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RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 
 

O PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa 
oraz z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 
2004-2006 oraz 2007-2013.  

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 będzie 
współfinansował krajowy program operacyjny oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Na 
podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie 
regionalnym interwencja EFS będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich 
sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie 
ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą 
efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje, szkolnictwo wyższe, 
wsparcie osób młodych. Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary: 

1. wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych 
z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform, 

2. wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy 
gospodarki opartej o wiedzę, 

3. realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do 
wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania przed przejściem 
do fazy wdrożenia powszechnego, które w większości przypadków będzie miało miejsce na 
poziomie regionalnym, 

4. realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej, 

5. realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku 
życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób 

młodych i Gwarancji dla młodzieży 

6. wsparcie społeczności romskiej oraz osób osadzonych w zakładach karnych.  

PO WER będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów operacyjnych 

współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej efektywnych ram polityk, których 

oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia 

indywidualnego. Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi 

współfinansowanymi z EFS stanowią zatem spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach 

zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia. Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój obejmuje 32% środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas gdy w 

regionalnych programach operacyjnych ulokowano 68% EFS. 

PRZEBIEG SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH PO WER 

We wrześniu i październiku 2013 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło szereg 

spotkań konsultacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. 

Celem konsultacji było przedstawienie opinii społecznej założeń projektu PO WER i uzyskanie opinii 

na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanego w Programie. 
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Spotkania konsultacyjne odbyły się w 6 miastach w Polsce: 

MIEJSCE TERMIN 
Liczba osób, które 
zgłosiły udział w 

spotkaniu 

Liczba osób, które 
wzięły udział w 

spotkaniu 

Kraków 16 września 2013  113 96 

Wrocław 24 września 2013 135 105 

Gdańsk 7 października 2013 167 115 

Poznań 10 października 2013 213 139 

Białystok 15 października 2013 120 108 

Warszawa 22 października 2013 249 126 

 ŁĄCZNIE 997 689 

 

W każdym ze spotkań konsultacyjnych uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju (jako prowadzący spotkanie) oraz przedstawiciele innych instytucji centralnych, 

zaangażowanych w przygotowanie projektu PO WER (jako uczestnicy panelu dyskusyjnego): 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W spotkaniach 

konsultacyjnych mógł wziąć udział każdy zainteresowany tematyką EFS w latach 2014-2020. Wśród 

uczestników spotkań konsultacyjnych znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk i instytucji. 

Uczestnikami konferencji w ramach poszczególnych konsultacji społecznych PO WER byli 

przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji działających na rzecz osób wykluczonych, w tym 

instytucji pomocy społecznej, przedstawiciele instytucji działających w obszarze oświaty i edukacji, 

organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, doradczych oraz konsultingowych. Ponadto wśród 

grona  podmiotów zainteresowanych nową perspektywą w ramach PO WER należy wymienić 

przedstawicieli służb mundurowych, więziennictwa, a także  instytucje oraz inne podmioty 

zaangażowane we wdrażanie EFS. 

Każde ze spotkań konsultacyjnych było otwierane przez Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza 

Stanu w MIR. W spotkaniach w Krakowie i we Wrocławiu uczestniczyła ponadto Pani Małgorzata 

Marcińska, Podsekretarz Stanu, MPiPS, a w spotkaniu w Warszawie Pani Dr hab. Daria Lipińska-

Nałęcz, Podsekretarz Stanu, MNiSW.  

Kolejnym punktem każdego ze spotkań było przedstawienie najważniejszych założeń PO WER. 

Odbywało się to w formie dwóch prezentacji: 

• przedstawiciel MIR przedstawiał najważniejsze założenia PO WER w obszarach: wsparcia ram 

funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych, wsparcia osób młodych na rynku pracy, 

innowacji i projektów ponadnarodowych, 

• przedstawiciel MNiSW prezentował założenia PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego. 

Po wygłoszeniu prezentacji odbywała się dyskusja na temat projektu PO WER. W trakcie spotkań 

konsultacyjnych poruszano i dyskutowano nad następującymi, najważniejszymi kwestiami: 

Kwestie ogólne: 

• zapewnienie koordynacji i spójność EFS w kontekście realizacji wsparcia w ramach programu 
krajowego (PO WER) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych – podkreślano, że z 
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uwagi na decentralizację wsparcia z EFS, należy zapewnić mechanizmy koordynacji i 
komplementarności ww. wsparcia.   

Uwagi szczegółowe – Oś PO WER wspierająca realizację wybranych polityk publicznych: 

• realizacja wsparcia na rzecz społeczności romskiej w PO WER – w konsultacjach podkreślano 
specyfikę ww. grupy społecznej oraz potrzebę skierowania do niej oferty wsparcia z poziomu 
centralnego, z uwagi na nierówne występowanie ww. społeczności w poszczególnych 
regionach, a także ze względu na pozytywne efekty wsparcia realizowanego w komponencie 
centralnym PO KL 

• realizacja wsparcia na rzecz osób osadzonych w PO WER z zaangażowaniem i zwiększeniem 
roli doradców zawodowych oraz współpracy ze służbami zatrudnienia – w konsultacjach 
podnoszono powyższą kwestię celem przesunięcia poziomu finansowania z regionalnego na 
krajowy, z uwagi na strukturę i rozmieszczenie geograficzne okręgowych inspektoratów 
służby więziennej 

• działania na rzecz wdrożenia konwencji ONZ w sprawie osób niepełnosprawnych – w 
konsultacjach podkreślano potrzebę wdrożenia zapisów Konwencji ONZ, w szczególności jej 
art. 9 mówiącego o dostępności przestrzeni i usług dla osób z niepełnosprawnościami 

Uwagi szczegółowe – Oś PO WER dedykowana szkolnictwu wyższemu: 

• realizacja studiów podyplomowych przez uczelnie – jeżeli tego typu wsparcie byłoby możliwe 
do realizacji w ramach PO WER, konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości wsparcia 
realizowanego w tej formie. Uczestnicy spotkań podkreślali, że studia podyplomowe są 
jednym z najprostszych sposobów włączenia praktyków w proces kształcenia na uczelniach 

• sposób wspierania przedsiębiorczości na uczelniach – przedstawiciele samorządów 
województw, odpowiedzialnych za zarządzanie interwencją EFS na poziomie regionalnym, 
podkreślali, że w RPO są planowane do realizacji działania związane z rozwojem 
przedsiębiorczości, w tym akademickiej 

• sposobu realizacji wsparcia w formie tzw. „zamawianego kształcenia” – uczestnicy spotkań 
podkreślali potrzebę zrewidowania sposobu realizacji wsparcia w formie „zamawianego 
kształcenia”, w celu poprawy efektywności. W odpowiedzi poinformowano, że w kolejnej 
perspektywie tego typu wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na rozwój 
kompetencji. W określeniu sposobu i zakresu realizacji tego typu wsparcia będzie pomagało 
obecnie przeprowadzane badanie - analiza kompetencji i kwalifikacji  kluczowych dla 
zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, 

• zwiększenie wsparcia na rzecz mobilności międzynarodowej studentów – w konsultacjach 
podkreślano kluczowe znaczenie mobilności dla rozwoju polskich uczelni i sukcesów ich 
studentów 

• realizacja wsparcia związanego z tworzeniem centrów symulacji na kierunkach technicznych 
– uczestnicy spotkań wskazywali, że praktyczne aspekty kształcenia są niezwykle ważne, 
dlatego centra symulacji powinny powstawać nie tylko na kierunkach medycznych, ale 
również na kierunkach technicznych 

• potrzeba wspierania trzeciej misji uczelni – uczestnicy konsultacji podkreślali potrzebę 
wspierania trzeciej misji uczelni, która z jednej strony zapewnia rozwój uczelniom, z drugiej 
zaś powinna gwarantować dobrą jakościowo ofertę kształcenia ustawicznego 

• zamawianie studiów pielęgniarskich – w konsultacjach podkreślano potrzebę finansowania 
studiów pielęgniarskich ze środków EFS 
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• sposób włączenia samorządów z poszczególnych regionów we wsparcie dla szkolnictwa 
wyższego realizowanego z poziomu krajowego – przedstawiciele władz regionalnych 
podnosili potrzebę uwzględnienia potrzeb regionalnych w realizacji wsparcia dla uczelni z 
poziomu krajowego. 

Uwagi szczegółowe – Oś PO WER ukierunkowana na wsparcie osób młodych na rynku pracy: 

• zwiększenie środków finansowych – uczestnicy spotkań podkreślali, że zatrudnienie osób 
młodych na rynku pracy jest ważne, dlatego niezbędne jest alokowanie odpowiednich 
środków na realizację wsparcia na rzecz ww. grupy docelowej 

• lepsza jakość wsparcia – w konsultacjach pojawiły się także głosy wskazujące na konieczność 
zwiększenia efektywności i zapewnienia wysokiej jakości realizowanego wsparcia, jego 
kompleksowości oraz takiego doboru oferty dla młodych osób, aby zbliżała ona w możliwie 
najpełniejszy sposób osoby obejmowane wsparciem do zatrudnienia (np. wykorzystanie 
staży) 

Uwagi szczegółowe – Oś PO WER dotycząca innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej: 

• powielanie się pomysłów innowacyjnych w obecnej perspektywie finansowej 

• sposób uwzględniania w ramach PO WER innowacyjnych przedsięwzięć społecznych, które 
mogą powstawać/być wypracowane na poziomie regionalnym.  

 

Oprócz spotkań w ramach konsultacji społecznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój był 

prezentowany i dyskutowany na innych forach, m.in. na posiedzeniu Zespołu Komisji Trójstronnej ds. 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (5 czerwca 2013 r.).  

Równolegle do odbywających się spotkań konsultacyjnych od 9 września 2013 r. na stronach 

internetowych1 administrowanych przez MIR projekt PO WER został udostępniony wraz 

z formularzem do zgłaszania uwag2. Uwagi za pomocą formularza można było zgłaszać do 

25 października 2013 r.  

Projekt PO WER został skonsultowany społecznie w bardzo szerokim zakresie z podmiotami 

zainteresowanymi tematyką EFS w latach 2014-2020. Świadczy o tym m.in. liczba podmiotów, która 

aktywnie wzięła udział w konsultacjach poprzez zgłaszanie uwag i postulatów. Było to około 250 

podmiotów. Łącznie do projektu PO WER w ramach konsultacji społecznych zgłoszono prawie 1,2 tys. 

uwag i postulatów. Zestawienie uwag zgłoszonych do PO WER w trakcie konsultacji zostało zawarte 

w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego raportu. Załącznik nr 1 stanowią uwagi zgłoszone przez 

formularz zamieszczony przez MIR na stronach internetowych, w załączniku nr 2 znajdują się 

natomiast uwagi zgłoszone poza formularzem w formie pisemnej do MIR. 

KONSULTACJE MIĘDZYRESORTOWE 

Konsultacje międzyresortowe projektu PO WER zostały przeprowadzone w ramach prac Zespołu 

Międzyresortowego ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

Unii Europejskiej, którego posiedzenie odbyło się 30 października br. W następstwie posiedzenia ww. 

Zespołu Międzyresortowego, resorty i pozostali członkowie zespołu mieli możliwość zgłaszania uwag 

                                                           
1
 https://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx, 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/konsultacje_spoleczne_projektow_programow_20
14_2020.aspx.  
2
 http://konsultacjepower.efs.gov.pl  
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i postulatów do 13 października 2013 r. Wszystkie zgłoszone uwagi i postulaty zostały 

przeanalizowane i w przypadku ich zasadności, uwzględnione w treści dokumentu.  

PRACE W RAMACH KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

28 października 2013 r. projekt PO WER wraz z projektami pozostałych programów operacyjnych 

realizowanych z poziomu krajowego oraz projekt Umowy Partnerstwa zostały przekazane Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Do projektu PO WER w ramach prac Zespołów KWRiST 

uwagi zostały zgłoszone przez: Województwo Zachodniopomorskie, Wicemarszałka Województwa 

Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

Województwo Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Związek Powiatów 

Polskich, Unię Metropolii Polskich. 

Na uwagi zgłoszone przez ww. podmioty udzielono formalnej odpowiedzi, która została przesłana do 

adresatów uwag oraz do KWRiST. Znaczna część uwag została uwzględniona. Część ze zgłoszonych 

uwag nie mogła zostać uwzględniona w ramach PO WER, ponieważ nie odnosiła się wyłącznie do 

zakresu PO WER, lecz do takich kwestii jak np. linia demarkacyjna pomiędzy PO WER a RPO, kwestii 

koordynacji całości wsparcia EFS w latach 2014-2020, postulatów rozszerzenia zakresu wsparcia 

w ramach PO WER o typy operacji właściwe dla RPO. W przypadku uwag nieuwzględnionych 

przedstawiono wyjaśnienia z jakiego powodu tego nie dokonano. 

Projekt PO WER został omówiony na następujących Zespołach KWRiST: 

• Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (29.10) 

• Zespół.ds. Systemu Finansów Publicznych (4.11.) 

• Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju lokalnego, Polityki regionalnej i Środowiska (12.11) 

• Zespół Ds. Edukacji Kultury i Sportu (12.11) 

• Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich (13.11) 

• Zespół ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa (13.11) 

• Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (14.11) 

Następnie został projekt PO WER był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia plenarnego KWRiST 
20 listopada 2013 r., podczas którego został pozytywnie zaopiniowany. 

OPINIA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

28 października 2013 r. projekt PO WER wraz z projektami pozostałych programów operacyjnych 

realizowanych z poziomu krajowego oraz projekt Umowy Partnerstwa zostały przekazane do opinii 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego. RDPP nie zgłosiła uwag do projektu PO WER. 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE DO PO WER W WYNIKU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I 

OPINIOWANIA PRZEZ WŁAŚCIWE GREMIA 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu PO WER, konsultacji 

międzyresortowych oraz opinii wyrażonych przez właściwe gremia wprowadzono następujące, 

najważniejsze zmiany: 

• W diagnozie do PO WER doprecyzowano zapisy i uaktualniono dane statystyczne 

• Zmodyfikowano brzmienie niektórych wskaźników i uzupełniono ich wartości docelowe  
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• Dodano w PI 9.4 cel szczegółowy oraz szereg typów operacji dot. monitorowania wdrażania 

Konwencji ONZ nt. osób z niepełnosprawnościami 

• Podniesiono wiek osób młodych do 29 r.ż., w przypadku wsparcia pożyczkowego w ramach 

Osi I – Osoby młode na rynku pracy 

• Zwiększono alokację finansową na działania dotyczące osób młodych 

• W ramach wsparcia realizowanego z EFS przeniesiono z poziomu regionalnego do PO WER: 

o Wsparcie na rzecz integracji społeczności romskiej 

o Wsparcie na rzecz więźniów 

• Zaktualizowano opis Programu w części Wkład do programu w realizację strategii Europa 

2020 o opracowywane dokumenty strategiczne (np. Solidarność Pokoleń 50+) 

• Wprowadzono modyfikacje celów szczegółowych w poszczególnych PI w POWER, np.: 

o Zintegrowano cele szczegółowe w PI 8.11 oraz PI 9.4 

o Wprowadzono podział PI 10.3 na dwa PI, zgodnie z decyzjami podjętymi w zakresie 

projektu rozporządzenia EFS na lata 2014-2020 

o Uzupełniono cel szczegółowy oraz odpowiedni efekt w PI 10.3 o doradztwo 

zawodowe  

• Doprecyzowano brzmienia typów operacji: 

o Połączono niektóre typy operacji w celu nadania im bardziej ogólnego charakteru i 

uniknięcia powielania się wsparcia w PI 8.11, 9.4, 9.7,  9.8  

o Przyporządkowano typy operacji do PI i celów, które będą przez nie  realizowane (np. 

przeniesiono tworzenie modeli opieki nad osobami zależnymi z PI 8.8 do PI 9.7) 

o Dodano nowe typy operacji, np. w PI 9.4: wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie 

standardów dostępności w społeczno-zawodowym funkcjonowaniu osoby 

niepełnosprawnej  

• Rozszerzono listy potencjalnych beneficjentów  

• Rozszerzono listy potencjalnych grup docelowych 

 

ZAŁĄCZNIKI– ZESTAWIENIA UWAG ZE STANOWISKIEM MIR 


