
 
 

 
 

UCHWAŁA Nr 782/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 14 maja 2019 roku 

 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/16 Zarz ądu Województwa Małopolskiego  
z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyj ęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodow e uczniów - SPR, Typ 
projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompeten cji Zawodowych oraz  
Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadz ących kształcenie 
zawodowe, kształc ących uczniów ze specjalnymi potrzebami , z późn. zm. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), biorąc pod uwagę zapisy 
zawarte w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 460/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany 
Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 757/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm., Uchwały Nr 580/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm., a także  w oparciu o zapisy 
Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartego 
w dniu 3 czerwca 2015 r. z późn. zm. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz biorąc pod uwagę 
zapisy Rozdziału 6 ust. 2 Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 657/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 
Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów 



Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami, z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W Uchwale Nr 657/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 
Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów 
Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

W Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały w Podrozdziale 
2.3 ust. 2 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: 
„programy współpracy szkół i placówek prowadz ących kształcenie zawodowe  
z pracodawcami  – w tym przede wszystkim staże dla uczniów; 

Zakres wsparcia obejmuje m. in: 

- praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych, 

- staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 
współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres 
kształcenia zawodowego praktycznego, 

- dodatkowe   zajęcia   specjalistyczne   realizowane   we    współpracy  z   podmiotami    
z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 

- przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie   zawodowe   w   charakterze   młodocianego   pracownika   organizowane    
u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. 
Realizacja ww. formy wsparcia   powinna   być   przeprowadzona   w   zakresie   i   na   
zasadach  określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 432). 

Na organizację staży i praktyk dla uczniów obligatoryjnie należy przeznaczyć nie mniej 
niż 25% kosztów bezpośrednich związanych z typami projektu A i B6.1 

Możliwa jest organizacja praktyk i staży u pracodawców lub przedsiębiorców  
z zastrzeżeniem, że: 

                                                           
61W przypadku projektów dotyczących szkół i placówek kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym uczniów 

uczęszczających do szkół przysposabiających do pracy, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach obniżenie minimalnych 

procentowych progów odnoszących się do wydatków w projekcie w zakresie organizacji staży oraz szkoleń i kursów 

pozaszkolnych. 



- praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych  
w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych  
w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej 
szkole zawodowej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu;  

- staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego 
dotyczą uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe 
praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na 
brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia;  

- staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego 
organizuje się dla uczniów techników i szkół policealnych w celu zwiększenia wymiaru 
praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu;  

- staże zawodowe organizowane są również dla uczniów lub słuchaczy innych szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
ogólne. 

Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 150 
godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub 
słuchacza w ww. formach wsparcia 

Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują 
stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne przepracowane 
150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego  
w innym wymiarze, wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. Wysoko ść 
stypendium wynosi ć może minimalnie 1500,00 zł brutto, a maksymalnie 2300, 00 
zł brutto.  

 W przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego 
praktycznego, wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego 
organizowanych dla uczniów techników i szkół policealnych w celu zwiększenia 
wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego 
zawodu, wysokość stypendium nie może być niższa niż to wynika z przepisów w 
sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących 
zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki. 

Na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego jest zawierana pisemna 
umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego. Umowa powinna określać co najmniej wskazanie liczby godzin 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, okres realizacji i miejsce odbywania 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, wynagrodzenie praktykanta lub stażysty, 
a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta lub stażysty po stronie 
podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową lub staż zawodowy. 

Praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na podstawie programu 
opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki systemu oświaty 
we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodowa lub staż 
zawodowy. Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz 
powinien wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które 

osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta 
lub stażysty a także harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub stażu 



zawodowego. Przy ustalaniu programu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 
powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom 
wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. 
Program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawiera szczegółowe zasady 
dotyczące wyposażenia stanowiska pracy praktykanta lub stażysty podczas 
odbywania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz procedur wdrażania 
praktykanta lub stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów 
edukacyjnych. 

Podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy: 

− zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, wyposażone  
w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, 
zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty 
wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, 
wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu 
zdrowia; 

− szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników  
w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go  
z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka 
zawodowa lub staż zawodowy; 

− sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego  
w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu; 

− monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez praktykanta lub 
stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie 
udziela praktykantowi lub stażyście informacji zwrotnej; 

− wydaje praktykantowi lub stażyście - niezwłocznie po zakończeniu praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego - dokument potwierdzający odbycie praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego. Dokument potwierdzający odbycie praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego zawiera co najmniej następujące informacje: 
datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, cel  
i program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych 
przez praktykanta lub stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez praktykanta lub 
stażystę  
w wyniku praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz ocenę praktykanta lub 
stażysty dokonaną przez opiekuna praktyki lub stażu. 

Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty 
związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego (np. koszty 
dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty 
eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.)  
w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową 
lub staż zawodowy. Powyższa kwota może zostać zwiększona jedynie w sytuacji 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem uczniów  
w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynikających ze zwiększonego wymiaru 
czasu trwania ww. form wsparcia. 

Na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego są wyznaczani opiekunowie praktykantów lub stażystów. Każdy przyjęty 



praktykant lub stażysta ma przydzielonego opiekuna. Na jednego opiekuna praktyki 
lub stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. 
Opiekun praktykanta lub stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego 
ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy. 

Do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należy w szczególności: 

− diagnoza kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub stażysty (we współpracy  
z nauczycielem), 

− określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z nauczycielem), 

− udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz 
po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, 

− nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego. 

Koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pracodawcy powinny 
uwzględniać jedną z opcji: 

− refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie 
odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy 
na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów 
przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości 
obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość 
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów. 

− refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub 
stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,  
w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze 
wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu 
zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto, 
za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość 
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów), 

− refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który 
będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca  
z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub stażysty jest wypłacane  
z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby uczniów, wobec 
których te obowiązki świadczy.” 

 

 

§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

 



§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Instytucją Zarządzającą Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (IZ) jest 
Zarząd Województwa Małopolskiego. W zakresie Działania 10.2 IZ, na mocy 
Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartego 
w dniu 3 czerwca 2015 r. z późn. zm., powierzyła Małopolskiemu Centrum 
Przedsiębiorczości funkcję Instytucji Pośredniczącej. 
 
Określona w Regulaminie konkursu kwota stypendium za udział w praktyce 
zawodowej lub stażu oszacowana została zgodnie ze wskazaniem z Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które  stanowią, że wysokość 
tego stypendium określa Instytucja  Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym, i nie może ona przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) 
za pracę w danym województwie, wyliczoną na podstawie aktualnych danych GUS.  
W związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, 
kiedy ogłaszany był nabór w ramach niniejszego konkursu, rekomenduje się 
aktualizację wysokości stypendium w celu dostosowania stawki do aktualnej sytuacji 
na rynku pracy. Zmiana ta uatrakcyjni ofertę stypendialną w projektach i umożliwi 
racjonalne wykorzystanie powstałych w projektach oszczędności na organizację 
wysokiej jakości praktyk i staży, a w konsekwencji osiągnięcie odpowiednich 
wskaźników. Jednocześnie aktualizacja kwoty stypendium w Regulaminie konkursu 
nie może stanowić przesłanki dla zwiększenia kwoty dofinansowania  
w poszczególnych  projektach.  
Ponadto zmiana ta pozwoli na ujednolicenie warunków wsparcia w realizowanych 
obecnie projektach z warunkami obowiązującymi w  trwającym do dnia 15.05 br. 
konkursie w ramach Poddziałania 10.2.2. 
 
Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem 
wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431). 
 


