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Tabela uwag partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie do projektu FEM 2021-2027 

(wersja FEM z 21.06.2021 r.) 

 

Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

1.  Sieć 

Badawcza 

Łukasiewicz 

CP1, str. 3 Zapis: Województwo 
mazowieckie na tle innych 
regionów Unii Europejskiej 
nadal charakteryzuje się niskim 
poziomem nakładów na B+R, 
głównie można zauważyć wciąż 
niski poziom nakładów 
prywatnych na B+R 
wymaga rewizji uwzględniającej 
informacje zawarte w European 
and Regional Innovation 
Scoreboards 2021 
 

Województwo mazowieckie na 

tle innych regionów Unii 

Europejskiej nadal 

charakteryzuje się  

umiarkowanym poziomem 

nakładów na B+R, głównie 

można zauważyć wciąż zbyt 

niski w odniesieniu do potencjału 

poziom nakładów prywatnych na 

B+R 

Dane źródłowe: European 
innovation scoreboard | Internal 
Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs 
(europa.eu), region stołeczny we 
wskaźniku  
2.2.1 R&D expenditure in the 
business sector (Regional) 
wykazuje wartość powyżej 
średniej  - będąc w kategorii 
moderate innovator wskaźnik 
ten jest wyższy w porównaniu 
do niektórych regionów 
skategoryzowanych jako strong 
innovator (np. Island, FRL 
Provence-Alpes) lub  nawet 
innovation leader (np. South 
East UK, UKI London) 

Uwaga uwzględniona 

2.  Sieć 

Badawcza 

Łukasiewicz 

Cały dokument Stosowanie pojęcia „organizacje 

badawcze” w miejsce jednostek 

naukowych lub instytucji 

badawczych 

organizacje badawcze Pojęcie „organizacje badawcze”  
jest zdefiniowane i  
obowiązujące (np. w przepisach 
o pomocy publicznej na B+R) i 
obejmuje uczelnie, instytuty 
(badawcze, Łukasiewicza, 
PAN). 
Jednostka naukowa jest 

niezdefiniowana i może 

oznaczać np. wydział uczelni. 

Wprowadzono definicje: 

Organizacja badawcza 

rozumiana jest jako organizacja 

prowadząca badania i 

upowszechniająca wiedzę np. 

jednostka naukowa, agencja 

zajmująca się transferem 

technologii itp. 

Jednostka naukowa - podmiot 

prowadzący w sposób ciągły 

badania naukowe lub prace 

rozwojowe. Do jednostek 

naukowych zaliczane są w 

szczególności: uczelnie, 

federacje podmiotów systemu 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

szkolnictwa wyższego i nauki, 

instytuty naukowe PAN, instytuty 

badawcze, międzynarodowe 

instytuty naukowe, Centrum 

Łukasiewicz, instytuty działające 

w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, Polska Akademia 

Umiejętności. 

3.  Sieć 

Badawcza 

Łukasiewicz 

CP1, str. 37 Zapis: Do uzyskania wsparcia 

wymagane jest określenie 

agendy badawczej do realizacji 

w oparciu o wspieraną 

infrastrukturę 

Do uzyskania wsparcia 

wymagane jest określenie, na 

podstawie zidentyfikowanych 

potrzeb przedsiębiorstw, agendy 

badawczej do realizacji w 

oparciu o wspieraną 

infrastrukturę 

Przewiduje się inwestycje 

odpowiadające 

zidentyfikowanym potrzebom 

przedsiębiorstw – agenda 

badawcza powinna być 

sformułowana na tej podstawie. 

Uwaga uwzględniona ze 

zmodyfikowanym brzmieniem 

zapisu: 

Do uzyskania wsparcia 

wymagane jest określenie 

agendy badawczej 

odpowiadającej na 

zidentyfikowane potrzeby 

przedsiębiorców, do realizacji w 

oparciu o wspieraną 

infrastrukturę… 

4.  Sieć 

Badawcza 

Łukasiewicz 

CP1, str. 37 Zapis: Najważniejszymi 

instytucjami oddziaływującymi 

na dostępność usług 

badawczych w kontekście 

podnoszenia innowacyjności 

gospodarki są uczelnie wyższe i 

instytuty badawcze 

Najważniejszymi instytucjami 

oddziaływującymi na dostępność 

usług badawczych w kontekście 

podnoszenia innowacyjności 

gospodarki są publiczne 

organizacje badawcze tj.  

uczelnie wyższe i instytuty 

badawcze. 

Pojęcie „instytuty badawcze” 

może być interpretowane wąsko 

i ograniczone do instytutów 

badawczych działających na 

podstawie Ustawy o instytutach 

badawczych. W WM funkcjonuje 

liczna grupa instytutów 

Łukasiewicza oraz PAN 

Uwaga nieuwzględniona.  

Pojęcia uczelnie wyższe i 

instytuty badawcze mieszczą się 

w ww. definicji jednostki 

naukowej. 

5.  Sieć 

Badawcza 

Łukasiewicz 

CP1, str. 38 Zapis: Zestawienie głównych 

grup docelowych: 

- przedsiębiorstwa, 

- jednostki naukowe, 

- organizacje badawcze, 

- konsorcja i partnerstwa 

naukowe. 

Zestawienie głównych grup 

docelowych: 

- przedsiębiorstwa, 

- organizacje badawcze, 

- konsorcja przedsiębiorstw i 

(lub) organizacji badawczych 

Pojęcie „organizacje badawcze”  

jest zdefiniowane i  

obowiązujące (np. w przepisach 

o pomocy publicznej na B+R) i 

obejmuje uczelnie, instytuty 

(badawcze, Łukasiewicza, 

PAN). 

Jednostka naukowa jest 

Uwaga uwzględniona. 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

niezdefiniowana i może 

oznaczać np. wydział uczelni. 

 

Wskazane byłoby jednoznaczne 

określenie z jakich podmiotów 

mogą się składać konsorcja lub 

partnerstwa. 

6.  Sieć 

Badawcza 

Łukasiewicz 

2.1.1.1.  

Cel szczegółowy (ii) 
czerpanie korzyści z 
cyfryzacji dla obywateli, 
przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych 
i instytucji publicznych, 
str. 45 

 

Zapis: Zestawienie głównych 
grup docelowych: 
• JST, ich związki i 

stowarzyszenia, 
• jednostki organizacyjne JST 

posiadające osobowość 
prawną, 

• jednostki sektora finansów 
publicznych posiadające 
osobowość prawną, 

• szkoły i uczelnie, 
• jednostki naukowe i 

organizacje badawcze, 
• podmioty lecznicze działające 

w publicznym systemie 
ochrony zdrowia, 

• podmiot, który wdraża 
instrumenty finansowe 

 

Zestawienie głównych grup 
docelowych: 
• JST, ich związki i 

stowarzyszenia, 
• jednostki organizacyjne JST 

posiadające osobowość 
prawną, 

• jednostki sektora finansów 
publicznych posiadające 
osobowość prawną, 

• szkoły, 
• organizacje badawcze, 
• podmioty lecznicze działające 

w publicznym systemie 
ochrony zdrowia, 

• podmiot, który wdraża 
instrumenty finansowe 

 

 
j.w. – do uwagi 5 

Uwaga uwzględniona. 

7.  Politechnika 

Warszawska 

Rozwijanie 

umiejętności na rzecz 

inteligentnej 

specjalizacji, 

transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości. s 

14 

Niejasne i nieprecyzyjne, 

czasem zamienne używanie 

pojęć instytucji i organizacji 

badawczych.  

Niniejsze potrzeby inwestycyjne 

określono w celu zwiększania 

umiejętności w małych i średnich 

przedsiębiorstwach oraz 

instytucjach badawczych w 

zakresie obszarów inteligentnej 

specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości poprzez(…) 

Niezbędny jest rozwój 

kompetencji w 

Utrzymanie spójności w całości 
dokumentu – „instytucje” 
zamiast „organizacje 
badawcze”. 
Utrzymanie spójności 

z dokumentami UE np. Zasady 

ramowe dotyczące pomocy 

państwa na działalność 

badawczą, rozwojową 

i innowacyjną (KOMUNIKAT 

KOMISJI Zasady ramowe 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ujednolicono zapisy i 

wprowadzono definicje: 

Organizacja badawcza 

rozumiana jest jako organizacja 

prowadząca badania i 

upowszechniająca wiedzę np. 

jednostka naukowa, agencja 

zajmująca się transferem 

technologii itp. 

Jednostka naukowa - podmiot 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

przedsiębiorstwach oraz 

organizacjach badawczych w 

obszarach inteligentnych 

specjalizacji, obszarach 

związanych z cyfrową i 

niskoemisyjną transformacją 

przemysłu oraz w zakresie 

prowadzenia badań oraz 

wdrażania innowacji. 

dotyczące pomocy państwa na 

działalność badawczą, 

rozwojową i innowacyjną 

(2014/C 198/01)) 

prowadzący w sposób ciągły 

badania naukowe lub prace 

rozwojowe. Do jednostek 

naukowych zaliczane są w 

szczególności: uczelnie, 

federacje podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, 

instytuty naukowe PAN, instytuty 

badawcze, międzynarodowe 

instytuty naukowe, Centrum 

Łukasiewicz, instytuty działające 

w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, Polska Akademia 

Umiejętności. 

8.  Politechnika 

Warszawska 

Zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc 

pracy w MŚP, w tym 

poprzez inwestycje 

produkcyjne s. 49  

Niejednolite użycie sformułowań 

„programy inkubacyjno- 

akceleracyjne” oraz „programy 

akceleracyjne i inkubacyjne” 

Realizowane będą programy 

inkubacyjne oraz akceleracyjne, 

mające na celu wspieranie 

działalności innowacyjnej MŚP. 

Zapewnione będzie wsparcie 

usług oferowanych przez IOB w 

zakresie transferu technologii, 

prowadzenia działalności 

badawczo-rozwojowej i 

akceleracji projektów B+R. 

Działania inkubacyjne i 

akceleracyjne przeprowadzone 

zostaną przez operatorów 

wyłonionych w procedurze 

konkursowej, 

Użycie w pierwszym zdaniu 

sformułowania „programy 

inkubacyjno- akceleracyjne” jest 

niejasne – trudno określić czy 

chodzi o nowy typ programu 

łączący w sobie dwa typy 

wsparcia „inkubacja” i 

„akceleracja” czy utrzymuje 

rozdzielność tych działań. 

Proponowana zmiana 

rozwiązuje tę wątpliwość. 

Uwaga uwzględniona. 

9.  Politechnika 

Warszawska 

Zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc 

pracy w MŚP, w tym 

poprzez inwestycje 

produkcyjne s. 49 

Należy ujednolicić lub wyraźnie 

zdefiniować różnice w użyciu 

sformułowań (1) „instytucje 

otoczenia biznesu” i  (2) 

„ośrodki innowacji”. 

  Uwaga uwzględniona. 

Wprowadzono definicję:  

Instytucja Otoczenia Biznesu 

(IOB) jest rozumiana, bez 

względu na formę prawną, jako 

podmiot prowadzący działalność 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

oraz 

Rozwijanie 

umiejętności na rzecz 

inteligentnej 

specjalizacji, 

transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości s. 

56 

na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i 

innowacyjności, niedziałający 

dla zysku lub przeznaczający 

zysk na cele statutowe 

(nadwyżki przychodów nad 

kosztami są w takim przypadku 

wykorzystywane na rozwój IOB i 

świadczenie większej ilości 

usług dla sektora MŚP, a nie na 

dywidendy czy zaspokojenie 

innych potrzeb dla właścicieli 

IOB) zgodnie z postanowieniami 

statutu lub innego 

równoważnego dokumentu  

założycielskiego. Posiadający 

bazę materialną, techniczną i 

zasoby ludzkie oraz 

kompetencyjne niezbędne do 

świadczenia usług na rzecz 

sektora MŚP. 

W odniesieniu do Ośrodków 

Innowacji doprecyzowano, że 

stanowią szczególny profil IOB. 

10.  Politechnika 

Warszawska 

Zwiększenie potencjału 

w zakresie badań i 

innowacji oraz 

wykorzystywanie 

zaawansowanych 

technologii – s.36 

Inwestycje głównie w 

infrastrukturę – brak 

równoczesnego wsparcia 

kompetencji potrzebnych od ich 

maksymalnie pełnego 

wykorzystania.  

Inwestycje w infrastrukturę 

badawczą będą obejmowały 

zakup aparatury, sprzętu lub 

technologii służącej tworzeniu 

innowacyjnych produktów i usług 

oraz niezbędnych kompetencji 

do ich pełnego wykorzystania.  

Dużą szansą jest też realizacja 

projektów modułowych 

skoncentrowanych 

równocześnie na inwestycjach i 

rozwoju kompetencji. Wpisuje 

się on w CP1 i zaliczana jest do 

cech instrumentów wsparcia. 

Uczelnie, a w szczególności 

politechniki, które dzięki takiemu 

podejściu – zapewniają 

komplementarność w B+R 

Uwaga uwzględniona. 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

między innym poprzez 

dostosowania do stopnia 

zaawansowania 

technologicznego projektu 

11.  Politechnika 

Warszawska 

Cel szczegółowy (i) 

Zwiększenie potencjału 

w zakresie badań i 

innowacji oraz 

wykorzystywanie 

zaawansowanych 

technologii s.37 

Poszerzenie roli uczelni w 

procesach innowacyjnych  

Najważniejszymi instytucjami 

oddziaływującymi na dostępność 

usług badawczych w kontekście 

podnoszenia innowacyjności 

gospodarki są uczelnie wyższe i 

instytuty badawcze. Uczelnie 

dzięki posiadanemu 

potencjałowi, dzięki wsparciu 

FEM, mogą też w większym 

zakresie przyczyniać się do 

budowania podwalin 

innowacyjnej gospodarki.  

Rekomendujemy położenie 

większego nacisku na 

podkreślenie roli uczelni w 

procesach budowy innowacyjnej 

gospodarki – współtworzenia 

ekosystemów innowacyjności, 

procesach transferu technologii 

itp. Rekomendowane jest 

uwzględnienie lub podkreślenie 

zapisów dotyczących: 

o wsparcie rozwoju 

akademickiej 

przedsiębiorczości w tym, 

wsparcie uczelnianych 

Centrów Transferu 

Technologii, w tym 

szczególnie komercjalizacji i 

inkubacji oraz akceleracji, 

sieciowanie naukowców i 

biznesu, itp.), 

o współpracy uczelni i MŚP, 

o rozwój start-upów (m. in. 

inkubacja),  

o współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami, 

sektorem nauki a partnerami 

społecznymi i gospodarczymi 

w zakresie tworzenia, 

rozwoju i wdrażania innowacji 

oraz rozwoju mechanizmów 

dyfuzji wiedzy w gospodarce 

Uwaga nieuwzględniona.  

Nie uważamy za uzasadnione 

nadawanie szczególnego 

znaczenia uczelniom. Celem 

działania jest wsparcie 

zwiększenia potencjału w 

zakresie badań i innowacji oraz 

wykorzystywanie 

zaawansowanych technologii, a 

nie promowanie poszczególnych 

podmiotów.  
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

jak również transferu 

technologii,  

rozwój innowacyjności, wsparcie 

wyspecjalizowanych części 

uczelni jako IOB – jako 

podmiotów świadczących usługi 

proinnowacyjne. 

12.  Politechnika 

Warszawska 

Zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc 

pracy w MŚP, w tym 

poprzez inwestycje 

produkcyjne - s 49 

Ogranicza się głównie do 

promocji, nie ma programów 

nastawionych na współpracę i 

wymianę osób.  

Wsparcie będzie koncentrowało 

się również na wzmocnieniu 

zasobów 

ludzkich/infrastrukturalnych, 

testowaniu nowych usług oraz 

umiędzynarodowieniu 

rozumianym jako finansowanie 

wydatków związanych z 

promocją zagraniczną i 

dotyczących m.in.: 

komercjalizacji wyników prac 

B+R za granicą, udziału w 

międzynarodowych łańcuchach 

dostaw, promocji produktów lub 

usług na rynkach zagranicznych 

oraz wymianą i współpracą osób.  

Kluczowym elementem 

umiędzynarodowienia jest 

budowanie relacji (networking), 

bez niego sama promocja może 

okazać się niewystarczająca, 

dlatego tak ważne są projekty 

nakierowane na współpracę 

połączoną z wymianą / wizytami 

studyjnymi.   

Uwaga uwzględniona. 

 

13.  Politechnika 

Warszawska 

Zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc 

pracy w MŚP, w tym 

poprzez inwestycje 

produkcyjne - s 50 

Brak uwzględnienia 

elektronicznych kanałów 

promocji 

Przygotowane zostaną programy 

promocji dla poszczególnych 

branż/dziedzin, które wskażą 

docelowe rynki oraz adekwatne 

narzędzia promocji, takie jak 

targi, misje gospodarcze, 

kampanie promocyjne w 

mediach branżowych, m.in. przy 

wykorzystaniu promocji w 

mediach elektronicznych, na 

docelowych rynkach. 

Działania promocyjne 

przewidziane w FEM powinny 

przewidywać możliwie 

najszersze spektrum 

dostępnych do sfinansowania 

aktywności. W szczególności 

gdy w wyniku pandemii COVID-

19 aktywności targowe itp. 

zostały znacząco ograniczone. 

Uwaga uwzględniona. 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

14.  Politechnika 

Warszawska 

Zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc 

pracy w MŚP, w tym 

poprzez inwestycje 

produkcyjne - s 51 

W dokumencie wymieniono 

nieadekwatne typy działań i 

wydarzeń w odniesieniu do 

zakładanego celu 

„zindywidualizowane wsparcie 

merytoryczne ekspertów, 

dostęp do potencjalnych 

klientów, inwestorów” 

Programy rozwojowe mają 

zapewnić wsparcie dopasowane 

do etapu rozwoju innowacyjnej 

spółki, m.in. poprzez wsparcie w 

formie grantu, dostępu do 

wydarzeń typu hackathon, 

zindywidualizowane wsparcie 

merytoryczne ekspertów, dostęp 

do potencjalnych klientów, 

inwestorów (np. na wydarzeniach 

demo day, etc.) 

Zarówno „hackatony” jak i „pitch-

decki” nie są działaniami, które 

mają przynieść odpowiedni 

skutek.  

Celem hackatonu jest 

stworzenie funkcjonującego 

prototypu oprogramowania lub 

hardware. Co może ale nie musi 

być elementem działań 

nakierowanych na ww. cel. 

Pitch-deck jest prezentacją, 

tworzoną przez startup na 

potrzeby dialogu z potencjalnymi 

inwestorami. Jednak jako takie 

nie jest wydarzeniem. W tym 

rozumieniu w dokumencie 

powinno być wskazane 

wydarzenia, podczas którego 

start-upy mogą przedstawić 

swoje pitch-decki przed 

inwestorami. Takie wydarzenia 

powszechnie nazywane są 

„Demo day”. 

Uwaga uwzględniona. 

15.  Politechnika 

Warszawska 

Zwiększenie wzrostu i 

konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc 

pracy w MŚP, w tym 

poprzez inwestycje 

produkcyjne – s. 50 i 51 

Zwrócenie uwagi nie tylko na 

transfer technologii, ale i 

innowacyjnych modeli 

biznesowych 

Zapewnione będzie wsparcie 

usług oferowanych przez IOB w 

zakresie transferu technologii i 

innowacyjnych modeli 

biznesowych, prowadzenia 

działalności badawczo-

rozwojowej i akceleracji 

projektów B+R. 

Wartym wskazania jest trend 

dotyczący wprowadzania do 

przemysłu równocześnie z 

innowacjami technologicznymi 

nowych modeli biznesowych 

mających na celu awans 

polskich przedsiębiorstw w 

łańcuchach wartości. 

Uwaga uwzględniona. 

16.  Politechnika 

Warszawska 

Rozwijanie 

umiejętności na rzecz 

inteligentnej 

specjalizacji, 

Przeprowadzenie analizy 

możliwości włączenia w 

łańcuchy wartości z 

wykorzystaniem szerszego 

Przeprowadzona zostanie 

analiza, która wskaże branże, 

technologie/obszary badawcze, 

dziedziny nauki i techniki w 

Analiza powinna koncertować 

się nie tylko na Mazowszu, ale 

być prowadzone w szerszym 

ponadregionalnym / 

Uwaga uwzględniona. 
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zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
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Zarządzającej 

transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości 

 s. 56 

kontekstu.  województwie mazowieckim (w 

kontekście innych regionów 

Polski), które mogą zostać 

włączone w międzynarodowe 

łańcuchy wartości i posiadające 

największy potencjał do 

internacjonalizacji w obszarach 

inteligentnej specjalizacji 

województwa mazowieckiego i 

wypromowania mazowieckiej 

gospodarki, z udziałem 

przedsiębiorców z obszaru 

województwa oraz wskaże 

sposób w jaki te branże, obszary 

badawcze i dziedziny 

przyczyniają się do rozwoju 

mazowieckiej gospodarki w 

obszarach inteligentnej 

specjalizacji. 

ogólnopolskim kontekście 

powiązania łańcuchów wartości. 

Umożliwi to zidentyfikowanie 

potencjalnych obszarów 

współpracy ponadregionalne i 

może zapobiegać procesom 

kanalizacji – wskazując na 

obszary przewag 

komparatywnych. 

17.  Politechnika 

Warszawska 

Rozwijanie 

umiejętności na rzecz 

inteligentnej 

specjalizacji, 

transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości s. 

57 

Pomimo uwzględnienia 

Ośrodków Innowacji w opisie 

proponowanych działań nie 

wskazano sposobu 

wzmocnienia ich kompetencji i 

potencjału do świadczenia 

wysokich jakościowo 

proinnowacyjnych usług na 

rzecz firm  

➢ Wspieranie i rozwój 

mazowieckich ośrodków 

innowacji i klastrów 

W ramach tego typu interwencji 

wsparcie będzie koncentrowało 

się na wzmocnieniu zasobów 

ludzkich/infrastrukturalnych, 

testowaniu nowych usług, oraz 

umiędzynarodowieniu. Z badania 

„Potrzeby klastrów w Polsce” 

zleconego w 2019 r. na potrzeby 

prac Grupy roboczej ds. polityki 

klastrowej, którego wyniki zostały 

odzwierciedlone w dokumencie 

strategicznym Kierunki rozwoju 

polityki klastrowej po 2020 r. 

Należy wyraźnie rozróżnić 

działalność klastrów i ośrodków 

innowacji. Oba typy działań 

skierowane są na rozwój 

przedsiębiorstw jednak 

specyfika klastrów i ośrodków 

innowacji jest znacząco inna. 

Brak wskazania IO w tym 

zapisie może spowodować, że 

działania te będą ostatecznie 

niekompatybilne z profilem 

podmiotów mających realizować 

usługi o charakterze 

proinnowacyjnym. 

Uwaga uwzględniona. 
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wynika, że największą barierę w 

rozwoju klastrów stanowi brak 

finansowania zewnętrznego. 

Finansowanie to klastry 

zamierzają przeznaczyć na 

infrastrukturę badawczą i 

demonstracyjną, zasoby 

komunikacyjne oraz rozwój 

zasobów kadrowych i 

podnoszenie ich kwalifikacji. 

Realizacja wsparcia będzie 

odbywać się zgodnie z zakresem 

tematycznym wskazanym w 

Kierunkach polityki klastrowej po 

2020 roku, np. poprzez politykę 

edukacyjną, promocję 

gospodarczą regionu, politykę 

innowacyjną, transformację 

cyfrową gospodarki krajowej i 

regionalnej, dostosowanie do 

potrzeb Przemysłu 4.0, GOZ. 

Zgodnie wytycznymi KE 

dotyczącymi ukierunkowania 

polityki klastrowej, istotnym 

aspektem jest poprawa 

procesów zarządzania klastrami i 

ich profesjonalizacji. Biorąc pod 

uwagę stopień rozwoju klastrów 

w województwie mazowieckim 

zasadne wydaje się wzmacnianie 

tego wymiaru interwencji. 

Wsparcie będzie realizowane 

wyłącznie dla klastrów 

zalążkowych i klastrów 

wzrostowych o charakterze 
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regionalnym oraz regionalnych 

ośrodków innowacji, które będą 

mogły uzyskać wsparcie w 

obszarze wzmocnienia 

potencjału, w tym m.in. w 

zakresie zasobów ludzkich i 

testowania nowych usług. 

18.  Politechnika 

Warszawska 

Rozwijanie 

umiejętności na rzecz 

inteligentnej 

specjalizacji, 

transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości 

zespół redakcyjno-

programowy programu 

regionalnego – s 235 

Wsparcie procesu 
przedsiębiorczego 
odkrywania  
 - s 57s 

Wydaje się, że dokument 

pozostawia uczelnie jako 

niewykorzystany potencjał 

wsparcia działań 

proinnowacyjnych 

województwa. Zarówno 

Politechnika Warszawska jak i 

pozostałe szkoły wyższe, mają 

zasoby, które dają podstawy do 

przypisania im dodatkowych ról 

w procesie wzmacniania 

rozwoju regionu np. poprzez 

włączanie się w projektowanie i 

budowanie ekosystemów 

innowacyjności. Uczelnie 

stanowią też doskonałe 

zaplecze innowacyjnych 

kompetencji oraz stwarzają 

możliwość inspirowania się 

wzajemnego (poprzez 

networking) firm, które 

wspierają. Wpływa to w istotny 

sposób na działania 

innowacyjne i otwartość na 

innowację w przedsiębiorstwach 

przyczyniając się do większej 

otwartości na wprowadzanie 

usług i produktów 

   Uwaga nieuwzględniona. 

Uczelnie mieszczą się w definicji 

jednostki naukowej i są objęte 

zapisami FEM. 
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innowacyjnych. 

Proponujemy stworzyć stałe 

forum dialogu np. w ramach 

podzespołu dla Celu Polityki 1. 

nakierowane wyłącznie na 

innowacyjność regionu, w skład 

którego wchodzić powinni 

przedstawiciele uczelni 

specjalizujący się w transferze 

technologii / budowaniu 

startupów (szczególnie tych 

uczelni, których kierunki 

nauczania wspierają rozwój 

inteligentnych specjalizacji), 

przedstawiciele lokalnych 

organizacji branżowych oraz 

głos mieszkańców 

poszczególnych regionów – 

działania te prowadzone 

powinny być w ramach 

procesów przedsiębiorczego 

odkrywania.   

19.  Ministerstwo 

Zdrowia 

Strategia programu: 
główne wyzwania w 
zakresie rozwoju oraz 
rozwiązania polityczne 
Str. 10 

Propozycja doprecyzowania 

zapisu 

Działania prowadzone w 

perspektywie 2014 – 2020 

potwierdziły duże potrzeby w 

zakresie programów 

zdrowotnych nastawionych na 

profilaktykę i rehabilitację, 

zarówno wśród osób starszych, 

jak i dzieci i młodzieży, dlatego 

niezbędny jest dalszy rozwój 

wsparcia w tym zakresie, w 

szczególności w kontekście 

wpływu pandemii na stan 

zdrowia ludności.  

Warto wskazać wpływ pandemii. Uwaga częściowo 

uwzględniona. Proponowany 

zapis zawiera się w 

dotychczasowym 
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20.  Ministerstwo 

Zdrowia 

4. Europa o silniejszym 

wymiarze społecznym 

przez wdrażanie 

europejskiego filaru 

praw socjalnych 

Str. 24 

Nie jest zasadne wskazywanie 
POZ+. Propozycja usunięcia 
fragmentu odnoszącego się do 
rozszerzenia zakresu 
świadczeń w POZ. 
Propozycja zmiany 

formułowania medyczne na 

zdrowotne. 

Z uwagi na planowany wzrost roli 
POZ i AOS przewiduje się 
potrzeby m.in. w zakresie 
rozwoju telemedycyny i 
inwestycji w infrastrukturę. na 
potrzeby świadczenia 
rozszerzonych usług 
finansowanych w ramach 
publicznego systemu ochrony 
zdrowia. w tym wynikających z 
wdrażania modelu POZ +.  
 
Rosnąca populacja osób 

starszych na Mazowszu 

zwiększa zapotrzebowanie na 

świadczenia i usługi medyczne  

zdrowotne dedykowane tej 

grupie  

Pilotaż POZ+ nie został jeszcze 

poddany ocenie, stąd 

wskazywanie  w tekście POZ+ 

nie jest zasadne. Nie zapadły 

też ustalenia jeśli chodzi o 

rozszerzenie usług 

finansowanych w POZ i AOS w 

ramach publicznego systemu 

ochrony zdrowia. Wzmocnienie 

POZ i AOS może również 

polegać na zmianie organizacji 

udzielania świadczeń, 

niekoniecznie na zmianie ich 

rodzaju.  

Programowanie dotyczy okresu 
do 2027 r., zakłada więc nie 
tylko stan obecny, ale również 
rozwój systemu. 
Uwaga MZ jest sprzeczna z 

uwagami KE. W związku z 

powyższym  prośba do MZ o  

informacje  dotyczące 

uzgodnień MZ z KE w zakresie 

celu realizacji pilotażu POZ+, 

przyszłości POZ i AOS.  

21.  Ministerstwo 

Zdrowia 

4. Europa o silniejszym 

wymiarze społecznym 

przez wdrażanie 

europejskiego filaru 

praw socjalnych 

Str. 23 

Propozycja dodania 

sformułowania finansowaną ze 

środków publicznych. 

… obejmujące w szczególności 

sprzęt i aparaturę medyczną 

podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą 

finansowaną ze środków 

publicznych. 

 Uwaga uwzględniona.  

22.  Ministerstwo 

Zdrowia 

Str. 24, 139, 140, 168, 

204, 206 

Należy wskazać aktualną 

nazwę dokumentu 

strategicznego w zakresie 

zdrowia 

Dokument strategiczny Zdrowa 

przyszłość. Ramy strategiczne 

rozwoju systemu ochrony 

zdrowia na lata 2021- 2027, z 

perspektywą do 2030 r. 

Należy wskazać aktualną nazwę 

dokumentu strategicznego w 

zakresie zdrowia. 

Uwaga uwzględniona. 

23.  Ministerstwo 

Zdrowia 

Str. 10, 30, 44 Należy wskazać poprawną 

nazwę – Mapa Potrzeb 

Zdrowotnych 

Mapa Potrzeb Zdrowotnych Mapa Potrzeb Zdrowotnych Stosowany skrót  wynika z 

ograniczonej liczby znaków i jest 

wyjaśniony w programie. 
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24.  Ministerstwo 

Zdrowia 

E-Zdrowie 

Str. 44 

Sformułowanie służba zdrowia 

jest niepoprawne 

Najbardziej priorytetowym, 

zidentyfikowanym problemem 

będzie dalsze dostosowanie 

sektora ochrony zdrowia do 

zapisów znowelizowanych aktów 

prawnych, narzucających 

wprowadzenie we wszystkich 

podmiotach leczniczych 

wyłącznie elektronicznego 

systemu dokumentacji 

medycznej. 

Należy wskazać poprawne 

sformułowanie. 

Uwaga uwzględniona. 

25.  Ministerstwo 

Zdrowia 

E-Zdrowie 

Str. 44 

Proponujemy dodanie zapisów 

umożliwiających również 

wsparcie POZ i AOS, a nie 

wyłącznie podmiotów 

leczniczych dla których 

podmiotem tworzącym jest WM 

.  

 Cyfryzacja w POZ i AOS jest 

bardzo istotną kwestią, na którą 

zwraca uwagę również KE.  

Zapisy programu nie wykluczają 

wsparcia POZ i AOS w zakresie 

e-zdrowia 

. 

26.  Ministerstwo 

Zdrowia 

2.1.1.1.1. Str. 131 Propozycja dodania zapisów o 

osobach cierpiących na 

zaburzenia psychiczne.  

Podejmowane działania 

przyczynią się do rozwoju opieki 

nad osobami potrzebującymi 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, w tym osób 

starszych, ale także nad 

osobami z 

niepełnosprawnościami oraz 

osobami cierpiącymi na 

zaburzenia psychiczne. 

Jest to bardzo ważna grupa w 

kontekście deinstytucjonalizacji.  

Uwaga nieuwzględniona. 

Zapis dotyczy infrastruktury 

społecznej. 

Osoby z zaburzeniami 
psychicznymi będą mogły 
korzystać z oferowanego 
wsparcia. Zgodnie z przyjętą 
definicją są to osoby, które ze 
względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają 
opieki lub wsparcia w związku 
z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej 
z podstawowych czynności dnia 
codziennego. 
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27.  Ministerstwo 

Zdrowia 

2.1.1.1 Str. 138 Nie jest zasadne wskazywanie 

POZ+. Propozycja usunięcia 

fragmentu odnoszącego się do 

rozszerzenia zakresu 

świadczeń w POZ.  

W ramach wskazanego typu 

projektu, w celu poprawy 

dostępności i jakości usług 

zdrowotnych, planuje się 

wsparcie POZ i AOS w związku 

z rozszerzeniem za.kresu 

realizowanych przez nie 

świadczeń finansowanych przez 

NFZ, ds.  na bazie POZ +, w tym 

ds. w zakresie profilaktyki, 

diagnostyki, umożliwienia 

świadczenia  teleusług. 

Zakres świadczeń 

gwarantowanych realizowanych 

w POZ uregulowany jest 

Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia, stąd stwierdzenie, że 

zostanie rozszerzony jest zbyt 

daleko idące. Rola POZ 

powinna zostać natomiast 

wzmocniona poprzez poprawę 

jakości udzielanych świadczeń 

oraz zagwarantowanie równego 

dostępu do POZ. Pilotaż POZ+ 

nie został jeszcze poddany 

ocenie, stąd wskazywanie  w 

tekście POZ+ nie jest zasadne. 

Programowanie dotyczy okresu 
do 2027 r., zakłada więc nie 
tylko stan obecny, ale również 
rozwój systemu. 
Uwaga MZ jest sprzeczna z 

uwagami KE.   

28.  Ministerstwo 

Zdrowia 

2.1.1.1 Str. 138 Prośba o wyjaśnienia, jak jest 

rozumiane pojęcie centra 

udarowe. Czy jest to określenie 

stworzone jedynie na potrzeby 

programu czy planowane jest 

powstanie  standardu 

określającego działanie centrów 

udarowych? W jaki sposób 

będzie zapewnione 

finansowanie z NFZ? 

 Prośba o wyjaśnienia, jak jest 

rozumiane pojęcie centra 

udarowe. Czy jest to określenie 

stworzone jedynie na potrzeby 

programu czy planowane jest 

powstanie  standardu 

określającego działanie centrów 

udarowych? W jaki sposób 

będzie zapewnione 

finansowanie z NFZ? 

 

Pojęcie centrum udarowego 

stworzono  na potrzeby FEM 

2021 2027, na bazie pilotażu 

leczenia udaru niedokrwiennego 

metodą trombektomii 

mechanicznej. IZ znany jest 

wymóg posiadania kontraktu z 

NFZ. 

29.  Ministerstwo 

Zdrowia 

2.1.1.1 Str. 138 Proponujemy dodanie zapisów 

odnoszących się do wdrożenia 

standardów dostępności w POZ 

i szpitalach na bazie 

standardów wypracowanych w 

perspektywie finansowej 2014-

2020 

 Wdrożenie standardów 

dostępności jest bardzo istotną 

kwestią, na którą zwraca uwagę 

również KE. 

Uwaga uwzględniona  
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30.  Ministerstwo 

Zdrowia 

2.1.1.1 Str. 139 Propozycja dodania cukrzycy 

Str. 139 

Ponadto możliwa jest również  

interwencja w zakresie potrzeb 

wynikających ze wskazanej w 

MPZ WM, rosnącej 

zachorowalności, w 

szczególności na choroby 

układów: krążenia, 

oddechowego, kostno–stawowo–

mięśniowego, oraz choroby 

onkologiczne i psychiczne, 

cukrzycę oraz służąca 

przeciwdziałaniu niekorzystnym 

trendom demograficznym.   

Cukrzyca, zgodnie z DALY dla 
województwa mazowieckiego 
jest ważnym problemem.  

 

 

Zakładamy, że wsparcie w 

leczeniu  cukrzycy nastąpi 

poprzez działania inwestycyjne 

dedykowane POZ i AOS.   

31.  Ministerstwo 

Zdrowia 

2.1.1.1 Str. 138 – 139 Propozycja dodania zapisów 

odnoszących się do warunku 

realizacji inwestycji, jakim jest 

uzgodnienie inwestycji na forum 

Komitetu Sterującego ds. 

interwencji EFSI w sektorze 

zdrowia.  

Warunkiem koniecznym dla 

podejmowania interwencji w 

sektorze zdrowia ze środków 

EFSI jest uzgodnienie interwencji 

na forum Komitetu Sterującego 

ds. interwencji EFSI w sektorze 

zdrowia. 

Projekty pozakonkursowe i 

konkursy będą musiały być 

zatwierdzone przez KS 

podobnie jak to ma miejsce w 

obecnej perspektywie 

finansowej.  

Oczywiście realizacja będzie 
zgodna z  ustalonymi 
procedurami, jednakże na 
spotkaniach roboczych KE 
zwraca uwagę, że 
dotychczasowy system 
koordynacji nie sprawdził się i 
wymaga zmian. 

Stosowne zapisy zostaną więc 

wprowadzone na późniejszym 

etapie.   

32.  Ministerstwo 

Zdrowia 

Wykaz planowanych 

operacji o znaczeniu 

strategicznym wraz z 

harmonogramem  

Str. 143 

W przypadku planowanego 

działania Doposażenie Centrum 

Mukowiscydozy dla dzieci w 

Dziekanowie Leśnym oraz 

utworzenie Centrum 

Mukowiscydozy (wraz z 

doposażeniem) dla dorosłych. 

Rekomendujemy dodanie 

przypisu wskazującego, że  

inwestycja będzie mogła 

powstać pod warunkiem 

 W przypadku planowanego 

działania Doposażenie Centrum 

Mukowiscydozy dla dzieci w 

Dziekanowie Leśnym oraz 

utworzenie Centrum 

Mukowiscydozy (wraz z 

doposażeniem) dla dorosłych. 

Rekomendujemy dodanie 

przypisu wskazującego, że  

inwestycja będzie mogła 

powstać pod warunkiem 

Oczywiście wszystkie inwestycje 

będą realizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

pozytywnej OCI i zgodności z 

MPZ 

pozytywnej OCI i zgodności z 

MPZ 

33.  Ministerstwo 

Zdrowia 

Wsparcie kształcenia w 
obszarach istotnych z 
punktu widzenia 
funkcjonowania 
systemu ochrony 
zdrowia  
Str. 185 
 

W związku z planowanym 

szerokim wsparciem kadr w 

KPO zakres szkoleń nie 

powinien wykraczać poza 

zapisy zaproponowane w 

programie  

 W związku z planowanym 

szerokim wsparciem kadr w 

KPO zakres szkoleń nie 

powinien wykraczać poza zapisy 

zaproponowane w programie 

Uwaga niezrozumiała.  

34.  Ministerstwo 

Zdrowia 

celu szczegółowy (k) 
Str. 204 

Prośba o wskazanie poprawnej 

nazwy programów polityki 

zdrowotnej 

Wdrożenie programów 

zdrowotnych polityki zdrowotnej 

pozwoli zmniejszyć ryzyko 

wykluczenia społecznego, z 

drugiej zaś strony uniknąć 

kosztów leczenia 

zaawansowanych schorzeń i ich 

powikłań. W ramach powyższego 

typu projektu planuje się 

realizację programów polityki 

zdrowotnej zdrowotnych 

skierowanych do wszystkich grup 

wiekowych, jednakże adekwatnie 

do potrzeb wynikających z 

danych epidemiologicznych.  

 

Prośba o wskazanie poprawnej 

nazwy programów polityki 

zdrowotnej 

Oczywiście IZ znana jest 

definicja PPZ wynikająca z 

ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (przypis 

znajduje się w programie).  

35.  MFIPR, DRP CP1, CSv Zgodnie z projektem UP rozwój 

sieci szerokopasmowej 

planowany jest wyłącznie na 

poziomie krajowym. 

Finansowanie inwestycji w sieci 

szerokopasmowe możliwe jest 

w programie Fundusze 

  IZ zgłasza typ projektu: Internet 

szerokopasmowy - ostatnia mila 

w tym celu szczegółowym FEM 

jako odstępstwo od linii 

demarkacyjnej w ramach 

Kontraktu Programowego dla 

Województwa Mazowieckiego. 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

Europejskie dla Rozwoju 

Cyfrowego 2021-2027 lub w 

Krajowym Planie Odbudowy. 

36.  MFIPR, DRP CP2, CSi, główne 

grupy docelowe 

Spółdzielnie mieszkaniowe 

będą objęte wsparciem 

programu krajowego. Konieczne 

będzie odstępstwo od linii 

demarkacyjnej, w przypadku 

chęci wspierania tego typu 

beneficjenta w RPO. 

  IZ zgłasza spółdzielnie 

mieszkaniowe w tym celu 

szczegółowym FEM jako 

odstępstwo od linii 

demarkacyjnej w ramach 

Kontraktu Programowego dla 

Województwa Mazowieckiego.  

37.  MFIPR, DRP CP2, CSviii Zgodnie ze stanowiskiem strony 

polskiej SUMP nie powinny być 

obligatoryjne, a jedynie 

preferowane. Negocjacje w tym 

zakresie na poziomie UP 

jeszcze trwają wz. z tym nie 

powinno się na poziomie 

projektu programu rozstrzygać 

tej kwestii.  

  Po zapadnięciu ostatecznej 

decyzji w tej kwestii IZ skoryguje 

zapisy zgodnie z jej treścią. 

38.  Instytut 
Badawczy 

Dróg i 
Mostów 
03-302 

WARSZAW
A 

UL. 
INSTYTUTO

WA 1 

Uwaga ogólna do 
całego dokumentu 

Dokument jest nadmiernie 
rozbudowany,  

Wprowadzić jakąś formę spisu 
treści 

 
Skrócić opisy 

W obecnej formie dokument 
(projekt FEM 2021-2027 - 

wersja dla ZWM 21 czerwca 
2021 r.) ma 237 stron mimo to, 

że jest pisany czcionką 10 lub 8. 
 

Brak spisu treści utrudnia 
zapoznanie się z dokumentem, 
z tymi jego fragmentami, które 
są merytorycznie związane z 

danym sektorem. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
 
Dokument zostanie uzupełniony 
o spis treści oraz o słownik 
stosowanych skrótów. 
Forma graficzna dokumentu jest 
uzależniona od obowiązującego 
wzoru, wynikającego z 
dokumentów programowych  KE 

39.  Politechnika 
Warszawska 

(h) wspieranie 
aktywnego włączenia 
społecznego w celu 
promowania równości 
szans, niedyskryminacji 
i aktywnego 

W ramach tego celu przewidziane do realizacji działanie: […] Zgodnie z KPRES wsparcie polegać 
będzie na świadczeniu usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej.[…]. Należy wskazać, że działania inkubacyjne skierowane na rozwój ekonomii społecznej 
powinny być spójne z innymi aktywnościami inkubacyjnymi np. realizowanymi w ramach celu 
„Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez 
inwestycje produkcyjne”. W innym przypadku istnieje zagrożenie budowania dwóch równoległych ale 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
Działania inkubacyjne w 
ekonomii społecznej nie są 
głównym elementem wsparcia, a 
stanowią jedynie jego 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

uczestnictwa, oraz 
zwiększanie zdolności 
do zatrudnienia, w 
szczególności grup w 
niekorzystnej sytuacji 

nie połączonych ścieżek inkubacji w regionie, które będą albo ze sobą konkurowały lub nie będą miały o 
sobie wiedzy. Tak jak ma to miejsce w obecnej perspektywie. 

uzupełnienie w zakresie już 
istniejących podmiotów i 
polegają m.in. na usługach 
księgowo-podatkowych, 
kadrowo-płacowych, prawnych 
czy marketingowych. Grupą 
odbiorców są inne podmioty niż 
w przypadku celu dot. wsparcia 
MŚP (finansowanego z EFRR). 
IZ nie widzi ryzyka 
konkurowania ze wsparciem 
oferowanym w ramach 
przywołanego celu.  

40. Ministerstwo 
Zdrowia 

2.1.1.1.1. Str. 131 Propozycja dodania zapisów o 
osobach cierpiących na 
zaburzenia psychiczne.  

Podejmowane działania 
przyczynią się do rozwoju opieki 
nad osobami potrzebującymi 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, w tym osób 
starszych, ale także nad 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
osobami cierpiącymi na 
zaburzenia psychiczne. 

Jest to bardzo ważna grupa w 
kontekście deinstytucjonalizacji.  

Uwaga nieuwzględniona. 
 
Zapis dotyczy infrastruktury 
społecznej. 

Osoby z zaburzeniami 
psychicznymi będą mogły 
korzystać z oferowanego 
wsparcia. Zgodnie z przyjętą 
definicją osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu są to osoby, 
które ze względu na stan 
zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia w 
związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. 

 

41. 
 

Politechnika 
Warszawska 

f) wspieranie równego 
dostępu do dobrej 
jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia 
oraz możliwości ich 
ukończenia, w 

Pomimo uwzględnienia instytucji 
szkolnictwa wyższego w 
określeniu celu szczegółowego 
w opisie proponowanych działań 
nie wskazano roli uczelni w 
edukacji włączającej uczniów 

1. Wsparcie edukacji 
włączającej:  

 - wsparcie szkoły w 
prowadzeniu skutecznej 
edukacji włączającej, w tym 
zapewnienie odpowiedniego 

Konieczne jest zwiększenie 
zainteresowania 
niepełnosprawnych uczniów 
szkół średnich ofertą 
dydaktyczną uczelni. Uczelnie 
realizują projekty z zakresu 

Uwaga nieuwzględniona 

Brzmienie celu szczegółowego 
f) wynika z art. 4 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
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Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

szczególności w 
odniesieniu do grup w 
niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem 
przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i 
szkolenie, po 
szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i 
uczenie się dorosłych, 
w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej 
dla wszystkich i 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnością, 
str. 177 

szkół średnich wyposażenia, podnoszenie 
kompetencji kadr 
pedagogicznych, bezpośrednie 
wsparcie uczniów, poprzez 
zapewnienie usług asystenckich 
oraz rozwijanie, kompetencji, 
umiejętności, uzdolnień, 
zainteresowań uczniów poza 
edukacją formalną; włączenie 
instytucji szkolnictwa wyższego 
w proces edukacji włączającej. 
 
Planuje się realizację przez 
uczelnie programów 
stypendialnych tutoringowych 
dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym 
dla uczniów z 
niepełnosprawnościami oraz z 
mniejszych miejscowości. 

likwidacji barier 
architektonicznych, możliwości 
prowadzenia zajęć 
dydaktycznych oraz badań w 
formie zdalnej, zapewniają 
organizacyjne formy wsparcia. 
Możliwość bezpośredniego 
kontaktu ze środowiskiem 
akademickim pozwoli 
najzdolniejszym uczniom z 
niepełnosprawnościami, 
uczniom z mniejszych 
miejscowości, podejmować 
łatwiejsze decyzje co do 
dalszych możliwości kształcenia 
się. 

2021/1057 z dnia 24 czerwca 
2021 r. ustanawiającego 
Europejski Fundusz Społeczny 
Plus (EFS+) i  dotyczy wsparcia, 
które w ramach EFS będzie 
wdrażane w naszym kraju, 
zarówno na poziomie krajowym 
jak i regionalnym. Natomiast 
wskazany w projekcie FEM 
2021-2027 typ projektu wynika z 
dokumentu Linia demarkacyjna 
opracowanego przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Swoim zakresem 
obejmuje wsparcie, które będzie 
wdrażane na poziomie 
regionalnym i co do zasady nie 
podlega modyfikacji. Zawiera 
jednak obszar działań, które 
uczelnie będą mogły wspierać 
np. rozwijanie, kompetencji, 
umiejętności, uzdolnień, 
zainteresowań uczniów poza 
edukacją formalną.  

Zalecenia Rady z dnia 22 maja 
2018 r. w sprawie promowania 
wspólnych wartości, edukacji 
włączającej i europejskiego 
wymiaru nauczania (2018/C 
195/01) wskazują, że jednym z 
istotnych zadań jest „c) 
ułatwianie przechodzenia 
między różnymi ścieżkami i 
poziomami edukacji oraz 
umożliwianie świadczenia 
odpowiedniego doradztwa 
edukacyjnego i poradnictwa 
zawodowego”. Przedmiotowy 
zapis nie wskazuje wprost roli 
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Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
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Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

szkolnictwa wyższego w 
procesie edukacji włączającej, 
co nie oznacza jednak, że 
szkoły wyższe nie mogą 
odgrywać znaczącej roli w tym 
ważnym procesie.  

Zgodnie z modelem „Dostępnej 
szkoły” w proces edukacji 
włączającej może włączać się 
szereg podmiotów, ten katalog 
nie jest zamknięty i nie wyklucza 
uczelni wyższych. Aktualnie w 
ramach POWER 2014-2021 
realizowany jest projekt 
„Pilotażowe wdrożenie modelu 
Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację 
Włączającą (SCWEW). Jednym 
z obszarów funkcjonowania 
SCWEW jest współpraca 
ze środowiskiem akademickim. 
Budowa skoordynowanego 
systemu pomocy 
specjalistycznej opartego na 
SCWEW będzie kontynuowana 
w ramach nowego krajowego 
programu Fundusze Europejskie 
dla Rozwoju Społecznego 
(FERS). W ramach działania 
realizowane będzie wsparcie na 
rzecz rozwoju sieci SCWEW, 
rozwoju funkcjonującego w ORE 
Centrum Koordynującego, 
monitorowania i ewaluacji 
funkcjonowania SCWEW, 
szkoleń dla kadry, budowy 
systemu zapewnienia wysokiej 
jakości działania SCWEW, 
podnoszenia kompetencji 



22 

 

 

Lp. 
Instytucja 

zgłaszająca 

Cel szczegółowy/ 
umiejscowienie w 

dokumencie 
Uwaga Proponowana treść zapisu Uzasadnienie 

Stanowisko Instytucji 
Zarządzającej 

liderów edukacji włączającej w 
województwach. Zasady 
funkcjonowania SCWEW będą 
uwzględniać potrzebę 
integralnego podejścia do 
kształcenia, wychowania i 
wsparcia dzieci i uczniów, z 
uwzględnieniem zróżnicowania 
ich potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych, w tym 
uwarunkowanych 
niepełnosprawnością.  

42.  MEiN, 
Departament 
Wychowania 

i Edukacji 
Włączającej 

edukacja włączająca, w 
szczególności punkt 3. 
na str. 177, ale również 
inne miejsca w 
dokumencie 

Uwaga ogólna: w dokumencie 
przywoływane są 
kilkunastokrotnie pojęcia 
edukacji włączającej i 
włączającego kształcenia. 
Ponadto przywołane jest 
stanowisko Europejskiej Agencji 
ds. Specjalnych Potrzeb i 
Edukacji Włączającej oraz 
zasady Europejskiego Filaru 
Praw Socjalnych. Jednocześnie 
na str. 177 napisane jest: 
„Celem realizowanych działań 
będzie poprawa dostępności 
usług edukacyjnych dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym z 
niepełnosprawnościami, którzy 
doświadczają ograniczeń w 
samodzielnym funkcjonowaniu 
na terenie szkoły.” 
Proponujemy, aby edukację 
włączającą ujmować zgodnie z 
ujęciem przywołanej 
Europejskiej Agencji, która 
wskazuje, że edukacja 
włączająca to edukacja dla 
wszystkich, uwzględniająca 

Zastąpienie w dokumencie 
obecnych zapisów zgodnie z 
następującą definicją edukacji 
włączającej: „wspólne 
kształcenie i wychowywanie 
dzieci oraz uczniów 
uwzględniające zróżnicowanie 
ich potrzeb edukacyjnych i 
rozwojowych, umożliwiające im 
rozwój, postępy w nauce, 
uczestnictwo i włączenie 
społeczne”. 

Zaproponowana definicja jest 
zgodna z ujęciem 
proponowanym m.in. przez 
Europejską Agencję ds. 
Specjalnych Potrzeb i Edukacji 
Włączającej. Ponadto powyższe 
ujęcie pozwala adresować 
działania edukacyjne do 
wszystkich uczniów, a nie 
jedynie do wybranej grupy. 
Ponadto jest zgodne z zasadami 
uniwersalnego projektowania i 
racjonalnych usprawnień, dzięki 
czemu tworzone będą 
rozwiązania, które zapewnią 
aktywny udział i uczestnictwo 
każdej osoby uczącej się w 
procesie kształcenia i 
wychowania, poprzez 
zwiększenie jego dostępności i 
stworzenie warunków 
umożliwiających postępy w 
indywidualnym rozwoju 
i osiąganiu zakładanych efektów 
kształcenia. 

Uwaga uwzględniona 
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zróżnicowanie potrzeb, w której 
dąży się do nieużywania 
określenia „specjalne potrzeby 
edukacyjne”, by nie dzielić 
uczniów na tych, którzy 
posiadają i nie posiadają 
specjalnych potrzeb, a raczej 
skupić się na zapewnieniu 
wysokiej jakości oferty dla 
wszystkich uczniów, z 
uwzględnieniem zróżnicowania 
ich potrzeb edukacyjnych i 
rozwojowych. 

43.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o  

W pkt 1 Strategia 
programu: główne 
wyzwania w zakresie 
rozwoju oraz 
rozwiązania polityczne, 
str. 9  

Obszarem wymagającym 
wsparcia jest szkolnictwo 
zawodowe, w tym podnoszenie 
jego jakości i konkurencyjności, 
poprzez włączenie 
pracodawców w proces 
kształcenia zawodowego oraz 
rozwój uczenia się w miejscu 
pracy, a także rozwój doradztwa 
zawodowego oraz systemów 
walidacji uczenia się 
pozaformalnego 
i nieformalnego.  
 

Obszarem wymagającym 
dalszego wsparcia jest 
szkolnictwo branżowe, w tym 
podnoszenie jego jakości 
i konkurencyjności, poprzez 
włączenie pracodawców w 
proces kształcenia zawodowego 
oraz rozwój uczenia się 
w miejscu pracy, a także rozwój 
doradztwa zawodowego oraz  
systemów walidacji uczenia się 
pozaformalnego i 
nieformalnego.  
 

Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 
lutego 2019 r. w sprawie 
ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego (Dz. U. 
poz. 316 z późn. zm.) 
wprowadzono klasyfikację 
zawodów szkolnictwa 
branżowego, gdzie zawody 
przyporządkowano do branż 
uwzględniając specyfikę 
umiejętności zawodowych lub 
zakres, w jakim umiejętności te 
są wykorzystywane podczas 
wykonywania zadań 
zawodowych (branże 
uporządkowano według 
kolejności alfabetycznej). Od 
tego momentu używamy 
określenia szkolnictwo 
branżowe. 
 

Uwaga uwzględniona 
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44.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

W odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz 

zatrudnienia i wzrostu”,  
Tabela 1, kolumna 

„uzasadnienie”, str. 26-
27 

 

Istotną kwestią jest szkolnictwo 
zawodowe, w tym podnoszenie 
jego jakości i konkurencyjności, 
poprzez włączenie 
pracodawców w proces 
kształcenia zawodowego oraz 
rozwój kształcenia w miejscu 
pracy. W województwie 
mazowieckim, w obszarze 
szkolnictwa zawodowego 
zaznaczają się różnice 
regionalne. Blisko 70% uczniów 
szkół branżowych I stopnia 
uczęszcza do placówek, 
zlokalizowanych w RMR. 
Potrzebę wsparcia edukacji 
zawodowej, poprzez budowanie 
pozytywnego wizerunku szkół 
zawodowych wskazano w 
Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego do roku 2030, jak 
również w Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego.  
Przewiduje się wsparcie 
bezzwrotne. 

Istotną kwestią jest szkolnictwo 
branżowe, w tym podnoszenie 
jego jakości i konkurencyjności, 
poprzez włączenie 
pracodawców w proces 
kształcenia zawodowego oraz 
rozwój kształcenia w miejscu 
pracy. W województwie 
mazowieckim, w obszarze 
szkolnictwa branżowego 
zaznaczają się różnice 
regionalne. Blisko 70% uczniów 
branżowych  szkół I stopnia 
uczęszcza do placówek, 
zlokalizowanych w RMR. 
Potrzebę wsparcia edukacji 
zawodowej, poprzez budowanie 
pozytywnego wizerunku szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowe wskazano w 
Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego do roku 2030, jak 
również w Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego.  
Przewiduje się wsparcie 
bezzwrotne. 

Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 
lutego 2019 r. w sprawie 
ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego (Dz. U. 
poz. 316 z późn. zm.) 
wprowadzono klasyfikację 
zawodów szkolnictwa 
branżowego, gdzie zawody 
przyporządkowano do branż 
uwzględniając specyfikę 
umiejętności zawodowych lub 
zakres, w jakim umiejętności te 
są wykorzystywane podczas 
wykonywania zadań 
zawodowych (branże 
uporządkowano według 
kolejności alfabetycznej). Od 
tego momentu używamy 
określenia szkolnictwo 
branżowe. 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 
w art. 18 ust. 1, wprowadziła 
szkoły publiczne i niepubliczne, 
które dzielą się na następujące 
typy: 1) ośmioletnią szkołę 
podstawową; 2) szkoły 
ponadpodstawowe: a) 
czteroletnie liceum 
ogólnokształcące, b) pięcioletnie 
technikum, c) trzyletnią 
branżową szkołę I stopnia, d) 
trzyletnią szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy, e) 

Uwaga uwzględniona 
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dwuletnią branżową szkołę II 
stopnia, f) szkołę policealną dla 
osób posiadających 
wykształcenie średnie lub 
wykształcenie średnie 
branżowe, o okresie nauczania 
nie dłuższym niż 2,5 roku. 
 
Zgodnie z art. 4 pkt 28a ustawy 
Prawo oświatowe przez szkoły 
prowadzące kształcenie 
zawodowe rozumiemy szkoły, o 
których mowa w art. 18 ust. 1 
pkt 2 lit. b, c, e i f, czyli szkoły 
pięcioletnie technikum, 
branżowe szkoły I stopnia, 
branżowe szkoły II stopnia oraz 
szkoły policealne prowadzące 
kształcenie w zawodach 
określonych w klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa 
branżowego […] oraz szkoły 
artystyczne.  

45.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

W pkt 2.1.1.1.1., w 
tabeli Interwencje 

w ramach Funduszy, w 
pkt. 2, str. 176-177 

 

2. Wsparcie szkół 
zawodowych:  

 
- kompleksowe programy 
rozwojowe  
 
Planuje się realizację projektów 
mających na celu lepsze 
dostosowanie kształcenia w 
systemie szkolnictwa 
branżowego do potrzeb 
regionalnego rynku pracy, tak 
aby szkoły branżowe kształciły 
uczniów zgodnie z bieżącym 
i  przewidywanym 
zapotrzebowaniem 
pracodawców na określone 

2. Wsparcie szkół 
prowadzących 
kształcenie zawodowe: 

- kompleksowe programy 
rozwojowe  
 
Planuje się realizację projektów 
mających na celu lepsze 
dostosowanie kształcenia w 
systemie szkolnictwa 
branżowego do potrzeb 
regionalnego rynku pracy, tak 
aby szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe kształciły 
uczniów zgodnie z bieżącym 
i  przewidywanym 
zapotrzebowaniem 

Zgodnie z art. 4 pkt 28a ustawy 
Prawo oświatowe przez szkoły 
prowadzące kształcenie 
zawodowe rozumiemy szkoły, o 
których mowa w art. 18 ust. 1 
pkt 2 lit. b, c, e i f, czyli szkoły 
pięcioletnie technikum, 
branżowe szkoły I stopnia, 
branżowe szkoły II stopnia oraz 
szkoły policealne prowadzące 
kształcenie w zawodach 
określonych w klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa 
branżowego […] oraz szkoły 
artystyczne. 
Biorąc pod uwagę powyższe, 
należy rozstrzygnąć czy chodzi 

Uwaga uwzględniona 
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kwalifikacje. Projekty te będą 
przewidywały również 
współpracę z pracodawcami. 
Kierunek rozwoju kwalifikacji 
zdobywanych w ramach 
kształcenia branżowego będzie 
zgodny z założonym rozwojem 
regionu, w tym z inteligentnymi 
specjalizacjami. Przewiduje się 
tworzenie klas patronackich. 
Szkoły prowadzące kształcenie 
branżowe borykają się z 
problemem przestarzałego 
wyposażenia pracowni 
praktycznej nauki zawodu. 
Większość szkół nie jest 
w stanie zapewnić 
nowoczesnego sprzętu, a jego 
zakup przez szkoły (ze środków 
własnych lub projektowych) 
rozwiązuje problem tylko w 
niewielkim stopniu, szczególnie 
w obliczu szybkiego postępu 
technologicznego.  
Szkoły zawodowe napotykają 
również trudności w 
wyposażaniu uczniów w 
umiejętności podstawowe, takie 
jak umiejętność rozumowania 
matematycznego i umiejętność 
czytania i pisania. 

pracodawców na określone 
kwalifikacje. Projekty te będą 
przewidywały również 
współpracę z pracodawcami. 
Kierunek rozwoju kwalifikacji 
zdobywanych w ramach 
kształcenia zawodowego będzie 
zgodny z założonym rozwojem 
regionu, w tym z inteligentnymi 
specjalizacjami. Przewiduje się 
tworzenie klas patronackich. 
Szkoły prowadzące kształcenie 
zawodowe borykają się z 
problemem przestarzałego 
wyposażenia pracowni, w 
których realizuje się zajęcia 
praktyczne. Większość szkół nie 
jest w stanie zapewnić 
nowoczesnego sprzętu, a jego 
zakup przez szkoły (ze środków 
własnych lub projektowych) 
rozwiązuje problem tylko w 
niewielkim stopniu, szczególnie 
w obliczu szybkiego postępu 
technologicznego.  
 
Wsparcie szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe będzie 
realizowane także z 
uwzględnieniem kierunków 
działania ujętych w  ZSU. 
 
 
 

o wsparcie wszystkich szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowe czy jedynie szkół 
branżówch, tj. branżowych szkół 
I i II stopnia. Zdaniem DSKKZ 
wskazane byłoby wsparcie 
wszystkich szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe – do 
rozważenia przez autora 
dokumentu.  
 
Jeśli chodzi o wyposażenie 
pracowni, to z tekstu wynika, ze 
chodzi o wsparcie pracowni w 
szkołach. Zatem proponujemy 
zapis o przestarzałym 
wyposażeniu pracowni, w 
których realizuje się zajęcia 
praktyczne. Pojęcie praktycznej 
nauki zawodu jest pojęciem 
szerszym i zawiera ono zarówno 
zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe, które co do zasady 
powinny odbywać się u 
pracodawcy, a nie chodzi tu o 
wsparcie polegające na 
wyposażeniu  w sprzęt 
pracodawców, a szkoły, a w tych 
prowadzi się zajęcia praktyczne.  
Zdaniem DSKKZ, ostatnie 
zdanie nie wnosi nic do tekstu. 
Proponuje się jego wykreślenie.  
Ponadto, sugeruje się 
wprowadzenie odniesienia do 
Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności 2030, jako 
dokumentu w randze polityki 
publicznej (np. współpraca 
pracodawców z edukacją 
formalną jest jednym z 
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kluczowych obszarów ZSU). 

46.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

W pkt 2.1.1.1.1., w 
tabeli Interwencje 

w ramach Funduszy, w 
pkt. 2, str. 177 

 

1. Wsparcie szkół 
zawodowych  

- wsparcie powszechnego 
doradztwa zawodowego  
 
W procesie podejmowania 
decyzji edukacyjnych i 
zawodowych kluczową rolę 
odgrywa efektywne doradztwo. 
Zwiększenie dostępu i jakości 
doradztwa edukacyjnego i 
zawodowego na wszystkich 
poziomach kształcenia 
wskazano jako priorytetowe 
działanie w Sprawozdaniu 2019.  
Celem doradztwa zawodowego 
jest wspieranie dzieci, uczniów i 
słuchaczy w procesie 
podejmowania samodzielnych i 
odpowiedzialnych wyborów 
edukacyjnych i zawodowych, 
opartych na znajomości i 
rozumieniu siebie, systemu 
edukacji oraz rynku pracy. 
Pomimo wprowadzenia regulacji 
prawnych w zakresie doradztwa 
zawodowego, niezbędna jest 
intensyfikacja działań 
adresowanych do szkół i ich 
otoczenia społeczno-
gospodarczego na rzecz 
rozwoju doradztwa, w tym 
doradztwa indywidualnego, 
współpracy z rynkiem pracy oraz 
podnoszenie kwalifikacji i 

1. Wsparcie szkół 
zawodowych  

- wsparcie doradztwa 
zawodowego  
 
W procesie podejmowania 
decyzji edukacyjnych i 
zawodowych kluczową rolę 
odgrywa efektywne doradztwo. 
Zwiększenie dostępu i jakości 
doradztwa zawodowego na 
wszystkich poziomach 
kształcenia wskazano jako 
priorytetowe działanie w 
Sprawozdaniu 2019.  
Celem doradztwa zawodowego 
jest wspieranie dzieci, uczniów i 
słuchaczy w procesie 
podejmowania samodzielnych i 
odpowiedzialnych wyborów 
zawodowych, opartych na 
znajomości i rozumieniu siebie, 
systemu edukacji oraz rynku 
pracy. 
Pomimo wprowadzenia regulacji 
prawnych w zakresie doradztwa 
zawodowego, niezbędna jest 
intensyfikacja działań 
adresowanych do szkół i ich 
otoczenia społeczno-
gospodarczego na rzecz 
rozwoju doradztwa, w tym 
doradztwa indywidualnego, 
współpracy z rynkiem pracy oraz 
podnoszenie kwalifikacji i 

W art. 26a ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo oświatowe, używa się 
określenia doradztwo 
zawodowe. 
 
Podobnie jak powyżej, należy 
rozstrzygnąć czy chodzi o 
wsparcie stypendialne dla 
wszystkich uczniów szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowe czy jedynie uczniów 
szkół branżowych, tj. 
branżowych szkół I i II stopnia. 
W opinii DSKKZ wskazane 
byłoby wsparcie uczniów 
wszystkich szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe – do 
rozważenia przez autora 
dokumentu.  
 

Uwaga uwzględniona 
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umiejętności nauczycieli 
wyznaczonych do realizacji 
zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w 
szkołach. W związku z 
powyższym planuje się 
realizację projektów 
obejmujących działania z 
zakresu rozwoju doradztwa 
zawodowego dla uczniów oraz 
szkolenia dla nauczycieli, 
pedagogów i psychologów. 
Przewiduje się także wsparcie 
stypendialne dla uczniów szkół 
branżowych realizowane w 
trybie niekonkurencyjnym przez 
UMWM. 
Program stypendialny dla 
uzdolnionych uczniów szkół 
branżowych przyczyni się do 
niwelowania barier w dostępie 
do edukacji i będzie skierowany 
głównie do uczniów z obszarów 
wiejskich i miast średnich. 
 

umiejętności nauczycieli 
wyznaczonych do realizacji 
zadań z zakresu doradztwa 
zawodowego w szkołach. W 
związku z powyższym planuje 
się realizację projektów 
obejmujących działania z 
zakresu rozwoju doradztwa 
zawodowego dla uczniów oraz 
szkolenia dla nauczycieli, 
pedagogów i psychologów. 
Przewiduje się także wsparcie 
stypendialne dla uczniów szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowe realizowane w trybie 
niekonkurencyjnym przez 
UMWM. 
Program stypendialny dla 
uzdolnionych uczniów szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowe przyczyni się do 
niwelowania barier w dostępie 
do edukacji i będzie skierowany 
głównie do uczniów z obszarów 
wiejskich i miast średnich. 
 

47.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

W tabeli nr 2: 
Wskaźniki rezultatu, 
wskaźnik nr 4, str. 182 

 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
objętych wsparciem w postaci 
staży uczniowskich, 
uczestniczących w kształceniu 
lub pracujących 6 miesięcy od 
ukończenia nauki 

Liczba uczniów szkół 
prowadzących kształcenie 
zawodowego objętych 
wsparciem w postaci staży 
uczniowskich 

Zgodnie z art. 121a ust. 1 
uczniowie technikum i uczniowie 
branżowej szkoły 
I stopnia niebędący 
młodocianymi pracownikami 
mogą w okresie nauki odbywać 
staż w rzeczywistych warunkach 
pracy, zwany stażem 
uczniowskim. 
Przepis nie dotyczy placówek, 
ani osób pracujących.  

Uwaga uwzględniona  
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48.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

Str. 176, Pierwsze 
zdanie pod tiret  
„- rozwój kompetencji 
kluczowych i 
umiejętności 
niezbędnych na rynku 
pracy” 

W ramach wsparcia edukacji 
ogólnej (podstawowej i 
ponadpodstawowej) będą 
realizowane kompleksowe 
programy rozwojowe, 
ukierunkowanych na 
podniesienie jakości edukacji, 
obejmujące rozwój kompetencji 
kluczowych, w tym 
proinnowacyjnych, kreatywnych, 
przedsiębiorczych, cyfrowych 
oraz realizację działań 
społeczno – wychowawczych. 

W ramach wsparcia edukacji 
ogólnej (podstawowej i 
ponadpodstawowej) będą 
realizowane kompleksowe 
programy rozwojowe, 
ukierunkowanych na 
podniesienie jakości edukacji, 
obejmujące rozwój kompetencji 
kluczowych, w tym m.in. w 
zakresie przedsiębiorczości, 
cyfrowe oraz realizację działań 
społeczno – wychowawczych. 

Prośbą o ujednolicenie nazw 
kompetencji kluczowych z 
Zaleceniem Rady z dnia 22 
maja 2018 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe 
życie (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELE
X:32018H0604(01)&from=en)  
Cyt. Z powyższego dokumentu: 
„Takie umiejętności jak 
krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, 
praca zespołowa, umiejętności 
komunikacyjne 
i negocjacyjne, umiejętności 
analityczne, kreatywność i 
umiejętności międzykulturowe 
są elementem wszystkich 
kompetencji kluczowych”. 

Uwaga uwzględniona 

49.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

str. 177, tiret 
-wparcie 
powszechnego 
doradztwa 
zawodowego 
 
Ostatnie zdanie w 
tirecie 

Brak zapisu Także ZSU wskazuje doradztwo 
zawodowe jako jeden z 
kluczowych obszarów dla 
rozwijania i wykorzystywania 
umiejętności. 

Dopisanie odniesienia do 
Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności 2030 (ZSU 2030 
(część szczegółowa) ma status 
polityki publicznej)). 

Uwaga uwzględniona 

50.   
 

MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

Strategia programu: 
główne wyzwania w 

zakresie rozwoju oraz 
rozwiązania polityczne 

str. 2-11 

W opisie głównych wyzwań zbyt 
zdawkowo wskazany jest 
kontrast osiągnięć pomiędzy 
Warszawą (i bogatymi gminami 
sąsiadującymi) a resztą 
Mazowsza. Kontrast ten jest 
widoczny w wielu dziedzinach, w 
tym w edukacji i uczeniu się 
dorosłych. Ponadto, nakłada się 
na to kontrast między edukacją 
formalną i pozaformalną 

Proponujemy poszerzyć 
informacje na temat kontrastu 
pomiędzy Warszawą i resztą 
Mazowsza w obszarze edukacji 
formalnej i pozaformalnej. 
Szczególne jest ważne 
dostrzeżenie kontrastów w 
głównym obszarze edukacji 
dorosłych, który realizowany jest 
poza programami kształcenia w 
oświacie i szkolnictwie wyższym 

Kontrasty w edukacji formalnej 
zaczynają się od etapu 
wychowania przedszkolnego. 
Mniej dostrzegane są kontrasty 
w edukacji dorosłych, która nie 
jest zredukowana do kształcenia 
ustawicznego w systemie 
oświaty. Głównym obszarem tej 
edukacji są miejsca pracy oraz 
zorganizowane, społeczności. W 
tym zakresie decydujące 

Uwaga uwzględniona 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en)
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(realizowaną poza programami 
kształcenia w oświacie i 
szkolnictwie wyższym). Jego 
szersze dostrzeżenie może 
lepiej ukierunkować 
inwestowaniem z EFS+ 

- w tzw. edukacji pozaformalnej.  znaczenie ma wielkość 
przedsiębiorstw/instytucji, 
innowacyjność, produktywność, 
style zarządzania, możliwe 
szczeble kariery, otwartość na 
inne rynki itp. oraz aktywność 
różnych społeczności. Znaczny 
kontrast pomiędzy UE i Polską 
w edukacji dorosłych nie 
zachodzi w edukacji formalnej, 
ale w ww. edukacji 
pozaformalnej. Prawdopodobnie 
jest w przypadku kontrastu 
pomiędzy Warszawą (i bogatymi 
gminami sąsiadującymi) oraz 
pozostałymi częściami 
Mazowsza.  

51.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

Tabela I „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, Cel 4. Europa 
o silniejszym wymiarze 
społecznym przez 
wdrażanie 
europejskiego filaru 
praw socjalnych, pkt (ii) 
str. 21-22,  pkt (f) i (g) 
str. 26-28 

Wdrażanie pierwszej zasady 
Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych dot. edukacji i 
uczenia się przez całe życie jest 
w opisie (kolumna trzecia) 
zredukowane w zasadzie do 
edukacji formalnej (poza jednym 
zdaniem na str. 28 dotyczącym 
walidacji).  

Proponujemy szerzej odnieść 
się do edukacji innej niż 
formalna. Szczególnie ważne 
jest to w przypadku wdrażania 
idei uczenia się przez całe życie. 
Edukacja dorosłych w UE i w 
Polsce jest głównie realizowana 
poza programami kształcenia w 
oświacie i szkolnictwie wyższym 

Szkolna wizja uczenia się przez 
całe życie (bez zwrócenia uwagi 
na miejsca pracy i 
zorganizowane społeczności) 
może być powodem kolejnych, 
mało skutecznych inwestycji ze 
środków europejskich w uczenie 
się dorosłych w Polsce. Od 
wejścia Polski do UE wskaźniki 
w tym zakresie według 
głównego badania, tj. Labour 
Force Survey, w zasadzie się 
nie zmieniły i pozostają na 
jednym z najniższych poziomów 
w UE. Przyczyną tego jest 
zwracanie uwagi głównie na 
formalną edukację dorosłych. 
Według pogłębionego badania 
edukacji dorosłych w UE (Adult 
Education Survey 2016) w UE 
uczestniczy w tej edukacji 5% 
dorosłych, a w Polsce 4,4%. 
Znaczna różnica dotyczy 

Uwaga nieuwzględniona 

Idea uczenia się przez całe 
życie w projekcie FEM 2021-
2027 jest odzwierciedlona w 
celu szczegółowym g). Tabela I 
„Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, Cel 4. 
Zawiera jedynie skrócony opis 
wsparcia, które w ramach 
danego celu szczegółowego 
będzie udzielane na Mazowszu. 
Ograniczona ilość znaków 
wynika z wzoru programu 
będącego załącznikiem do 
rozporządzenia ogólnego 2021-
2027. 
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uczestnictwa w edukacji 
pozaformalnej – w UE 41,4%, w 
Polsce 22,9%. Zatem 
decydujące wyzwanie w Polsce 
(także na Mazowszu) notujemy 
w edukacji innej niż formalna. 

52.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

2.1.1.1.1. Interwencje w 
ramach Funduszy, pkt. 
1 i 2, str. 184-185 

Mimo dostrzeżenia na str. 184 
dominacji edukacji formalnej, to 
zarówno w pkt. 1 i 2 dotyczącym 
edukacji dorosłych nie są 
wyraźnie wskazane kierunki 
wspierania edukacji 
pozaformalnej (zob. nasze 
uwagi dot. str. 2-11 oraz 26-28) 
oraz podmioty realizujące 
edukację pozaformalną  

Proponujemy wyraźnie wskazać 
kierunek inwestycji w edukację 
pozaformalną oraz jej główne 
podmioty – przedsiębiorstwa 
(zwłaszcza MSP) inne instytucje 
(zwłaszcza publiczne), 
organizacje społeczne (w tym 
zwłaszcza aktywizujące 
dorosłych na bazie poprawy 
umiejętności) 

Uzasadnienie jak w naszych 
uwagach dot. str. 26-28. 

Uwaga nieuwzględniona 

IZ jednak ponownie rozważy 
poszerzenie zapisów programu 
w przedmiotowym zakresie po 

konsultacjach społecznych.  

53.  Departament 
Strategii, 

Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

2.1.1.1.1. Interwencje w 
ramach Funduszy 
Pkt. 1 str. 184 

1. Wsparcie kształcenia 
zawodowego osób dorosłych 
poprzez usługi rozwojowe w 
ramach Podmiotowego Systemu 
Finansowania (PSF), które chcą 
z własnej inicjatywy podnieść 
swoje kwalifikacje/ kompetencje 
lub przekwalifikować się, za 
pośrednictwem Bazy Usług 
Rozwojowych (BUR) 

Propozycja innego brzmienia 
pkt.: 1. Wsparcie poprzez usługi 
rozwojowe w ramach 
Podmiotowego Systemu 
Finansowania (PSF) kształcenia 
zawodowego osób dorosłych, 
które chcą z własnej inicjatywy 
zdobyć nowe umiejętności, 
uzyskać dodatkowe kwalifikacje 
w wyniku potwierdzenia 
umiejętności zdobytych poza 
edukacją formalną, przy 
wykorzystaniu usług dostępnych 
w Bazie Usług Rozwojowych 
(BUR) 

Nie jest uzasadnione, by 
kwalifikacje i kompetencje 
traktować jako pojęcia 
synonimiczne. Doświadczenia z 
lat 2016 – 2021 związane z 
rejestracją usług rozwojowych w 
BUR wskazują, że istnieje 
potrzeba wyraźnego oddzielenia 
od siebie usług pozwalających 
na uzyskanie kwalifikacji od 
usług innego typu. Usługa 
rozwojowa prowadząca do 
uzyskania kwalifikacji to taka, 
która kończy się weryfikacją – 
sprawdzeniem, czy uczestnicy 
osiągnęli zakładane 
umiejętności. 

Zaproponowane inne brzmienie 

punktu 1:  

• zapewnia wewnętrzną 
spójność dokumentu 
(por. zapisy na 

Uwaga uwzględniona 
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stronach 36 i 57), 

• lepiej wpisuje się w cele 
Zintegrowanej Strategii 
Umiejętności (części 
ogólnej i części 
szczegółowej). 
Wskazuje, że istnieje 
możliwość uzyskiwania 
nowych, potrzebnych 
danej osobie 
kwalifikacji, w wyniku 
potwierdzenia 
umiejętności zdobytych 
poza szkołą czy 
uczelnią.  

Ponadto w wielu innych 
miejscach opiniowanego 
dokumentu słowo „kompetencje” 
jest wykorzystywane jako 
synonim „umiejętności” (np. 

kompetencje cyfrowe). 

 

54.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

2.1.1.1.1. Interwencje w 
ramach Funduszy, pkt. 
2, str. 185 

Interwencje planowane do 
realizacji w niniejszym obszarze 
służą zwiększeniu uczestnictwa 
osób dorosłych w kształceniu 
ustawicznym poprzez 
podnoszenie kompetencji 
kluczowych i umiejętności, w 
szczególności kompetencji 
językowych, cyfrowych oraz 
interpersonalnych.  

Interwencje planowane do 
realizacji w niniejszym obszarze 
służą zwiększeniu uczestnictwa 
osób dorosłych w uczeniu się 
przez całe życie poprzez 
podnoszenie kompetencji 
kluczowych i umiejętności, w 
szczególności kompetencji 
językowych, cyfrowych oraz 
interpersonalnych. 

 Uwaga uwzględniona 

55.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

2.1.1.1.1. Interwencje w 
ramach Funduszy, pkt. 
2, str. 185 

Aktualizacja i nabywanie 
kompetencji i umiejętności służy 
wzmocnieniu pozycji na rynku 
pracy i budowaniu nawyku 
uczenia się przez całe życie. 

Aktualizacja i nabywanie 
umiejętności służy wzmocnieniu 
pozycji na rynku pracy 
i budowaniu nawyku uczenia się 
przez całe życie. 

Wydaje się zasadne, by w ślad 
za Zintegrowaną Strategią 
Umiejętności mówić o 
„umiejętnościach”. W 
dokumencie jest mowa często 
zamiennie o umiejętnościach, 
kompetencjach i kwalifikacjach. 

Uwaga uwzględniona 
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Wydaje się, że całość można w 
wielu miejscach uprościć – np. w 
tym miejscu wystarczyłoby 
napisać o umiejętnościach. 

56.  MEiN  
Departament  

Strategii, 
Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

2.1.1.1.1. Interwencje w 
ramach Funduszy, pkt. 
2, str. 184-185 

Wsparcie edukacji dorosłych 
poza systemem BUR i PSF 
ograniczone jest do poprawy 
umiejętności podstawowych 

Wsparcie w tym zakresie 
powinno dotyczyć wszystkich 
kompetencji kluczowych 
(umiejętności podstawowe są 
podzbiorem kompetencji 
kluczowych) 

Przywołany dokument Radu UE 
– Zalecenie Rady z 19.12.2016 
w sprawie ścieżek poprawy 
umiejętności: nowe możliwości 
dla dorosłych dotyczy 
wszystkich kompetencji 
kluczowych, a nie tylko 
umiejętności podstawowych, 
zgodnie z rozumieniem tych 
kompetencji w Zaleceniu Rady z 
22.05.2018 w sprawie 
kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe 
życie 

Uwaga nieuwzględniona 

Podział wsparcia wynika z 
dokumentu Linia demarkacyjna.  

57.  Departament  
Strategii, 

Kwalifikacji i 
Kształcenia 
Zawodoweg

o 

2.1.1.1.1. Interwencje w 
ramach Funduszy, pkt. 
2, str. 184-185 

We wsparciu edukacji dorosłych 
poza systemem BUR i PSF brak 
jest kontynuacji projektu 
Lokalnych Ośrodków Wiedzy i 
Edukacji (LOWE) 

MEiN proponuje, aby po dwóch 
etapach rozwoju LOWE od roku 
2017, ich dalszy rozwój 
koordynowały regiony. MEiN 
może się skupić na szkoleniach i 
tworzeniu ogólnopolskiej 
wymiany doświadczeń LOWE. 

W Polsce utrwaliło się 
przekonanie o możliwości 
prostego rozwoju uczenia się 
dorosłych jako wzmożonej 
(dzięki środkom europejskim) 
podaży ofert edukacyjnych, dla 
których szuka się chętnych 
(podażowy model). W LOWE 
dopracowaliśmy się 
wielostopniowego modelu 
edukacji dorosłych 
zaczynającego się od badań ich 
potrzeb na tle potrzeb 
społeczności lokalnych. Jednym 
z następnych kroków jest też 
tworzenie lokalnych partnerstw 
na rzecz umiejętności dorosłych. 
Warto kontynuować te 
doświadczenia, które są zbieżne 
z Zaleceniem Rady w sprawie 
ścieżek poprawy umiejętności 

Uwaga nieuwzględniona 

IZ jednak ponownie rozważy 
poszerzenie zapisów programu 
w przedmiotowym zakresie po 
konsultacjach społecznych. 
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dorosłych (Upskilling Pathways).  

58.  Departament 
Programów 
Nauczania i 
Podręcznikó

w 

Odnośnie celu 
„Poprawa dostępu do 
wysokiej jakości usług 
sprzyjających 
włączeniu społecznemu 
w zakresie kształcenia, 
szkoleń i uczenia się 
przez całe życie 
poprzez rozwój 
infrastruktury”, 
kolumna: 
„Uzasadnienie” Str. 22 

Dodać informacje o 
Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej www.zpe.gov.pl we 
fragmencie: „Zgodnie z 

diagnozą przeprowadzoną w 
maju 2021 r. w tym zakresie na 
Mazowszu, zapotrzebowanie na 

wyposażenie służące 
prowadzeniu nauki zdalnej nadal 

jest duże. Wydawnictwa 
edukacyjne w coraz większym 

stopniu proponują w swojej 
ofercie e-podręczniki i innego 

rodzaju e-pomoce naukowe. W 
związku z powyższym szkoły, 

mając na celu zapewnienie 
aktualnej i nowoczesnej oferty 

edukacyjnej, powinny być 
wyposażone w wystarczającą 
ilość sprzętu oraz dbać o jego 

aktualizację.” 
 

 

„Zgodnie z diagnozą 
przeprowadzoną w maju 2021 r. 
w tym zakresie na Mazowszu, 
zapotrzebowanie na 
wyposażenie służące 
prowadzeniu nauki zdalnej nadal 
jest duże. Bezpłatne e-materiały 
do kształcenia ogólnego i 
zawodowego są dostępne na 
Zintegrowanej Platformie 
Edukacyjnej www.zpe.gov.pl – 
kompleksowym środowisku 
nauczania-uczenia się,  które 
umożliwia m.in. dystrybucję i 
tworzenie przez użytkowników 
własnych, autorskich wersji e-
materiałów dostosowanych do 
potrzeb konkretnych grup 
uczniów oraz komunikację 
uczeń-nauczyciel ponadto 
wydawnictwa edukacyjne w 
coraz większym stopniu 
proponują w swojej ofercie e-
podręczniki i innego rodzaju e-
pomoce naukowe. W związku z 
powyższym szkoły, mając na 
celu zapewnienie aktualnej i 
nowoczesnej oferty edukacyjnej, 
powinny być wyposażone w 
wystarczającą ilość sprzętu oraz 
dbać o jego aktualizację.” 

Zintegrowana Platforma 
Edukacyjna od marca 2020 r. 

stanowi rekomendowane przez 
ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania narzędzie 
do realizacji procesu kształcenia 

na odległość. Zasady 
korzystania ze Zintegrowanej 
Platformy Edukacyjnej zostały 

uregulowane w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z  

20 marca 2020 r.  
w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  
Od 2021 roku podstawą prawną 
funkcjonowania platformy jest 
ustawa – Prawo oświatowe, 

zmieniona na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 19 
listopada 2020 r. o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw (art. 4 i 

art. 9), uchwalonej na 21 
posiedzeniu przez Sejm RP.   

 

Uwaga uwzględniona 

 
59. 

Mazowiecka 
Rada 
Działalności 
Pożytku 

Uwaga o charakterze 
ogólnym 

Wnioskuje się o obligatoryjne 
wpisanie zakresu wsparcia 
"wzmacnianie potencjału 
organizacji pozarządowych oraz 

Nie dotyczy 
Uwaga przekazana przez 
MRDPP w drodze uchwały nr 
114/2021 MRDPP z 2 sierpnia 
2021 r. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W ramach programu 
regionalnego nie przewiduje się 
wyodrębniania działań i tym 

http://www.zpe.gov.pl/
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Publicznego podmiotów z nimi zrównanych 
realizujących zadania publiczne 
w obszarach sfery pożytku 
publicznego" w szczególności 
dotyczących wszystkich 
Obszarów CP 4 oraz CP 5 oraz 
fakultatywnie w pozostałych CP, 
określonych w Programie. 

samych realizacji projektów (w 
tym określonej alokacji) 
mających na celu wyłącznie 
bezpośrednie wsparcie 
potencjału partnerów społeczno-
gospodarczych.  

Wsparcie tego typu planowane 
jest w ramach programu 
krajowego Fundusze 
Europejskie dla Rozwoju 
Społecznego (FERS), gdzie 
0,5% krajowej alokacji EFS+ 
(ok. 58,3 mln EUR) planuje się 
przeznaczyć działania służące 
budowaniu zdolności partnerów 
społecznych i organizacji 
pozarządowych. Wartość ta 
stanowi dwa razy więcej niż 
minimum dla państwa 
członkowskiego określone w 
rozporządzeniu w sprawie 
EFS+.  

 

60. Mazowiecka 
Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

Uwaga o charakterze 
ogólnym 

Wnioskuje się o wydzielenie we 
wszystkich Obszarach CP 4 
oraz CP 5 oraz fakultatywnie w 
pozostałych CP, określonych w 
Programie wskaźników „Liczba 
projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe oraz 
podmioty z nimi zrównanych 
realizujących zadania publiczne 
w obszarach sfery pożytku 
publicznego. 

Nie dotyczy 

Uwaga przekazana przez 
MRDPP w drodze uchwały nr 
114/2021 MRDPP z 2 sierpnia 
2021 r. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zgodnie z rekomendacjami 
Komisji Europejskiej (KE) oraz 
Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej (MFiPR) dla 
nowych programów 
operacyjnych, wskaźniki 
wybrane w celu monitorowania 
wsparcia powinny pochodzić 
wyłącznie z załączników do 
rozporządzeń UE lub 
Wytycznych MFiPR na lata 
2021-2027. Możliwość wybrania 
dodatkowych wskaźników 
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będzie istniała dopiero na 
poziomie uszczegółowienia 
programu i jedynie w przypadku, 
w którym nie będzie istniał 
wskaźnik adekwatny do 
realizowanego wsparcia, inny 
niż określony przez KE lub 
MFiPR. 

61. Mazowiecka 
Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

Uwaga o charakterze 
ogólnym 

Wnioskuje się o podział puli 
finansowej ogłaszanych 
konkursów na małe (do 100 tys. 
zł) i duże projekty, by środki były 
dostępne także dla organizacji z 
mniejszymi budżetami. 
Doświadczenia RPO WM 2014-
2020 pokazują, że preferowane 
są projekty o dużych 
wartościach, co wyłącza z 
aplikowania organizacje o 
niższym potencjale finansowym. 

Nie dotyczy  Uwaga przekazana przez 
MRDPP w drodze uchwały nr 
114/2021 MRDPP z 2 sierpnia 
2021 r. 

Uwaga nieuwzględniona. 

W projekcie FEM 2021-2027 nie 
przewiduję się możliwości 
realizacji „małych” projektów do 
100 tys. PLN, choć ustalenie 
minimalnej wartości projektów, 
nastąpi dopiero na etapie 
opracowania szczegółowego 
opisu priorytetów lub 
przygotowania dokumentacji 
naboru). Na etapie SZOP 
planowane jest natomiast 
wyodrębnianie alokacji na 
projekty realizowane np. przez 
podmioty ekonomii społecznej, 
w tym organizacje pozarządowe 
czy spółdzielnie socjalne, co 
umożliwi wyrównanie szans na 
otrzymanie dofinansowania. 
Rozważa się dokonanie takiego 
wyodrębnienia poprzez 
ustalenie „kopert finansowych” w 
ramach konkursów, odrębnych 
konkursów lub ewentualnie 
wydzielonych działań. 

62. Mazowiecka 
Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

Uwaga o charakterze 
ogólnym 

Wnioskuje się o dla wszystkich 
Obszarów CP4 wdrażanych w 
Programie oraz CP o 
obligatoryjne zastosowanie 
instrumentu terytorialnego 

Nie dotyczy Uwaga przekazana przez 
MRDPP w drodze uchwały nr 
114/2021 MRDPP z 2 sierpnia 
2021 r. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Na podstawie analizy zapisów 
prawnych oraz doświadczeń z 
perspektywy 2014-2020 planuje  
się wsparcie dla LGD poprzez 
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Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność. 

formułę pośrednią, polegająca 
na zapewnieniu w ramach 
programu regionalnego 
dedykowanego 
konkursu/konkursów lub 
dodatkowych punktów w 
naborach otwartych na projekty 
wynikające z LSR, 
wypracowanych we współpracy 
z LGD. Pozowali to na 
efektywne wsparcie LGD bez 
nadmiernego obciążania 
organizacyjno-proceduralnego 
LGD. Decyzję w sprawie 
zastosowania instrumentów 
terytorialnych w FEM 2021-2027 
podejmie w najbliższym czasie 
Zarząd Województwa 
Mazowieckiego. 

63. Mazowiecka 
Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

Uwaga o charakterze 
ogólnym 

Wnioskuje się o uruchomienie w 
niektórych obszarach 
Priorytetów wdrażanych w 
ramach CP4 mechanizmów 
regrantingu, organizowanego 
przez wyłonionego operatora. 
Zastosowanie tego rozwiązania 
miało z powodzeniem miejsce 
na poziomie krajowym w 
Programie Operacyjnym wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, a 
na poziomie regionalnym w 
Programie Mazowsze Lokalnie. 

Nie dotyczy Uwaga przekazana przez 
MRDPP w drodze uchwały nr 
114/2021 MRDPP z 2 sierpnia 
2021 r. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez MFiPR 
podczas spotkania 
poświęconego programowaniu 
EFS+ w perspektywie 
finansowej 2021-2027 (19-20 
maja br.) nie będzie możliwości 
regrantingu. Realizacja 
projektów grantowych w EFS+ 
będzie możliwa pod warunkiem 
udzielania grantów ostatecznym 
odbiorcom / uczestnikom 
projektu. Przepisy regulujące 
projekty grantowe zostaną 
określone w ustawie 
wdrożeniowej oraz wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności. 
MFiPR zaleca ostrożne i 
przemyślane podejście do 
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stosowania schematu projektów 
grantowych.   

64. Mazowiecka 
Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 

Uwaga o charakterze 
ogólnym 

Wnioskuje się o wyłonienie 
operatora, który będzie 
dysponować środkami z 0,25 
EFS+ na zatrudnienie w 
organizacjach społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Nie dotyczy Uwaga przekazana przez 
MRDPP w drodze uchwały nr 
114/2021 MRDPP z 2 sierpnia 
2021 r. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Nie przewiduje się realizacji 
wsparcia w postaci finansowania 
zatrudnienia bez powiązania z 
działaniami służącymi realizacji 
celów szczegółowych EFS+. 

 
 


