w linii demarkacyjnej pomiędzy POPT 

a PO WER. Proces przejmowania finansowania wynagrodzeń będzie się odbywał 

w dwóch etapach: 

- etap I – od 1 stycznia 2021 r. przesunięte zostanie finansowanie NCBiR 

pełniącej rolę IP PO WER, 

- etap II – od 1 stycznia 2022 r. przesunięte zostanie finansowanie pozostałych IP 

będących jednocześnie organami administracji rządowej. 

Zmiana alokacji w ramach PO WER:  

Przesunięcia alokacji zaproponowane w PO WER odzwierciedlają zmiany opisane 

przy poszczególnych osiach priorytetowych.  

Realizacja nowych form wsparcia związanych z ograniczeniem negatywnych skutków 

COVID-19 wymagała weryfikacji dotychczasowych założeń dotyczących 

wykorzystania środków POWER w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności 

oraz: 

 zmniejszenia alokacji I osi priorytetowej o 73 594 616 EUR 

 zwiększenia alokacji II osi priorytetowej o 73 594 616 EUR oraz 

 realokacji wewnątrz I, II i V osi priorytetowej pomiędzy poszczególnymi 

priorytetami inwestycyjnymi.  

Proponowane przesunięcia finansowe nie naruszają zasad koncentracji tematycznej 

EFS ani wymogu skoncentrowania odpowiedniego poziomu alokacji na maksymalnie 

pięciu Priorytetach Inwestycyjnych programu. 

Szczegóły dotyczące realokacji w ramach PO WER obrazuje poniższa tabela. 

Proponowane zmiany zostały również odzwierciedlone w odpowiedniej aktualizacji 

tabel finansowych 7-11 (kody interwencji), 18a (Plan finansowy (EUR)), 18c (Plan 
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finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionów i cele 

tematyczne (EUR)) oraz tabeli Ramy wykonania dla osi priorytetowej 1-4 w zakresie 

wskaźnika postępu finansowego – cel końcowy. 
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Priorytet 
inwestycyjny 

Oś 
priorytetowa 

Całość alokacji [EUR] Alokacja - wkład UE [EUR] 

Zmniejszenie Zwiększenie Łącznie zmiany Zmniejszenie Zwiększenie Łącznie zmiany 

8i 1 -14 309 073   -14 309 073 -12 060 275   -12 060 275 

8ii 1 -59 285 543   -59 285 543 -49 968 293   -49 968 293 

Razem dla osi priorytetowej I -73 594 616 0 -73 594 616 -62 028 568 0 -62 028 568 

8iv 2 -1 579 521   -1 579 521 -1 331 284   -1 331 284 

8vii 2 -4 461 423   -4 461 423 -3 760 271   -3 760 271 

9i 2 -8 175 431   -8 175 431 -6 890 589   -6 890 589 

9iv 2   100 180 921 100 180 921   84 436 597 84 436 597 

9v 2 -12 573 489   -12 573 489 -10 597 455   -10 597 455 

10i 2   6 506 739 6 506 739   5 484 137 5 484 137 

10iii 2 -3 600 465   -3 600 465 -3 034 610   -3 034 610 

10iv 2 -2 906 274   -2 906 274 -2 449 527   -2 449 527 

11ii 2   203 559 203 559   171 570 171 570 

Razem dla osi priorytetowej II -33 296 603 106 891 219 73 594 616 -28 063 736 90 092 304 62 028 568 

                

Razem dla osi priorytetowej III 0 0 0 0 0 0 

                

Razem dla osi priorytetowej IV 0 0 0 0 0 0 

8vi 5 -8 109 639   -8 109 639 -6 826 238   -6 826 238 

9iv 5   6 810 813 6 810 813   5 732 960 5 732 960 

10ii 5   1 077 241 1 077 241   906 760 906 760 

10iii 5   221 585 221 585   186 518 186 518 

Razem dla osi priorytetowej V -8 109 639 8 109 639 0 -6 826 238 6 826 238 0 

Razem dla PO WER: -115 000 858 115 000 858 0 -96 918 542 96 918 542 0 

 


