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1. Czy jest jakieś ograniczenie dla liczby pracowników w firmie? 

Tak, z udziału w projekcie wyłączone są duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 

osób).  

Liczba pracowników objętych wparciem w ramach projektu powinna wynikać 

z przeprowadzonej diagnozy w zakresie występowania problemów 

zdrowotnych związanych z miejscem i warunkami wykonywania pracy.   

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami 

wsparcia) są pracownicy, w szczególności powyżej 50 r. ż., wśród których 

ryzyko zaprzestania aktywności zawodowej z przyczyn zdrowotnych jest 

wysokie oraz pracodawcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw). 

2. Czy pracownik firmy biorącej udział w projekcie w ramach 8.6.1 B może 

uczestniczyć w projekcie w ramach 8.6.1 A? 

Co do zasady pracownik firmy biorącej udział w projekcie w ramach 8.6.1 B 

może uczestniczyć w projekcie w ramach 8.6.1 A.  

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego 

projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, 

w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i 

zmierzają do osiągnięcia tych samych kwalifikacji/kompetencji/wiedzy. 

3. Czy pracownik firmy biorącej udział w projekcie w poprzednim 8.6.1 A może 

uczestniczyć w obecnym projekcie 8.6.1 A? 

Udział pracownika firmy biorącej udział w projekcie w poprzednim konkursie 

8.6.1 A zawsze będzie rozpatrywany indywidualnie. Należy pamiętać, że 

udział w projekcie takiej osoby powinien zostać uzasadniony, aby nie rodziło 

to sytuacji podawania w wątpliwość kwalifikowalności wydatków rozliczonych 

w poprzednim projekcie. Ewentualna konieczność udziału takiej osoby 

powinna wynikać wyłącznie ze znaczących zmian, np.: całkowita zmiana 

struktury firmy, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, zmiana profilu itd.  

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która/y jest uczestnikiem innego 

projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, 

w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i 

zmierzają do osiągnięcia tych samych kwalifikacji/kompetencji/wiedzy. 

4. W jaki sposób ma być przeprowadzona/opisana rekrutacja w projekcie?  

Zgodnie z Regulaminem konkursu (Podrozdział 2.4 Szczegółowe wymogi 

dotyczące realizacji projektów) rekrutacja powinna być przeprowadzona przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie. Projektodawca powinien prowadzić 



 
rekrutację uczestników dwutorowo, z zachowaniem zasady dobrowolności – 

zapraszać do udziału w projekcie wytypowanych wcześniej pracowników jak 

również przyjmować samodzielnie zgłaszających się pracowników, 

spełniających kryteria udziału w projekcie.  

Kryteria rekrutacji powinny uwzględniać, co najmniej: 

a) długość stażu pracy na stanowisku obciążającym zdrowie, 

b) długość stażu u pracodawcy, 

c) rodzaj obciążenia zdrowotnego, którego doświadcza dana osoba, 

d) wiek pracownika. 

Waga punktowa poszczególnych kryteriów powinna wynikać z diagnozy grupy 

docelowej. 

5. W jaki sposób przeprowadzić analizę wcześniej skoro jest fluktuacja na rynku?  

Wybór sposobu przeprowadzenia analizy występowania niekorzystnych 

czynników zdrowotnych oraz potrzeb w zakresie zmiany stanowisk pracy 

u pracodawcy zależy od Wnioskodawcy. IOK w Regulaminie konkursu 

w Podrozdziale 2.4 wskazuje, aby diagnoza przeprowadzona przez 

Wnioskodawcę miała formę dokumentu zawierającego, co najmniej: 

a) analizę stanowisk obciążających zdrowie pracowników u danego 

pracodawcy;  

b) dane statystyczne, dotyczące pracowników, których zdrowie jest 

narażone ze względu na charakter/warunki pracy oraz pracowników 

dojrzałych (w wieku powyżej 50 roku życia) u danego pracodawcy;  

c) charakterystykę pracowników, uwzględniającą m.in. ich staż pracy na 

stanowisku obciążającym zdrowie, rodzaj problemów zdrowotnych, 

których doświadczają z uwagi na zatrudnienie u danego pracodawcy, 

potrzeby i oczekiwania pracowników doświadczających obciążeń 

zdrowotnych na stanowisku (w tym pracowników dojrzałych), luki 

kompetencyjne pracowników, stanowiące przeszkodę w przeniesieniu 

na stanowisko o mniejszym obciążeniu dla zdrowia; 

d) analizę potrzeb w zakresie modernizacji stanowisk z uwagi na ich 

obciążający wpływ na zdrowie pracowników; 

e) analizę pozostałych stanowisk u pracodawcy, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych stanowisk, na które można przesunąć 

pracowników doświadczających obciążeń zdrowotnych na 

dotychczasowym stanowisku. 

6. Jakie są minimalne wymogi w przypadku osób zatrudnianych na umowy 

cywilno – prawne, aby wzięły udział w projekcie?  

Do umów cywilno – prawnych stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo 

umowy o  dzieło.  

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu pracownikiem jest 

personel, o którym mowa w art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 



 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), przez który należy rozumieć: 

a. pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.); 

b. osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 

lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło; 

c. właściciela, pełniącego funkcje kierownicze; 

d. wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność 

w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. 

7. Spotkania informacyjno – promocyjne: czy dokumenty ze spotkań powinny 

być? Czy na tych dokumentach powinny być logotypy? 

Działania informacyjno-promocyjne powinny być realizowane przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie. Wybór sposobu dokumentowania prowadzonych 

spotkań zależy od pracodawcy. W przypadku działań prowadzonych w okresie 

poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie istnieje obowiązek 

oznaczania dokumentów. Obowiązek informowania o projekcie oraz 

oznaczania dokumentów projektu powstaje od momentu uzyskania 

dofinansowania. 

8. Czy jeden pracownik może skorzystać z kilku szkoleń? 

Wsparcie w ramach projektu, w tym, m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze 

powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb, umiejętności 

i możliwości uczestnika. Szczegółowy opis dostosowania wsparcia do 

indywidualnych potrzeb uczestników znajduje się w Regulaminie konkursu 

w Podrozdziale 2.4. 

9. Czy każdy pracownik powinien mieć opracowany program 

przekwalifikowania? 

Tak, dla każdy pracownika powinien być opracowany program 

przekwalifikowania.  

Program przekwalifikowania to zespół dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb uczestników (pracowników) działań o charakterze szkoleniowo-

doradczym (ujętych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie). Ich celem 

jest przekwalifikowanie (rozumiane, jako nabycie kompetencji, umiejętności 

lub kwalifikacji) pracowników, u których ryzyko zaprzestania aktywności 

zawodowej z przyczyn zdrowotnych jest wysokie, co w efekcie przygotuje ich 

do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/modernizowanych 

stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 

Celem programów przekwalifikowania pracowników, przygotowujących do 

pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o 

mniejszym obciążeniu dla zdrowia jest wydłużenie aktywności zawodowej 



 
Małopolan, którzy w swojej pracy napotykają na niekorzystne warunki 

psychofizyczne. 

10. Czy wsparciem może zostać objęty właściciel firmy? 

Odpowiedź jak w pkt. 6 

11. Czy jest możliwy zakup laptopów? 

To zależy od diagnozy, założeń projektu i zasadności poniesienia wydatku. 

Każdy wydatek związany z realizacją projektu jest oceniany pod kątem 

kwalifikowalności zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach 

wymienionych w Podrozdziale 1.3 Regulaminu konkursu, w szczególności 

z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

12. Czy jest możliwy zakup: klimatyzacji? 

Odpowiedź jak w pkt. 11. 

13. Czy jest możliwy zakup mebli, np. lady? 

Odpowiedź jak w pkt. 11. 

14. Czy wydatkiem kwalifikowanym mogą być konsultacje z fizjoterapeutą? 

Tak, jeśli nie jest to usługa zdrowotna. 

Wsparcie związane z usługą zdrowotną oferowane jest w projektach w ramach 

RPO WM, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 

zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typu projektów B. 

wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu. 

Usługa zdrowotna – każde świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Świadczenie opieki zdrowotnej – świadczenie zdrowotne, świadczenie 

zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące. 

Świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne 

wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady 

ich udzielania. 

Świadczenie zdrowotne rzeczowe – związane z procesem leczenia leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. 



 
Świadczenie towarzyszące – zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia 

wyżywienie w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

usługi transportu oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie poza 

zakładem leczniczym podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego 

zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego świadczenia 

gwarantowanego. 

15. Czy istnieje możliwość refundacji kosztów karnetów na fitness, na basen? 

Nie istnieje możliwość refundacji kosztów karnetów na fitness, na basen. 

16. W jaki sposób zapewnić dostępność projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami? 

W każdym projekcie należy uwzględnić perspektywę i sytuację osób 

z niepełnosprawnościami. Opis dostępności powinien być adekwatny do 

aktualnej sytuacji pracowników. Otwarty katalog usług, które mogą być 

świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj 

niepełnosprawności wskazano w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 2.4. 

17. Czy możliwe są do sfinansowania szkolenia motywacyjne? 

Odpowiedź jak w pkt. 11. 

18. Czy możliwe są do sfinansowania spotkania wyjazdowe? 

Odpowiedź jak w pkt. 11. 

19. Czy we wniosku należy zaplanować konkretne szkolenia? 

Tak. Wsparcie szkoleniowe musi być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami 

i specyfiką stanowiska pracy oraz z potencjałem zawodowym 

uczestnika/uczestniczki projektu. Informacja ta powinna być zawarta 

w diagnozie.   

Wnioski z pogłębionej analizy występowania niekorzystnych czynników 

zdrowotnych i potrzeb w zakresie zmiany stanowisk pracy u pracodawcy oraz 

adekwatne dane statystyczne powinny być zawarte w części D.1 wniosku 

o dofinansowanie - opis projektu. 


