Tabela. Projekty systemowe w ramach komponentu centralnego PO KL
Lp.

Poddziałanie

1

2

1.

1.1

2.

1.1

3.

1.1

Tytuł/ Beneficjent/ okres
Data zawarcia
Wartość
Zrealizowane zadania
realizacji
umowy
projektu (PLN)
3
4
5
6
PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna
„Zaprojektowanie i stworzenie
26.08.2008
2 604 000
Rozpoczęcie realizacji projektu opóźniło się ze względu na
bazy danych na temat projektów
określone
terminy
związane
z
prowadzeniem
realizowanych
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
w ramach Działania 1.1 oraz
wybór wykonawcy projektu w trybie przetargu
Działania 1.5 i 1.6 SPO RZL 2004nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
2006”/ Centrum Rozwoju Zasobów
publicznych oraz pytania i protesty. W celu zniwelowania
Ludzkich/ 01.10.2008-31.12.2010
niezgodności podejmowanych działań z harmonogramem
na bieŜąco są opracowywane odpowiedzi na pytania oraz
protesty wpływające podczas trwania ww. postępowań.
Beneficjent planuje rozszerzenie zakresu merytorycznego
projektu o projekty realizowane w ramach Dz. 1.2, 1.3, 1.4
SPO RZL, Priorytetu II ZPORR oraz PO KL – Beneficjent
planuje wprowadzenie zmian w II półroczu 2009 r.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
„Analiza działalności rad
26.08.2008
146 940
Dnia 4 czerwca 2009 r. w związku z powstałymi
zatrudnienia i ich wpływu na
oszczędnościami w ramach projektu, podpisano aneks do
kształtowanie polityki rynku pracy
umowy zmniejszający wartość projektu z 300 tys. zł do
w okresie 2004-2006” / Centrum
146 tys. zł. Dnia 18 maja br. Beneficjent zatwierdził II
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
raport cząstkowy z badania firmy PSDB Sp. z o.o. Dnia 15
01.07.2008-31.12.2009
czerwca br. Beneficjent zaakceptował Kompendium
„Diagnoza działalności rad zatrudnienia – kadencja 20042008”. Dnia 30 zakończono prace nad dokumentacją
przetargową na druk i kolportaŜ Kompendium. Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 27,7%.
„System monitorowania pracy
29.01.2009
625 000
Dnia 10 marca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na
nierejestrowanej”- Projekt został
opracowanie nowych zaleceń metodycznych, jednakŜe po
zastąpiony projektem pt.:
otwarciu ofert 17.04.2009r. zamieszczono ogłoszenie o
„Opracowanie nowych zaleceń
uniewaŜnieniu przetargu ze względu na przewyŜszenie
metodycznych prowadzenia
kwoty moŜliwej do przeznaczenia na realizację zadania.

monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyŜkowych na lokalnym rynku
pracy” / Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich/ 01.11.200831.12.2009

4.

1.1

„Diagnozowanie zapotrzebowania
na kwalifikacje i umiejętności na
regionalnym
i lokalnym rynku pracy –
współpraca urzędów pracy z
pracodawcami i innymi partnerami
na rynku pracy” / Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
01.07.2008-31.12.2009

26.08.2008

892 241

5.

1.1

„Modernizacja bazy danych
standardów kwalifikacji

26.08.2008

400 000

Następnie w kwietniu opracowano nowy opis przedmiotu
zamówienia z rozszerzeniem o część informatyczną. 26
czerwca br. zaakceptowano zmianę wniosku o
dofinansowanie z przesunięciem terminu zakończenia na
30.06.2010 r. oraz przesunięciami kwot pomiędzy
zadaniami. Do końca okresu sprawozdawczego nie został
podpisany aneks do umowy. Opóźnienia w projekcie
wynikają z uniewaŜnienia postępowania przetargowego na
realizację zadań projektu. Stopień wydatkowania w
ramach projektu wynosi 2,1%.
W związku z powstałymi w wyniku realizacji projektu
oszczędnościami Beneficjent zgłosił zmiany, polegające na
zmniejszeniu wartości projektu. W związku z powyŜszym,
w dniu 4 czerwca br. podpisano aneks zmieniający wartość
projektu z 900 000,00 zł na 892 240,50 zł. W styczniu br.
dokonano odbioru II Raportu cząstkowego - Badanie
dotychczasowych doświadczeń urzędów pracy. W marcu
odebrano III Raport z badań ilościowych oraz Katalog
dobrych praktyk. Ponadto, zakończono realizację zadania
dotyczącego analizy obecnie stosowanych narzędzi,
metod, diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje
zawodowe na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. W
ramach zadania dotyczącego „Zaprojektowania nowych
narzędzi diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i
umiejętności” odebrano produkt – pt. „Koncepcja metod,
narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym
rynku pracy” oraz rozpoczęto jego test w wojewódzkich i
powiatowych urzędach pracy. Mimo opóźnień w realizacji
harmonogramu projektu nie ma zagroŜenia w osiągnięciu
rezultatów projektu oraz nie zagraŜają one przekroczeniem
daty końcowej projektu. Stopień wydatkowania w ramach
projektu wynosi 41,4%.
Rozpoczęcie realizacji projektu opóźniło się ze względu na
późniejsze
niŜ
zakładano
wszczęcie
procedury

zawodowych i modułowych
programów szkolenia” / Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
01.08.2008-31.12.2010

6.

7.

1.1

„Szkolenia modułowe pracowników
instytucji rynku pracy,
realizujących usługi rynku pracy i
programy aktywizacji zawodowej”
/ Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich/ 01.06.2008-31.12.2010

21.10.2008

21 131 200

„Oferta szkoleń w technologii e-

30.04.2009

4 302 520

umoŜliwiającej przeprowadzenie zamówienia publicznego
na wybór wykonawcy projektu w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ
na opóźnienie był przedłuŜający się termin podpisania
umowy z wykonawcą. Umowa została podpisana w dniu 4
listopada 2008 r. W marcu br. nastąpiło przekazanie
zmodyfikowanego prototypu bazy przez wykonawcę. W
dniu 11 marca br. miała miejsce instalacja i konfiguracja
systemu monitorującego do bazy danych – Nagios. Dnia
25.05.2009 r. wykonawca przekazał pierwszą wersję
produktów
powstałych
w
zadaniu
"wykonanie
oprogramowania wg projektu technicznego" oraz w
zadaniu "napełnienie bazy danych".
W ramach zadania dotyczącego „Analizy funkcjonowania
dotychczasowej bazy danych wraz z analizą potrzeb
nakierunkowanych na działanie zmodyfikowanej bazy
danych” oraz „Przygotowanie załoŜeń technicznych i
technologicznych dla bazy danych” wykonawca równieŜ
przekazał szereg produktów zgodnie z umową. Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 41%.
Rozpoczęcie realizacji projektu opóźniło się ze względu na
późniejsze
niŜ
zakładano
wszczęcie
procedury
umoŜliwiającej przeprowadzenie zamówienia publicznego
na wybór wykonawcy projektu w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Zatrudniono asystenta projektu. Realizacja
procedury o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonawcę produktów promocyjnych projektu miała
miejsce w maju 2009 r. Pomimo przesunięć czasowych nie
jest zagroŜone osiągnięcie wskaźnika w postaci liczby
pracowników instytucji rynku pracy, którzy podniosą
swoje kwalifikacje zawodowe w skali całego projektu.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,3%.
W okresie objętym sprawozdaniem trwały prace nad OPZ i

learning dla pracowników
instytucji rynku pracy, bazująca na
programach modułowych
opracowanych w ramach SPO
RZL” / Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich/ 01.12.2008-30.06.2010

8.

1.1

„Zarządzanie informacją
wykorzystywaną w usługach rynku
pracy” / Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich/ 01.10.200801.12.2012

23.03.2009

16 743 520

9.

1.1

„Szkolenia dla kadry publicznych
słuŜb zatrudnienia” / Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
01.09.2008-30.09.2010

02.10.2008

2 300 000

SIWZ związane z uruchomieniem postępowania o
zamówienie publiczne. W celu zniwelowania opóźnień
opracowano zmiany do wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu, zmienione zostały następujące
elementy: wydłuŜono okres realizacji projektu; przesunięto
realizację zadań przewidzianych w projekcie. W okresie
objętym sprawozdaniem w ramach projektu
został
złoŜony jeden wniosek o płatność, który do końca okresu
sprawozdawczego podlegał weryfikacji.
W okresie objętym sprawozdaniem złoŜono wniosek o
rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (SIWZ, kalkulacja kosztów) oraz odbyły się
konsultacje z działem prawnym CRZL nt. wzoru umowy.
Ponadto, została przeprowadzona wstępna analiza
zasobów informacyjnych wykorzystywanych w usługach
rynku pracy, która umoŜliwiła zidentyfikowanie instytucji,
w których znajdują się w/w zasoby. Jednocześnie, został
powołany komitet sterujący do zarządzania projektem oraz
został zatrudniony kierownik projektu, który był
odpowiedzialny
za
przygotowanie
dokumentacji
przetargowej. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosi 0,1%.
W okresie objętym sprawozdaniem przygotowano
dokumentację przetargową na przeprowadzenie szkoleń
ogólnych i językowych oraz na zakup sprzętu
komputerowego i przeprowadzenie ewaluacji szkoleń
ogólnych i językowych. Przeprowadzono szkolenia ogólne
i językowe. Wydrukowano i dystrybuowano „materiały dla
reemigrantów”. Przygotowywano dokumentację do
organizacji i przeprowadzenia 3 wizyt studyjnych.
Jednocześnie, informacja o realizacji projektu została
zamieszczona
na
stronie
internetowej
CRZL
http://www.crzl.gov.pl) oraz przygotowano dokumentację
przetargową na opracowanie i dystrybucję części
materiałów promocyjnych do projektu. W związku z

10.

1.1

„Projekt badawczy dot. systemów
imigracji wybranych grup
migranckich oraz dopuszczenie ich
do polskiego rynku pracy” /
Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich/ 01.08.2008-31.12.2010

25.09.2008

1 110 004

11.

1.1

„Implementacja i rozwój systemu
informacyjnego publicznych słuŜb
zatrudnienia” / Centrum Rozwoju

24.10.2008

193 000 000

przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu
została złoŜona korekta wniosku o dofinansowanie do
Instytucji Pośredniczącej. Z uwagi na długotrwałe
procedury związane z wyborem wykonawców szkoleń
ogólnych i językowych, planowane rozpoczęcie procedury
przetargowej na przeprowadzenie ewaluacji szkoleń
ulegnie przesunięciu. Stopień wydatkowania w ramach
projektu wynosi 0,6%.
W okresie sprawozdawczym został odebrany II raport
kwartalny, zaktualizowano harmonogram realizacji usługi
badawczej, odbyła się wizyta studyjna w Londynie oraz w
Pradze. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę usługi
"Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji róŜnych
grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego
rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych;
zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów
szkół zagranicznych odbywających praktykę/ staŜ w
Polsce; pracowników delegowanych przez firmy
zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw
sąsiadujących". Wykonawca złoŜył I i II raport kwartalny
informujący o postępie w realizacji usługi badawczej.
Ponadto, rozpoczęto realizację zadania „Przeprowadzenie
badań nt. skali, struktury procesów imigracji do Polski i
stanu
zatrudnienia
pracowników”
poprzez
zidentyfikowano bazy danych statystycznych w zakresie
imigracji zarobkowych do Polski. Wykonawca badań
utworzył podstronę projektu na stronie internetowej
www.ips.uw.edu.pl
(www.politykaspoleczna.pl).
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania
mającego na celu wyłonienie wykonawcy usług z zakresu
promocji projektu. Stopień wydatkowania w ramach
projektu wynosi 2,7%.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się spotkania z
firmą Sygnity S.A. oraz Departamentem Informatyki
MPiPS na temat: realizacji wdroŜeń pilotaŜowych P1 oraz

Zasobów Ludzkich/ 01.07.200830.12.2011

12.

1.1

„Analiza procesów zachodzących
na polskim rynku pracy i w
obszarze integracji społecznej w
kontekście prowadzonej polityki
gospodarczej” / Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich/ 01.01.200931.07.2014

16.02.2009

15 392 050

13.

1.1

„Aktywizacja społecznoekonomiczna kobiet na poziomie
lokalnym i regionalnym” / Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
01.02.2008-30.04.2011

09.12.2008

18 605 006

akceptacji treści dokumentów: "Techniczna Koncepcja
wdroŜeń" i "Wymagania dla platform sprzętowo –
systemowych". Dodatkowo prowadzone były prace
związane z rozwojem Oprogramowania aplikacyjnego
Syriusz Std. W dniu 16.03.2009 r. odbyła się Konferencja
CRZL pt. "Inauguracja wdroŜeń pilotaŜowych P2
Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std".. W dniach:
04-05.05.2009 r. – odbyła się konferencja pod nazwą
"Eureka" dla kadry publicznych słuŜb zatrudnienia. W
maju br. odebrano dokument pn. "Wizja rozwoju systemu
informacyjnego publicznych słuŜb zatrudnienia” oraz
"Dokument otwarcia" i aktualizację "Opisu obszaru
projektu". W czerwcu br. miało miejsce spotkanie
inaugurujące wdroŜenie produkcyjne Oprogramowania
aplikacyjnego Syriusz Std (w spotkaniu wzięło udział ok.
120 przedstawicieli PSZ). Stopień wydatkowania w
ramach projektu wynosi 2,7%.
W lutym 2009 r. została przygotowana dokumentacja
przetargowa
na
wybór
wykonawcy
zadania
przeprowadzenia badań i analiz, opracowanie 6 edycji
Raportu "Zatrudnienie w Polsce”. Odbyło się pierwsze w
tej
sprawie
posiedzenie
Komisji
przetargowej,
dokumentacja została przekazana do akceptacji DAE
(MPiPS). Opracowywano dokumentację przetargową
dotyczącą wyboru wykonawcy Zadania 2, tj. Modelu
DSGE. W kwietniu br. podpisano umowę zlecenie na
Redaktora naukowego. Opóźnienia w realizacji projektu
wynikały z przedłuŜających się procedur wyboru
wykonawców badań. Stopień wydatkowania w ramach
projektu wynosi 0,1%.
W marcu br. stworzono bazę teleadresową PSZ (z 8
województw) na potrzeby stworzenia bazy dobrych
praktyk, a takŜe przygotowano załoŜenia merytoryczne do
portalu internetowego i bazy danych. Przygotowano
strategię PR projektu. Utworzono modele merytoryczne

14.

1.1

„Godzenie ról zawodowych i
rodzinnych kobiet i męŜczyzn” /
Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich/ 01.11.2008-30.04.2011

02.01.2009

6 548 300

15.

1.1

„Zielona Linia - Centrum
Informacyjno-Konsultacyjne SłuŜb
Zatrudnienia” / Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich/ 01.10.200831.12.2011

24.09.2008

24 050 000

16.

1.1

„Kwestionariusz Zainteresowań
Zawodowych – narzędzie pracy
doradcy zawodowego” / Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
01.01.2009-31.12.2009

23.03.2008

1 066 009

opisów dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie
lokalnych inicjatyw na rzecz osób starszych, dobrych
praktyk animowania lokalnych regionalnych rynków
pracy. Opracowano bazę danych informacji badawczych,
raportów i wyników badań dotyczących problematyki
sytuacji 50+ na rynku pracy. Stopień wydatkowania w
ramach projektu wynosi 0,2%.
W okresie objętym sprawozdaniem przygotowywano
załoŜenia merytoryczne do analizy porównawczej
polskich i zagranicznych systemów legislacyjnych oraz
analizy dobrych praktyk. Trwały równieŜ prace
przygotowawcze do konferencji międzynarodowej
(zaplanowanej na listopad 2009 r.). Stopień wydatkowania
w ramach projektu wynosi 0,1%.
W ramach przygotowań do konferencji pt. „Wpływ
projektów systemowych z komponentem IT na
nowoczesność zarządzania w słuŜbach zatrudnienia” w
kwietniu br. opracowano artykuł dotyczący projektu
„Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne
SłuŜb Zatrudnienia” - do zbiorczej publikacji. Dnia
30.04.2009 r. zrealizowano kolejne moduły szkolenia:
„Kierowanie grupą konsultantów telefonicznych”,
„Przygotowywanie procedur i instrukcji stanowiskowych”.
W maju br. dokonano odbioru materiałów promocyjnych.
Zakończono i rozliczono Zadanie 2 "Analiza technologii
CC oraz przygotowanie załoŜeń i rekomendacji do
systemu Zielona Linia" oraz Zadanie 3 "Przygotowanie
załoŜeń technicznych i technologicznych, wymagania
funkcjonalne systemu Zielona Linia".
Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 12,7%.
W kwietniu br. podjęto negocjacje z wykonawcą usługi
szkoleniowej. Analizowano potrzeby szkoleniowe. W
czerwcu rozpoczęto szkolenia z zakresu stosowania
Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. Ze względu
na przedłuŜającą się procedurę podpisywania umowy o

17.

1.2

„Koordynacja na rzecz aktywnej
integracji” / Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich/ 01.09.200831.12.2013

07.10.2008

54 935 452

18.

1.2

„Rewitalizacja społeczna” /
Centrum Rozwoju Zasobów

02.10.2008

59 970 000

dofinansowanie projektu oraz wydłuŜoną procedurę
wyboru Wykonawcy, opóźnieniu uległ harmonogram
realizacji projektu. Mimo opóźnień w realizacji
harmonogramu projektu nie ma zagroŜenia w osiągnięciu
planowanych rezultatów oraz przekroczenia daty końcowej
projektu. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosi 0,1%.
W czerwcu br. podpisano pierwszą umowę dot.
uruchomienia Obserwatorium Integracji Społecznej w
ramach struktury regionalnych ośrodków polityki
społecznej. Opracowano takŜe koncepcję merytoryczną
„Bazy danych podmiotów pomocy i integracji społecznej”.
Odebrano produkt pn. „Koncepcja funkcjonalno organizacyjna Obserwatorium Integracji Społecznej”.
Przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia na
wykonanie strony internetowej projektu. Podstawowym
problemem w realizacji projektu są znaczne opóźnienia
wobec bazowego harmonogramu projektu. Główną
przyczyną opóźnień w realizacji zadań są przedłuŜające się
procedury wyboru wykonawców poszczególnych zadań
projektu oraz przeciągające się negocjacje z samorządami
województw w sprawie uruchomienia w strukturach
regionalnych ośrodków polityki społecznej pionów
analityczno - badawczych (Obserwatoriów Integracji
Społecznej). Pomimo przesunięcia harmonogramu
realizacji projektu, nie istnieje zagroŜenia osiągnięcia
załoŜonych rezultatów projektu. Aby zniwelować
opóźnienia w realizacji projektu, podjęto następujące
środki zaradcze: przygotowanie zmian w budŜecie
wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramie
realizacji projektu; podjęto działania na rzecz
wzmocnienia Zespołu projektu. Stopień wydatkowania w
ramach projektu wynosi 1,9%.
Trwają konsultacje dotyczące kryteriów wyboru gmin,
które realizować będą pilotaŜowe programy rewitalizacji -

Ludzkich/ 01.06.2008-31.12.2013

19.

1.2

„Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników pomocy
i integracji społecznej” / Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
01.06.2008-31.12.2011

07.10.2008

62 739 150

z uwagi na zmianę koncepcji wyboru gmin do pilotaŜu
dotyczącą
uwzględnienia
stosowania
zasady
komplementarności projektu z innymi projektami
rewitalizacyjnymi realizowanymi w ramach EFS i EFRR.
Następnie
opracowano
oraz
skonsultowano
z
Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej
propozycje wstępnych kryteriów doboru gmin do pilotaŜu,
po czym 22 czerwca br. przekazano do IP wstępne kryteria
doboru gmin do pilotaŜu w celu dalszych konsultacji.
Podstawowym problemem w realizacji projektu są
znaczące opóźnienia wobec bazowego harmonogramu
projektu. Przyczynami opóźnień są braki kadrowe
uniemoŜliwiające ustanowienie zespołu projektowego.
Beneficjent złoŜył w dniu 06.03.2009r. do Instytucji
Pośredniczącej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie
projektu m.in.: w zakresie zmian w harmonogramie i
budŜecie
projektu,
uwzględniających
zaistniałe
opóźnienia. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosi 0,0%.
Wnioskodawca zgłosił zmiany zwiększające wartość
projektu do 65 010 840 PLN i okres realizacji projektu do
31.05.2012 r. Zmiany budŜetowe zostały częściowo
zaakceptowane przez IP, przesunięcie okresu realizacji
zostało zaakceptowane przez IP. Do dnia 30 czerwca 2009
r. nie wpłynął do IP wniosek uwzględniający
zaakceptowane zmiany, w związku z powyŜszym, nie
został dotychczas podpisany odpowiedni aneks do umowy.
W okresie objętym sprawozdaniem rekrutowano na I i II
stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Odbyła się takŜe rekrutacja na studia I stopnia dla 6
województw, w których nie został wyłoniony wykonawca
- woj. dolnośląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, śląskie,
opolskie, lubuskie. Główny problem w realizacji projektu
to niewyłonienie wykonawców usługi przeprowadzenia
studiów dla 6 województw w planowanym pierwotnie

20.

1.2

21.

1.2

„Kształcenie kadry zarządzającej
instytucji pomocy i integracji
społecznej w formie studiów
podyplomowych” / Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich/
01.06.2009-30.09.2010
„Partnerstwo na rzecz
instytucjonalizacji ekonomii
społecznej” / Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich/ 01.10.200831.12.2011

22.06.2009

38 831 270

02.01.2009

1 999 760

terminie (październik 2008). Przyczyną niewyłonienia
wykonawców studiów I stopnia dla 6 województw
(świętokrzyskie,
opolskie,
dolnośląskie,
śląskie,
wielkopolskie i lubuskie) były braki formalne lub
niespełnienie kryteriów przetargu przez instytucje, które
się zgłosiły do przetargu we wrześniu 2008. Z tej sytuacji
wynika konieczność przesunięcia rozpoczęcia realizacji
tego zadania dla 6 województw na semestr letni 2009 r. Z
tego powodu konieczne będzie wydłuŜenie realizacji
projektu
o ok. pół roku (zmiana wniosku o dofinansowanie
projektu). Ponadto, trudności w rekrutacji kadry projektu o
odpowiednio wysokich kwalifikacjach i wynikające stąd
opóźnienia w zatrudnianiu. Stopień wydatkowania w
ramach projektu wynosi 13,5%.
W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono rozmowy
z przedstawicielami DPS w celu uszczegółowienia załoŜeń
projektu i osiągnięcia wskaźników. Ze względu na datę
podpisania Umowy o dofinansowanie, w okresie objętym
sprawozdaniem w ramach projektu nie złoŜono wniosku o
płatność.
Dnia 26.03.2009 r. miało miejsce spotkanie grupy ds.
przygotowania załoŜeń strategii rozwoju ekonomii
społecznej, a 31.03.2009 r. spotkanie grupy ds.
przygotowania załoŜeń systemu edukacji w zakresie
ekonomii społecznej. Następnie wprowadzono zmiany i
zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu. W
celu zmniejszenia opóźnień w realizacji projektu
przewidziano m.in. przyspieszenia prac zespołu oraz grup
tematycznych oraz działań mających na celu wyłonienie
wykonawców poszczególnych prac. Opóźnienie w
realizacji harmonogramu projektu nie zagraŜa osiągnięciu
rezultatów projektu oraz nie spowoduje przekroczenia daty

22.

1.2

„Diagnoza społeczna 2009-2013” /
Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich/ 01.03.2009-31.01.2014

18.05.2009

5 494 680

23.

1.3.3

„Szkolenie kadry Ochotniczych
Hufców Pracy” /Komenda Główna
Ochotniczych Hufców Pracy/
01.07.2008-31.12.2008

29.07.2008

1 000 000

24.

1.3.3

„Szkolenie – Praktyka –
Zatrudnienie – Rozwój” /Komenda
Główna Ochotniczych Hufców
Pracy/15.09.2008-28.02.2009

26.02.2009

18 829 503

końcowej
okresu
realizacji
projektu.
Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,7%.
W kwietniu br. przeprowadzono negocjacje z wykonawcą
usług badawczych. Natomiast w maju wykonawca
przestawił I Raport cząstkowy z realizacji badań – dot.
"Diagnoza społeczna 2009". Odbyło się I posiedzenie
Komitetu Sterującego projektu. W czerwcu wykonawca
przestawił II Raport cząstkowy (wersja wstępna) z
realizacji badań - dot. "Diagnoza społeczna 2009". Został
takŜe opracowany OPZ na zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu. Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 18,0%.
W ramach projektu zrealizowano m.in.: szkolenia
językowe dla kadry kierowniczej i merytorycznej OHP,
przeprowadzono wizyty studyjne we Francji, Włoszech
oraz Belgii. Realizacja projektu zakończyła się w dniu
31.12.2008 r. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosił 95,6%. W ramach projektu w szkoleniach
językowych wzięło udział 227 osób. W wizytach
studyjnych przeprowadzonych we Francji, Włoszech i
Belgii łącznie wzięło udział 50 osób. W ramach projektu
zakładano przeszkolenie 750 osób naleŜących do kadry
kierowniczej i merytorycznej Komendy Głównej OHP
natomiast łącznie objęto wsparciem 579 osób, co stanowi
77,2% realizacji wskaźnika projektu.
W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane
z objęciem uczestników projektu wsparciem w postaci
pracy opiekuńczo-wychowawczej, działań edukacyjnowychowawczych, przygotowaniem ich do poruszania się
po rynku pracy, kształcenia ogólnego i zawodowego.
Realizacja projektu zakończyła się w dniu 28.02.2009 r.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosił 91,6%.
W ramach projektu wsparciem (szkolenia językowe, kursy
zawodowe) zostało objętych 2 917 osób, co stanowi
116,6% wartości docelowej wskaźnika.

25.

1.3.3

„OHP jako realizator usług rynku
pracy” /Komenda Główna
Ochotniczych Hufców Pracy/
01.05.2009-31.12.2013

15.05.2009

99 538 000

26.

1.3.3

„Nasza Przyszłość” /Komenda
Główna Ochotniczych Hufców
Pracy/ 01.05.2009-31.10.2009

19.06.2009

3 166 095

27.

1.3.3

„Szkolenie – Praktyka –
Zatrudnienie – Rozwój II edycja”
/Komenda Główna Ochotniczych
Hufców Pracy/ 01.05.200931.12.2009

15.05.2009

18 000 000

28.

1.3.4

„Podniesienie kwalifikacji
zawodowych funkcjonariuszy i
pracowników SłuŜby Więziennej
realizujących zadania związane z
przywięziennymi „Klubami Pracy”/
Centralny Zarząd SłuŜby
Więziennej/ 01.08.200829.11.2013

25.07.2008

6 956 733

W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane
z
podpisywaniem
porozumień
z przedstawicielami samorządów lokalnych na tworzenie
nowych jednostek (MłodzieŜowe Centra Kariery i Punkty
Pośrednictwa Pracy) oraz prowadzeniem akcji promocyjno
- informacyjnej w lokalnych mediach. Jednocześnie,
stopień wydatkowania oraz osiągniętych wskaźników w
ramach projektu wynosi 0%.
W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane
z: promocją projektu - działania promocyjnoinformacyjne, zarządzaniem i koordynacją projektu rekrutacja uczestników projektu, uczestników objęto
opieką terapeutyczno-wychowawczą oraz dodatkowym
wsparciem socjalnym - ubezpieczeniem uczestników
projektu. Jednocześnie, stopień wydatkowania
oraz
stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu
wynosi 0%.
W ramach projektu zrealizowano m.in.: zadania związane
z promocją, zarządzaniem i koordynacją projektu,
przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia
działalności gospodarczej - szkolenia z ABC
przedsiębiorczości. Jednocześnie, stopień wydatkowania
oraz stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu
wynosi 0%.
W ramach projektu zrealizowano m.in. kampanię
informacyjno – promocyjną w lokalnych mediach, mającą
na celu wyłonienie kandydatów do udziału w zajęciach
Klubów Pracy; na bieŜąco realizowane są zajęcia Klubów
Pracy; zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji
niniejszego projektu. Opóźnienia w realizacji niektórych
etapów zadania podyktowane są koniecznością
zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
dostosowaniem
działań
do
innych,
aktualnie
obowiązujących przepisów regulujących ich wykonanie.
Trwają intensywne prace przy udziale komórek

29.

1.3.4

„Penitencjarny doradca
zawodowy” / Centralny Zarząd
SłuŜby Więziennej/ 01.08.200829.11.2013

25.07.2008

4 676 453

30.

1.3.4

„Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny
słuŜący podniesieniu kwalifikacji
zawodowych osób pozbawionych
wolności oraz przygotowaniu ich
do powrotu na rynek pracy po
zakończeniu odbywania kary
pozbawienia wolności"/ Centralny
Zarząd SłuŜby Więziennej/
01.08.2008-30.11.2012

25.07.2008

109 061 849

31.

1.3.4

„Aktywizacja społeczno zawodowa 25.07.2008
skazanych niepełnosprawnych oraz
osób skazanych na karę
pozbawienia wolności na podstawie
art. 209 § 1 Kodeksu karnego"/
Centralny Zarząd SłuŜby
Więziennej/ 01.08.2008-29.11.2013

7 450 883

merytorycznych Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej
nad rozwiązaniem problemowych kwestii. Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 11,9%.
W ramach projektu we wszystkich jednostkach biorących
udział przeprowadzona została kampania promocyjna mająca na celu wyłonienie kandydatów do udziału w
zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych.
Efektem akcji są trwające zajęcia związane z doradztwem
zawodowym zarówno w formie indywidualnej, jak i
grupowej. W ramach projektu zakłada się przeszkolenie
9 600 osób nieaktywnych zawodowo do końca okresu
sprawozdawczego zostało objętych wsparciem 125 osób,
co stanowi 0,01% zakładanego wskaźnika.
Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,6%.
W ramach projektu we wszystkich jednostkach
przeprowadzono działania związane z wyborem
wykonawców szkoleń przeznaczonych dla skazanych. W
większości jednostek penitencjarnych biorących udział w
realizacji projektu trwały i zostały zakończone szkolenia
skazanych.
Niewydatkowanie
przewidzianych
w
harmonogramie płatności kwot wynika z konieczności
dostosowania
przepisów
prawnych
regulujących
funkcjonowanie SW do procedur PO KL i trudności
związanych
z
zatrudnieniem
odpowiednio
wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do realizacji
projektów współfinansowanych z EFS. Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,2%.
W ramach projektu we wszystkich jednostkach zostały
przeprowadzone działania związane z wyborem
wykonawców szkoleń przeznaczonych dla skazanych.
Trwają działania związane ze szkoleniem grup
docelowych beneficjentów. Jednocześnie, przeprowadzono
kampanię informacyjno - rekrutacyjną, skutkującą
wyłonieniem grup docelowych i rozpoczęciem szkoleń w
wielu jednostkach penitencjarnych. Sukcesywnie w miarę

32.

1.3.5

„Kształcenie zawodowe nieletnich
przebywających w zakładach
poprawczych i schroniskach dla
nieletnich”/ Ministerstwo
Sprawiedliwości/ 01.04.20831.12.2013

04.08.2008

31 702 087

33.

1.3.5

„Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych kluczowych
pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych zakładów
poprawczych i schronisk dla

04.08.2008

16 268 700

moŜliwości prowadzone jest zatrudnienie skazanych,
którzy zakończyli udział w cyklach szkoleniowoaktywizacyjnych. W ramach projektu przewidziane jest
objęcie wsparciem 1440 osób nieaktywnych zawodowo do
końca okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 133
osoby, co stanowi 0,1% wskaźnika. Stopień wydatkowania
w ramach projektu wynosi 8,9%.
W ramach projektu zawarto umowę o świadczenie usług z
firmą, która zobowiązała się do wykonania pełnej
dokumentacji przetargowej na dostawę maszyn i urządzeń
oraz wykonanie prac dostosowawczych i konserwacyjnych
warsztatach zawodowych oraz zawarto umowę z firmą,
która zobowiązała się do wykonania projektów i
kosztorysów prac dostosowawczych w 9 placówkach. W
toku realizacji projektu największe trudności związane są z
wyborem
odpowiednich
trybów
i
sposobów
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Ponadto, na wydłuŜenie momentu wszczęcia
postępowań
przetargowych
wpływa
konieczność
wzywania wykonawców dokumentacji przetargowych do
naleŜytego wykonania umowy - poprawienia lub
uzupełnienia dokumentacji. Pojawiły się trudności
związane z zabezpieczeniem odpowiedniej puli środków
finansowych na realizację zamówień - zgodnie z
procedurami obowiązującymi w MS, przed wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
konieczne jest zabezpieczenie środków, którymi nie
zawsze dysponuje w odpowiedniej wysokości budŜet
centrali Ministerstwa. Stopień wydatkowania w ramach
projektu wynosi 0,03%.
W ramach projektu zawarto umowę o świadczenie usług z
firmą, która zobowiązała się do wykonania pełnej
dokumentacji przetargowej na usługi edukacyjne
skierowane do kadry kluczowej i zakładów dla nieletnich
(studia, szkolenia, kursy). W okresie sprawozdawczym

nieletnich” / Ministerstwo
Sprawiedliwości/ 01.04.200801.12.2013

34.

1.3.5

„Przygotowanie osób
przebywających w zakładach
poprawczych i schroniskach dla
nieletnich do kontaktów z
instytucjami rynku pracy i pomocy
społecznej” / Ministerstwo
Sprawiedliwości/ 01.04.200831.10.2009

04.08.2008

750 000

przeprowadzono rekrutację na I etap kursu dla
pracowników ochrony osób i mienia dla pracowników
zakładów dla nieletnich oraz podjęto działania zmierzające
do uzgodnienia harmonogramu zajęć; trwa kompletowanie
grupy studentów na studia uzupełniające i podyplomowe.
Niewydatkowanie przewidzianych w harmonogramie
płatności kwot wynika przede wszystkim z długotrwałej
analizy rynku usług edukacyjnych. Trudności w realizacji
projektu dotyczą równieŜ osób, które zgłaszają się jako
kandydaci do obsługi, poniewaŜ nie mają one
doświadczenia przy realizacji zadań współfinansowanych
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Częściowo
wpływ na wydłuŜenie realizacji niektórych zadań ma
równieŜ konieczność zachowania procedur w MS
związanych np. z zawarciem umów cywilnoprawnych,
których projekty musi zaopiniować kilka jednostek
organizacyjnych resortu. Stopień wydatkowania w ramach
projektu wynosi 0,2%.
W okresie sprawozdawczym zakończyły się szkolenia w
zakładach i schroniskach dla nieletnich. Dokonano wyboru
oferty na dostawcę drukarek dla personelu projektu, trwa
wybór ofert na dostawę sprzętu komputerowego (laptopów
z oprogramowaniem) dla personelu zarządzania projektem.
Prowadzone są równieŜ rozmowy z kandydatem na
wykonawcę podręcznika dla nieletnich. Wsparcia
udzielono 834 osobom. Niewydatkowanie przewidzianych
w harmonogramie płatności kwot wynika m.in. ze
stosunkowo późnego podpisania umowy o dofinansowanie
projektu. W okresie poprzedzającym podpisanie umowy
nie mogły być podejmowane działania pociągające
wydatki. Długotrwałe procedury związane z zawarciem
umów cywilnoprawnych nie sprzyjają szybkiemu
naborowi na wolne stanowiska. Ze względu na potrzebę
poszerzenia zespołu projektowego oraz planowane zmiany
w systemie zarządzania projektem, w MS zdecydowano o

35.

1.3.5

„Rozwój kompetencji społecznych
osób przygotowujących się do
opuszczenia zakładów
poprawczych” / Ministerstwo
Sprawiedliwości/ 01.04.200831.12.2013

02.09.2008

29 238 230

36.

1.3.5

„Ogólnopolska konferencja
przedstawicieli zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich, instytucji rynku pracy,
pomocy i integracji społecznej oraz
partnerów społecznogospodarczych, poświęcona
problematyce przygotowania osób
przebywających w zakładach
poprawczych i schroniskach dla
nieletnich do integracji zawodowej
i społecznej” / Ministerstwo
Sprawiedliwości/ 01.04.200831.10.2009

04.08.2008

150 000

37.

1.3.6

„Wsparcie osób niewidomych na

23.12.2008

3 980 280

wystąpieniu do IP 2 stopnia z prośbą o akceptację
zmodyfikowanego
wniosku
o
dofinansowanie.
Jednocześnie, stopień wydatkowania
oraz stopień
osiągniętych wskaźników w ramach projektu wynosi 0%.
W ramach projektu na wstępnym etapie realizacji trwało
poszukiwanie lokali na utworzenie hosteli oraz trwał
proces rekrutacji nieletnich do hostelu. W okresie
sprawozdawczym zawarto umowę o dostawy energii
elektrycznej oraz gazu do hostelu w Koszalinie. Zgłoszono
równieŜ do projektu budŜetu resortu potrzebę przyznania
etatów pedagogicznych do hosteli. W hostelach
umieszczono 11 wychowanków. Dyrektor zakładu
wystąpił o zatwierdzenie umów na kurs nauki jazdy oraz
kurs języka obcego wobec wychowanków umieszczonych
w hostelach. Jednocześnie, stopień wydatkowania oraz
stopień osiągniętych wskaźników w ramach projektu
wynosi 0%.
W ramach projektu na wstępnym etapie realizacji trwały
uzgadniania treści dokumentacji przetargowej i projektu
umowy z wykonawcą konferencji - jednostką
organizacyjną. W danym okresie sprawozdawczym
wystąpiono o zabezpieczenie środków na realizację
zamówienia polegającego na organizacji konferencji;
wytypowano wykonawcę zamówienia; zawarto umowę ze
specjalistą do obsługi biurowej projektu; dokonano
wyboru oferty na dostawcę drukarek dla personelu
projektu, trwa wybór ofert na dostawę sprzętu
komputerowego (laptopów z oprogramowaniem) dla
personelu zarządzania projektem; rozwaŜane jest
przedłuŜenie okresu realizacji projektu do dna 31.12.2009
roku. Projekt nie przewiduje udzielenia wsparcia
beneficjentom ostatecznym. Jednocześnie, stopień
wydatkowania oraz stopień osiągniętych wskaźników w
ramach projektu wynosi 0%.
W ramach projektu zakończyło się szkolenie z obsługi

rynku pracy”/ Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych/ 01.12.200831.12.2009

38.

1.3.6

„Wsparcie osób z zaburzeniami
psychicznymi na rynku pracy” /
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych/
29.12.2008-28.02.2010

20.02.2009

2 999 585

39.

1.3.6

„Wsparcie osób niesłyszących na
rynku pracy” / Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych/ 01.11.200831.12.2009

01.04.2009

2 999 977

40.

1.3.6

„Wsparcie osób
głuchoniewidomych na rynku

01.04.2009

3 000 000

klienta telefonicznego. Udział w projekcie rozpoczęło 160
osób. Dzięki konsultacjom ze specjalistami dla 45 os.
wytyczone zostały indywidualne ścieŜki kariery.
Jednocześnie
prowadzono
działania
promocyjnoinformacyjne projektu. W ramach rehabilitacji zawodowej
zakończyły się kursy: brajla, obsługi komputera,
poruszania się w małej i duŜej przestrzeni,
bezwzrokowych technik i metod pracy. Odbył się równieŜ
Wyjazd Studyjny pod opieką trenerów - pedagogów do
Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Specjaliści regionalni
mają kolosalne trudności ze znalezieniem osób
spełniających wymogi zawarte w regulaminie. Aby Polski
Związek Niewidomych mógł zrekrutować załoŜoną liczbę
beneficjentów zostanie zmieniony regulamin rekrutacyjny.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 1,3%.
W ramach projektu przeprowadzono rekrutację
beneficjentów
ostatecznych,
wdroŜono
procedury
rekrutacyjne ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
ochrony danych osobowych; przeprowadzono rekrutację
na stanowiska niezbędne do realizacji projektu (pracownik
ds. rekrutacji, psychologowie, doradcy zawodowi);
podpisano umowę z pracownikiem ds. rekrutacji;
prowadzono działania promocyjne; zorganizowano
konferencję inaugurującą projekt. Stopień wydatkowania
w ramach projektu wynosi 0,001%.
W ramach projektu zakończono cykle spotkań z
dyrektorami, rodzicami oraz opiekunami, doradcami
zawodowymi. Z poradnictwa indywidualnego (94
godziny) skorzystało 129 osób. W ramach projektu
ustalono zakres informacji, które powinny znaleźć się w
Video CV. Udzielono 136 godzin poradnictwa prawnego i
psychologicznego, w których udział wzięło 176 osób.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
W ramach projektu prowadzono działania informacyjno –
promocyjne. W kaŜdym z makroregionów odbyły się

pracy” / Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych/ 01.11.200831.12.2009

41.

1.3.6

„Wsparcie osób
niepełnosprawnych ruchowo na
rynku pracy” / Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych/ 29.12.200831.12.2009

01.04.2009

11 514 913

42.

1.3.6

01.04.2009

4 991 233

43.

1.3.6

„Wsparcie osób z
niepełnosprawnością intelektualną
(osoby z zespołem Downa oraz
z upośledzeniem w stopniu
głębokim” / Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych/ 29.12.200828.02.2010
„Wsparcie osób z autyzmem” /
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych/
02.01.2009-28.02.2010

20.02.2009

1 995 432

spotkania beneficjentów ostatecznych projektu ze
specjalistami (rehabilitantem, psychologiem, doradcą
zawodowym, doradcą ds. sprzętu, doradcą prawnym ds.
zatrudnienia osób niepełnosprawnych). Zorganizowano 4
warsztaty rehabilitacyjne (wsparcie z zakresu rehabilitacji,
poradnictwa psychologicznego, doradztwa prawnego i
zawodowego) – aktualnie prowadzona jest ewaluacja
warsztatów. Ze względu na późniejszy niŜ wstępnie
zakładano termin podpisania umowy o dofinansowanie, a
w konsekwencji równieŜ umowy partnerskiej - realizacja
zadań mających bezpośrednie przełoŜenie na osiągnięcie
wskaźników i wydatkowania nie rozpoczęła się w 2008r.
W związku z powyŜszym wskaźniki zakładane na 2008
rok zostaną osiągnięte w roku 2009. Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 1,2%.
W ramach projektu wykonano materiały promocyjno –
informacyjne. W okresie sprawozdawczym realizowano
szkolenia zawodowe oraz warsztaty wyjazdowe „aktywne
poszukiwanie pracy”, udzielono wsparcia beneficjentom
ostatecznym w postaci indywidualnego poradnictwa
psychologicznego
i
prawnego
oraz
doradztwa
zawodowego. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosi 0%.
W ramach projektu przeprowadzono procedurę
przetargową w wyniku, której zatrudnionych zostało 10
koordynatorów regionalnych. Udział w projekcie
rozpoczęło 98 osób z głębokim stopniem upośledzenia
umysłowego. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosi 0%.

W ramach projektu została opracowana strategia promocji
i upowszechniania projektu. W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych (II
etapy) oraz zorganizowano zajęcia grupowe – treningi

44.

1.3.6

1.1.3.7

45.

46.

47.

„Ogólnopolskie badanie sytuacji,
potrzeb i moŜliwości osób
niepełnosprawnych"/ Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych/ 01.12.200828.02.2010
„Działania ukierunkowane na
osoby migrujące z i do Polski, w
zakresie szkoleń, doradztwa i
kampanii informacyjno –
promocyjnej”/ Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich/ 01.08.200831.12.2009

01.04.2009

8 742 620

17.04.2009

3 879 019

umiejętności społecznych i zawodowych, warsztaty.
Rozpoczęły się równieŜ zajęcia staŜowe. Uzyskano
licencję do wydania publikacji TTAP - przetłumaczenie
podręcznika do TTAP z jęz. angielskiego na jęz. Polski.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
W ramach projektu opracowano narzędzia badawcze w
kaŜdym z 8 modułów badawczych. Wyłoniono równieŜ
wykonawcę na przeprowadzenie badania ankietowego
(100 000 osób niepełnosprawnych) – SMG/KRC. Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.

W ramach projektu podpisano umowę z wykonawcą na
wykonanie i uruchomienie portalu internetowego
www.powroty.gov.pl, skład komputerowy okładek, tekstu
oraz elementów graficznych, dostawa i organizacja
dystrybucji wydawnictwa pt. „Powrotnik. Nawigacja dla
powracających”.
Ponadto
odbyła
się
kampania
informacyjno-promocyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii
oraz kampania informacyjno-promocyjna w polskiej prasie
społeczno - ekonomicznej. W okresie sprawozdawczym
realizowane były zadania związane z bieŜącą realizacją
projektu m.in. obsługa prawna, merytoryczna oraz
techniczna
portalu
www.powroty.gov.pl.
Stopień
wydatkowania w ramach projektu wynosi 45,6%.
PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
2.1.3
23-06-2009
7 359 811,65
W ramach projektu przygotowywane były i
Szkolenia z zakresu zarządzania
przeprowadzane jedynie procedury przetargowe.
środowiskiem
PARP
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
01.04.2009-31.12.2012
2.1.3
23-06-2009
9 950 699,73
W ramach projektu przygotowywane były i
Ogólnopolski program promocji i
przeprowadzane jedynie procedury przetargowe.
szkoleń dla przedsiębiorców
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
Telepraca II
PARP
01.04.2009-31.12.2011
2.1.3
23-06-2009
17 023 161,40
W ramach projektu przygotowywane były i
Inwestycja w kadry 3

48.

2.1.3

49.

2.1.3

PARP
01.04.2009-31.12.2013
Rozwój zasobów ludzkich poprzez
promowanie wiedzy, transfer i
upowszechnianie innowacji
PARP
13.02.2009-31.03.2013

Przedsiębiorczość akademicka
(rozwój firm spin off, spin out) zapotrzebowanie na szkolenia
słuŜące jej rozwojowi
PARP
02.01.2008-30.06.2009

23-06-2009

38 685 000,00

01-08-2008

180 000,00

przeprowadzane jedynie procedury przetargowe.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
− opracowywano załoŜenia do realizacji projektu
wsparcia i realizacji projektu promocyjnoinformacyjnego dotyczącego klastrów; zawarto
umowy z 3 instytucjami (Instytut Wzornictwa
Przemysłowego, SOOIPP, NOT-FSNT) na
współorganizację przedsięwzięć promujących postawy
proinnowacyjne oraz transfer technologii; 2 umowy
zostały zrealizowane i rozliczone do 30 czerwca 2009
r.;
− prowadzone były rozmowy z potencjalnymi
partnerami;
− prowadzono promocję laureatów Konkursu Polski
Produkt Przyszłości;
− przygotowano i zrealizowano postępowania
przetargowe.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
Zgodnie z informacjami PARP, osiągnięto wszystkie
załoŜone rezultaty projektu, tj.
− opracowanie raportu z badania;
− opracowanie prezentacji z badania,
− opracowanie abstraktu i przetłumaczenie na j.
angielski,
− opublikowanie rapotu – 1000 egz.,
− zorganizowanie konferencji prasowej, konferencji
ogólnopolskiej, seminarium specjalistycznego,
− przygotowanie i opublikowanie 4 artykułów nt.
badania w specjalistycznych czasopismach
(dodatkowy 1 artykuł),
− prezentacje – przedstawienie wyników badania na 2
konferencjach/seminariach (prezentacja na
dodatkowych
2 seminariach),
− dystrybucja raportu – 350 odbiorców,

−
−

50.

2.1.3

Foresight kadr nowoczesnej
gospodarki
PARP
02.06.2008-31.12.2009

01-08-2008

500 000,00

51.

2.1.3

Upowszechnianie i promowanie
innowacyjności
PARP
01.01.2008-31.05.2009

01-08-2008

2 300 000,00

rozesłanie abstraktu – 600 odbiorców,
zamieszczenie alektronicznej wersji raportu, zapisu z
debat i abstraktu na stronie PARP,
− promocja projektu w telewizji (TVN CNBC oraz TV
Biznes.), w prasie (ukazały się 2 dodatkowe wzmianki
w prasie) oraz w Internecie (3 dodatkowe wzmianki
na portalach internetowych),
− określenie typów i skali szkoleń wspomagających
rozwój przedsiębiorstw tworzonych w ramach
przedsiębiorczości akademickiej – badanie
przeprowadzone na grupie 500 respondentów.
Projekt zakończył się 30.06.2009 r.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
− przeprowadzono serię paneli eksperckich w 5 panelach
tematycznych (25 spotkań);
− opracowano tezy do badania Delhi i przeprowadzono
badanie skierowane do 300 ekspertów zewnętrznych;
− przeprowadzono prace analityczne związane z
przygotowaniem scenariuszy rozwoju w
poszczególnych branŜach.
− wykonawca przedstawił ostateczną wersję raportu
końcowego, którą PARP przyjęła do druku.
− opublikowano raport z badania „Foresight kadr
nowoczesnej gospodarki”,
− odbyła się konferencja ogólnopolska promująca
wyniki badań oraz konferencja prasowa. Wyniki
projektu zostały zaprezentowane takŜe na IX FORUM
MSP, które odbyło się w Warszawie.
− trwają dalsze prace związane z promocją wyników
projektu.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IP2
wszystkie rezultaty miękkie i twarde załoŜone w projekcie
zostały osiągnięte:

−

52.

2.1.3

Portal innowacji jako platforma
informacyjna na rzecz rozwoju
innowacji
PARP
01.01.2008-30.06.2009

01-08-2008

260 000,00

53.

2.1.3

Program szkoleń rozwoju małych
firm w regionach Polski
Wschodniej
PARP
12.03.2008-31.02.2011

03-09-2008

25 034 680,00

zorganizowanie przedsięwzięć słuŜących promowaniu
postaw innowacyjnych i zwiększaniu innowacyjności
– 26:
− zidentyfikowanie innowacyjnych rozwiązań – 66;
− wypromowanie innowacyjnych
produktów/przedsiębiorców/jbr jako przykładów
działalności innowacyjnej – 15 produktów, 17
instytucji tj:
− przygotowanie i udostępnienie opracowań nt.
innowacji - 15 (z czego 10 publikacji wydanych w
formie 9 ksiąŜek i na płytach CD):
oraz rezultaty miękkie. Projekt zakończył się
30.06.2009 r.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 94,2%.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IP2
wszystkie rezultaty załoŜone w projekcie zostały
osiągnięte:
− wprowadzanie bieŜących informacji nt innowacji – 1
576
− odnotowanie wizyt na portalu – 1 000 000
− uświadomienie potrzeby bycia innowacyjnym – 80 %
badanych
− uświadomienie potrzeby wspierania postaw
innowacyjnych – 86,5 % badanych
− Upowszechnienie postaw innowacyjnych wśród
odbiorców – 93,5 % badanych
− Zadanie 1 – Na bieŜąco utrzymywano Portal Innowacji
(PI).
Projekt zakończył się 30.06.2009 r.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 74,5%.
− podpisano umowę na realizację usługi z wykonawcą
wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie usługi
szkoleniowo-doradczej „Program szkoleń dla rozwoju

małych firm w regionach wschodniej Polski II”.
w ramach usługi Wykonawca dostarczył do PARP
„Plan rekrutacji na szkolenia doradztwo, mentoring
oraz seminaria” oraz „Program promocji projektu”
− wykonawca usługi nie przeprowadził Ŝadnej wizyty
monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i
kursów trenerskich realizowanych w projektach
systemowych PARP” poniewaŜ nie uruchomiono
jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają
monitoringowi.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,13%.
− wybrano Wykonawcę badania
− Wykonawca złoŜył raport metodologiczny oraz
opracował narzędzia do pierwszej fazy badania
(scenariusze do badań jakościowych).
− Wykonawca usługi nie przeprowadził Ŝadnej wizyty
monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i
kursów trenerskich realizowanych w projektach
systemowych PARP” poniewaŜ nie uruchomiono
jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają
monitoringowi.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
− wykonawca usługi nie przeprowadził Ŝadnej wizyty
monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i
kursów trenerskich realizowanych w projektach
systemowych PARP” poniewaŜ nie uruchomiono
jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają
monitoringowi.
− podpisano umowę z Wykonawcą badania na temat
liczby i rodzaju FR w Polsce oraz głównych barier
specyficznych dla tej grupy przedsiębiorstw.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,15%.
− została przygotowana przez eksperta zewnętrznego
analiza wyników badania pt. "Bilans Kapitału
Ludzkiego a potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw"
−

54.

2.1.3

KaŜdy pracownik jest waŜny podnoszenie kompetencji
pracowników o niskich
kwalifikacjach
PARP
01.08.2008-31.12.2011

24-09-2008

18 391 350,00

55.

2.1.3

Firmy rodzinne
PARP
07.05.2008- 31.12.2011

03-09-2008

5 292 260,00

56.

2.1.3

Bilans Kapitału Ludzkiego
PARP
15.09.2008-31.12.2014

08-12-2008

21 321 187,30

57.

2.1.3

Promocja szkoleń i popularyzacja
idei podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez całe Ŝycie
PARP
03.02.2008-31.12.2013

03-09-2008

30 000 000,00

58.

2.1.3

Akademia PARP
PARP
01.02.2008- 31.12.2013

03-09-2008

45 766 700,00

59.

2.1.3

Analiza oczekiwanych efektów
restrukturyzacji i ich wpływu na
rynek pracy

27-11-2008

1 215 000,00

wraz z opracowaniem raportów. Usługa miała na celu
opracowanie Raportów Cząstkowych
przedstawiających wnioski płynące z poszczególnych
badań składających się na projekt, przygotowanie
rekomendacji merytorycznych, oraz badawczych.
− przygotowano raport z badania analizy potrzeb
informacyjnych głównych odbiorców wyników badań
realizowanych w ramach projektu.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,45%.
− przeprowadzono oraz opracowano wyniki badania
segmentacyjnego właścicieli i kadry zarządzającej
przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników;
− zrealizowano badania jakościowe wśród potencjalnych
uŜytkowników internetowej bazy ofert szkoleniowych;
− zapewniono kontynuację funkcjonowania internetowej
bazy szkoleń
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,5%.
− realizowano ogólnopolskie szkolenia e-learningowe
przez podmiot zewnętrzny;
− opracowano i udostępniono nowe szkolenia elearningowe pt „BHP w sektorze MŚP”,. Badanie
Rynku”, „ Zarządzanie kryzysowe
w MSP”,
„Zabezpieczanie transakcji handlowych”, „Jak załoŜyć
własną firmę?”;
− osadzono na portalu grę strategiczną.
− wykonawca usługi nie przeprowadził Ŝadnej wizyty
monitorującej w ramach umowy „Monitoring szkoleń i
kursów trenerskich realizowanych w projektach
systemowych PARP” poniewaŜ nie uruchomiono
jeszcze szkoleń stacjonarnych, które podlegają
monitoringowi.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 7,9%.
W ramach projektu przygotowywane były i
przeprowadzane jedynie procedury przetargowe. Z uwagi
na fakt, Ŝe PARP uniewaŜniła postępowanie przetargowe

PARP
03.11.2008-31.05.2010
60.

2.1.3

61.

2.1.3

62.

2.2.1

Znaczenie wiedzy i informacji w
zarządzaniu MSP
PARP
15.05.2009-31.12.2010
Proces inwestycyjny i strategie
przedsiębiorstw w czasach kryzysu
PARP
15.05.2009-31.12.2010
Wsparcie i rozwój instytucji
świadczących usługi na rzecz
przedsiębiorczości oraz ich sieci
PARP
01.06.2008-31.12.2012

podpisanie umowy na realizację usługi moŜe nastąpić na
przełomie września/października 2009 r.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.
Do końca okresu sprawozdawczego przygotowywano
jedynie postępowania przetargowe.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.

23-06-2009

1 050 000,00

23-06-2009

520 000,00

Do końca okresu sprawozdawczego przygotowywano
jedynie postępowania przetargowe.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%.

03-09-2008

50 000 000,00

−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

kontynuowano proces rejestracji w KSU.
przeprowadzono 6 audytów sprawdzających standardy
KSU,
zarejestrowano 4 nowe ośrodki KSU
rozszerzono zakres rejestracji usług.
kontynuowano prace nad budową systemu
kompetencji konsultantów KSU.
w ramach badania kompetencji konsultantów KSU,
przeprowadzono łącznie 540 jednostkowych
weryfikacji kandydatów na konsultantów oraz
konsultantów PK, łącznie w ramach 8 cykli testów
kompetencji.
przeprowadzono 61 szkoleń dla konsultantów KSU, w
tym dla PK i KSI oraz przedstawicieli funduszy
poŜyczkowych i poręczeniowych, łącznie dla 1199
uczestników, w tym 318 nie powtarzających się
konsultantów.
zaktualizowano dotychczasowe i opracowano nowe
pakiety informacyjne,
opracowano koncepcję powiązań wewnątrz systemu.
przygotowano i przeprowadzono łącznie 8 spotkań dla
nowych struktur merytorycznych oraz Rady
Koordynacyjnej KSU.

−
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Wsparcie systemu kompleksowych
usług informacyjnych dla
przedsiębiorców oraz osób
zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą poprzez
finansowanie sieci Punktów
Konsultacyjnych
PARP
01.07.2008-31.03.2011
Podnoszenie kompetencji kadry
szkoleniowej
PARP
01.03.2008-31.12.2013

18-09-2008

97 703 999,98

03-09-2008

100 000 000,00

wdroŜono usprawnienia w 4 modułach systemu
informatycznego KSU (SI KSU).
− przebudowano portal zewnętrzny SI KSU,
− zorganizowano konferencję KSU i towarzyszącą jej
konferencję prasową dot. usług KSU.
− uruchomiono monitoring prasy, opracowano 2
biuletyny informacyjne KSU, 3 depesze informacyjne
i artykuł analityczny, oraz przeprowadzono wywiad i
reportaŜ, a takŜe przeprowadzono wywiady dot.
znajomości KSU wśród dziennikarzy prasowych.
− opracowano metodykę do 1 typu badania.
− nadzorowano wykonanie badania eksploracyjnego,
polegającego na konceptualizacji i operacjonalizacji
przedsięwzięcia /zamówienia pn. „Obserwatorium
rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności w Polsce”.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,6%.
− zakończono II i III okres realizacji projektu na
prowadzenie PK,
− przeprowadzono audyty finansowe I i II okresu
realizacji projektów PK, na podstawie których PK
przygotowały wnioski o płatność i przekazały do
PARP
− audytor wyłoniony w postępowaniu PZP
przeprowadził audyty finansowe we wszystkich PK;
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 9,4%.
− wypłacono 13 zaliczek na realizację projektów
podmiotom, dla których podpisano umowy w grudniu
2008 r.
− ogłoszono drugi konkurs na realizację projektów
związanych z podnoszeniem kompetencji kadry
szkoleniowej (wpłynęło 35 wniosków).
− zakończono ocenę merytoryczną i finansową, którą
pozytywnie przeszło 17 wniosków.

−

65.
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Opracowanie kompleksowych
programów profilaktycznych
Instytut Medycyny Pracy im. J.
Nofera w Łodzi
01.04.2008- 29.02.2012

31-07-2008

5 552 880, 01

w ramach usługi „Monitoring szkoleń i kursów
trenerskich realizowanych w projektach systemowych
PARP” zrealizowano 15 wizyt monitoringowych.
− do końca czerwca 2009 r. rozpoczęto i kontynuowano
realizację 31 szkoleń (podstawowych i
zaawansowanych), w których biorą udział 392 osoby.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 5,75%.
− kontynuowano badania i analizy dotyczące programu
profilaktycznego obejmującego choroby skóry,
alergiczne, zakaźne, schorzenia układu ruchu i
obwodowego układu nerwowego,
− kontynuowano badania i analizy dotyczące programu
profilaktycznego zagroŜeń psychospołecznych,
− rozpoczęto badania i analizy dotyczące programu
profilaktycznego chorób układu krąŜenia,
− opracowano kompleksowy program profilaktyczny
ochrony słuchu, zgodnie z harmonogramem,
zatwierdzony dnia 24.02.2009r. wnioskiem o płatność
za okres 01.11.2008 r.-31.12.2008 r.,
− opracowano programy konferencji i spotkań
edukacyjno-informacyjnych dla lekarzy, pracowników
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), Państwowej
Inspekcji Pracy (PIP), BHP pracodawców i
pracowników oraz umieszczono je na stronie www,
− utrzymywano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem
Medycyny Pracy, PIS, PIP
− kontynuowano prace nad wdroŜeniem modelowego
programu ochrony słuchu w Zakładzie Taboru
Szynowego S.A.,
− prowadzono działania informacyjno- promocyjne
związane z realizacją projektu,
− przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie
nieograniczonym
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 22,1%.
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Opracowanie kompleksowych
programów ukierunkowanych na
powrót do pracy
Instytut Medycyny Pracy im. J.
Nofera w Łodzi
01.04.2008- 31.08.2011

31-07-2008

1 697 779, 06

67.

2.3.2

Kształcenie w ramach procesu
specjalizacji lekarzy deficytowych
specjalności tj. onkologów,
kardiologów, lekarzy medycyny
pracy

31-07-2008

139 982 658, 80

−

w zakresie programu dotyczącego choroby narządu
głosu:
 opracowano kompleksowy program nakierowany na
powrót do pracy osób z zawodowymi chorobami
narządu głosu,
 rozpoczęto pilotaŜowe wdroŜenie programu w trybie
ambulatoryjnym wśród nauczycieli,
 nawiązano współpracę z Wojewódzkimi Ośrodkami
Medycyny Pracy,
 utworzono Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne
typu „hot-line”(e-health),
 rozpoczęto prace związane z przygotowaniem
procedury medycznej dla prowadzenia intensywnej
rehabilitacji głosu,
 zorganizowano i przeprowadzono konferencję dla 60
nauczycieli,
 zorganizowano i przeprowadzono warsztaty
szkoleniowe z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu
dla 20 lekarzy laryngologów, lekarzy foniatrów,
lekarzy logopedów i terapeutów głosu,
 wypracowano model kształcenia terapeuty głosu,
− w zakresie programu dotyczącego pylicy:
 rozpoczęto badania i analizy dotyczące rozpoznania
uwarunkowań zdrowotnych, psychicznych oraz
socjologicznych uniemoŜliwiających lub
utrudniających powroty do pracy osób z pylicą;
− prowadzono działania informacyjno-promocyjne,
− przeprowadzono postępowania przetargowe w trybie
nieograniczonym
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 29,8%.
− 556 lekarzy i lekarek rozpoczęło udział w projekcie
(zgodnie z wnioskiem o płatność zatwierdzonym
27.02.2009 r. za okres 01.11. 2008 r. -31.12.2008 r.
oraz 29.04.2009 r. za okres 01.01.2009 r. do
31.03.2009 r.),

−

Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego
20.01.2007- 30.06.2015
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Kształcenie zawodowe
pielęgniarek i połoŜnych w ramach
studiów pomostowych
Departament Pielęgniarek i
PołoŜnych Ministerstwa Zdrowia
01.05.2008- 30.06.2015
Wsparcie procesu akredytacji
zakładów opieki zdrowotnej
Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia
01.06.2008- 31.08.2014

31-07-2008

179 607 929, 82

16-12-2008

6 839 468,00

w 2008 r. (przeprowadzono 25 kursów
specjalizacyjnych (11 w zakresie Kardiologii, 2 w
zakresie Medycyny Pracy, 7 w zakresie Onkologii, 5
w zakresie Zdrowia Publicznego (kursy dla
specjalizujących się w Kardiologii i Onkologii), a w
roku 2009 (w I półroczu) przeprowadzono 85 kursów
specjalizacyjnych (44 w zakresie Kardiologii, 10 w
zakresie Medycyny Pracy, 21 w zakresie Onkologii,
10 w zakresie Zdrowia Publicznego), w ramach crossfinancingu zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji
projektu (kopiarkę),
− prowadzono działania informacyjno-promocyjne
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 2,9%.
− podpisano umowy z 32 uczelniami
− prowadzono działania informacyjno-promocyjne
− przeprowadzono postępowania przetargowe w trybie
przetargów nieograniczonych
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 6,1%.
−

−

−

zakończono prace nad opracowaniem nowego zestawu
standardów, który obejmuje 211 standardów w 15
dziedzinach tematycznych oraz wydrukowano 1000
egzemplarzy ksiąŜki pn. „Program akredytacji szpitali
– zestaw standardów akredytacyjnych”,
zorganizowano konferencję „Akredytacja – jakość i
bezpieczeństwo opieki”, w której wzięły udział 123
osoby, w tym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia,
przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Starostw
Powiatowych, oddziałów wojewódzkich NFZ,
dyrektorzy szpitali, profesjonaliści medyczni,
przedstawiciele instytucji zajmujących się akredytacja
w wybranych krajach UE.
zorganizowano dwa szkolenia dla przedstawicieli
szpitali: pierwsze dla przedstawicieli szpitali, które
poddały się procedurze akredytacyjnej w I połowie

70.

2.3.3

Szkolenia kadry zarządzającej
szpitali, posiadających umowę o
udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej zawartą
z
oddziałem wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia
albo udzielające świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych na podstawie
innych tytułów oraz dysponentów
środków publicznych w sektorze
ochrony zdrowia tj. kadry
zarządzającej NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia,
01.07.2008- 31.12.2010

30-04-2009

3 717 966, 60

2009 r., drugie szkolenie przeznaczone było dla
przedstawicieli szpitali, które będą akredytowane w II
połowie 2009 r. Szkolenie ukończyły łącznie 54
osoby,
− wydano 16 certyfikatów akredytacyjnych. W chwili
obecnej akredytację Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia posiada 78 zakładów opieki
zdrowotnej,
− przeprowadzono 19 wizyt akredytacyjnych,
− wydano 1 informator o akredytacji,
− ogłoszono dwa przetargi w trybie nieograniczonym na
umowy ramowe dotyczące prowadzenia wizyt
akredytacyjnych,
− podpisano 22 umowy ramowe z realizatorami wizyt
akredytacyjnych w I połowie 2009 r.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 11,3%.
− wszczęto procedurę udzielenia zamówienia
publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
którego przedmiotem było zorganizowanie i
przeprowadzenie serii szkoleń, wydanie publikacji
podsumowującej i upowszechniającej rezultaty
projektu.
− z uwagi na fakt przedłuŜającej się procedury wyboru
wykonawcy i niezadowalający postęp rzeczowy i
finansowy zgłoszony przez Beneficjenta we wniosku o
płatność za ostatni kwartał 2008 r. IP2 nałoŜyła na
NFZ obowiązek comiesięcznego raportowania o
postępach w projekcie.
− w siedzibie beneficjenta przeprowadzono kontrolę
doraźną, w wyniku, której wykryto uchybienia w
procedurze zmówienia publicznego. Przedmiotowe
postępowanie przetargowe zostało uniewaŜnione
(wniesiono 1 protest, który został oddalony).
− Beneficjent wznowi działania zmierzające do
wyłonienia wykonawcy zgodnie z przedłoŜonym

71
Poddziałanie
3.1.1
72
Poddziałanie
3.1.1
73.

Poddziałanie
3.1.2

harmonogramem działania, szkolenia dla dysponentów
środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj.
pracowników NFZ maja rozpocząć się we wrześniu br.
− wszczęto procedurę przetargową mającą na celu
wyłonienie wykonawcy szkoleń e-learning.
− zorganizowano konferencję pn. „Jednorodne Grupy
Pacjentów- teoria a praktyka” 29-30 czerwca br.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 5,7%.
PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty
Usprawnienia sposobu zbierania i
analizy danych dotyczących
funkcjonowania systemu oświaty,
14 000 000,00
Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono
30.06.2009
m.in. poprzez rozwój Systemu
PLN
wniosku beneficjenta o płatność.
Informacji Oświatowej/CIE/
01.01.2009-31.12.2011
Badanie jakości i efektywności
Został zmieniony okres realizacji i wartość projektu. Do
edukacji oraz instytucjonalizacja
378 752 991,00
brak umowy
końca okresu sprawozdawczego beneficjent nie złoŜył
zaplecza badawczego/IBE/
PLN
wniosku o dofinansowanie.
01.04.2009-30.06.2015
Dla pierwszego etapu została podpisana umowa.
Natomiast dla drugiej części projektu wniosek o
dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną. Do
końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosku
beneficjenta o płatność.
W ramach I etapu projektu w okresie sprawozdawczym
Program wzmocnienia
zostały zrealizowane następujące działania:
efektywności systemu nadzoru
- opis systemu nadzoru, w tym nadzoru
1 830 550,00
pedagogicznego i oceny jakości
19.03.2009
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz
PLN
pracy szkoły/MEN/
wspomagania (w tym zmiany w przepisach prawa),
01.04.2008-31.03.2009
− opis wypracowanego systemu nadzoru, w tym
nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły
oraz wspomagania (w tym zmiany w przepisach
prawa),
− opracowanie publikacji końcowej zawierającej
rezultaty projektu,
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Program wzmocnienie
efektywności systemu nadzoru
pedagogicznego i oceny jakości
pracy szkoły etap II /MEN/
1.04.2009 – 31.12.2010

brak umowy

14 028 420,00
PLN

04.06.2009

5 002 700,00
PLN

04.06.2009

18 727 850,00
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono
wniosku beneficjenta o płatność.

23.06.2009

3 346 081,78
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono
wniosku beneficjenta o płatność.
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Budowa banków zadań/CKE/
01.10.2007-31.12.2009

PilotaŜ nowych egzaminów
gimnazjalnych oraz sprawdzianu
dla klasy VI/CKE/
01.10.2007-31.12.2009
Badania dotyczące podnoszenia
jakości narzędzi sytemu

− organizacja
konferencji
upowszechniających
koncepcję nadzoru pedagogicznego.
W ramach pierwszego etapu projektu zostały podpisane
dwie umowy z wykonawcami stosując tryb ustawowy z
wolnej ręki.
W ramach postępu rzeczowego w II etapie projektu:
- przeprowadzono dwa spotkania szkoleniowo informacyjne na temat wdraŜanej zmiany w związku ze
sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, w których
brali udział Kuratorzy Oświaty, Szefowie Delegatur i
Szefowie Wydziałów.
- partner projektu Uniwersytet Jagielloński opracowywał
narzędzia do sprawowania nadzoru pedagogicznego w
zmodernizowanym systemie
Dla drugiego etapu projektu wniosek o dofinansowanie o
wartości 14 028 420,00 PLN uzyskał pozytywną ocenę
formalną . Do 30 czerwca nie został zatwierdzony ani
jeden wniosek beneficjenta o płatność.
W ramach II etapu projektu została podpisana jedna
umowa z wykonawcą stosując tryb ustawy z wolnej ręki.
Zatwierdzono 1 wniosek o płatność za okres 01.10.200731.12.2007. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosi 0,1%.
W IV kwartale 2007 r. w ramach projektu wypracowane
zostały kwestie związane z:
- sposobem opisu zadania bądź wiązki zadań
- zakresem badań arkuszy egzaminacyjnych
- pilotaŜem zadań
-metodami analiz jakościowych i ilościowych wyników
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egzaminów zewnętrznych /CKE/
01.10.2007-31.12.2009
PilotaŜ nowej formuły egzaminu
zawodowego/CKE/
01.10.2007-30.06.2009
Badania uwarunkowań
zróŜnicowania egzaminów
zewnętrznych/CKE/
01.10.2007-31.12.2011
PilotaŜ nowych egzaminów
maturalnych i eksternistycznych
/CKE/
01.10.2007-31.12.2010
Szkolenia pracowników i
współpracowników systemu
egzaminów zewnętrznych oraz
rozwój współpracy
międzynarodowej, w tym realizacja
projektów ponadnarodowych/CKE/
01.10.2007-31.12.2009
Badania dotyczące rozwoju
metodologii szacowania wskaźnika
edukacyjnej wartości dodanej
(EWD)/CKE/
01.10.2007-31.12.2013

23.06.2009

3 872 226,05
PLN

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja
projektu.

23.06.2009

16 789 318,22
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono
wniosku beneficjenta o płatność.

04.06.2009

113 476 496,00
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono
wniosku beneficjenta o płatność.

04.06.2009

9 477 000,00
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono
wniosku beneficjenta o płatność.

04.06.2009

10 776 000,00
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono
wniosku beneficjenta o płatność.

2 369 632,98
PLN

Zatwierdzono 1 wniosek o płatność za okres 01.10.200731.12.2008. Stopień wydatkowania w ramach projektu
wynosi 21,2%.
Zrealizowano następujące działania:
- opracowano i wydrukowano 2 typy czasopism dotyczące
problematyki egzaminowania, w nakładzie 74 068
egzemplarzy
- opracowano broszurę dla uczniów o egzaminie
zawodowym
- opracowano i wydano serię wydawniczą dotyczącą stanu
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Specjalistyczne publikacje
dotyczące egzaminów
zewnętrznych/CKE/
01.10.2007-30.09.2009

04.06.2009

84.
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Opracowanie załoŜeń Krajowego
Systemu Informatycznego/CKE/
01.10.2007-28.02.2009

26.02.2009

184 447,71 PLN

brak umowy

2 077 877,00
PLN

22.10.2008

3 499 618,00
PLN
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Wzmocnienie systemu wspierania
szkół ze szczególnym
uwzględnieniem doskonalenia
nauczycieli i doradztwa
metodycznego/MEN/
02.01.2009-31.05.2010

86.
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Doskonalenie podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego i kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach
szkół pod kątem jej zgodności z
gospodarką opartą na
wiedzy/MEN/
01.02.2008-31.01.2009

edukacji
- wydano ksiąŜkę pt. „Pomiar sprawdzający w kształceniu
zawodowym” dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
w nakładzie 4 856 egzemplarzy
W I półroczu 2009 r. została wydana decyzja MEN na
realizację projektu. W okresie sprawozdawczym
zakończyła się realizacja projektu.
W porównaniu do planów realizacji
projektu
zatwierdzonych w pierwotnej wersji PD wydłuŜono okres
realizacji projektu do 31 maja 2010. Do końca okresu
sprawozdawczego wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu na wartość 2 077 877,00 PLN, uzyskał pozytywną
ocenę formalną.
W ramach postępu rzeczowego w omawianym projekcie:
- zorganizowano zespół ekspertów, który opracuje raport o
funkcjonowaniu
obecnego
systemu
doskonalenia
nauczycieli, w tym w szczególności doradztwa
medycznego i akredytacji placówek doskonalenia
nauczycieli, zawierającego opis stanu prawnego i
faktycznego
W okresie sprawozdawczym zostały zatwierdzone 2
wnioski o płatność na łączną wartość 2 051 926,62 PLN za
okres do 31.12.2008 r. Stopień wydatkowania w ramach
projektu wynosi 58,6%. W ramach postępu rzeczowego
opisanego we wnioskach o płatność wykazano następujące
rezultaty:
- wstępny projekt podstawy programowej, który był
udostępniony do konsultacji społecznej między innymi
poprzez system elektronicznego zbierania opinii,
napływające ankiety były analizowane przez powołany
zespół, dodatkowo zamówiono ponad 60 recenzji ww.
dokumentu
- zorganizowano 376 szkoleń przy współpracy
Kuratoriów Oświaty, na których samorządom i organom
prowadzącym prezentowany był projekt podstawy
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Doskonalenie podstaw
programowych kształcenia
zawodowego, ukierunkowane na
zapewnienie zgodności kształcenia
z wymogami gospodarki opartej na
wiedzy/KOWEZiU/
01.08.2008-31.12.2013

12.11.2008

18 750 000,00
PLN

Opracowanie i pilotaŜowe
wdroŜenie innowacyjnych
programów nauczania zgodnych z
polską podstawą programową

4.06.2009

3 994 250,00
PLN

programowej
- zorganizowano 17 dwudniowych konferencji z
poszczególnych
przedmiotów
nauczania,
tzw.
Ogólnopolskie Konferencje Przedmiotowe skierowane do
doradców metodycznych i nauczycieli, w których udział
wzięło 150 osób
- opracowano projekt podstawy programowej kształcenia
specjalnego, będący częścią dokumentu Podstawa
Programowa Kształcenia Ogólnego, przygotowany
materiał w ramach projektu stał się fundamentem do
podpisanego w dniu 23 grudnia 2008 roku przez Ministra
Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
które ma obowiązywać od 1 września 2009 roku.
W ramach omawianego projektu w bieŜącym okresie
sprawozdawczym trwało rozliczanie projektu.
Do końca okresu sprawozdawczego zostały zatwierdzone
2 wnioski o płatność na łączną wartość 633 064,24 PLN.
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,4%.
W ramach postępu rzeczowego we wnioskach o płatność
wykazano następujące rezultaty:
- opracowano metodologię oceny spójności podstaw
programowych kształcenia w zawodach z dokumentami
regulującymi kształcenie zawodowe;
- opracowano 5 raportów cząstkowych z pilotaŜowego
wdroŜenia ww. metodologii w 5 wybranych zawodach;
- zorganizowano seminarium rozpoczynające prace nad
opracowaniem
metodologii
badania
podstaw
programowych pod katem uzyskiwanych kwalifikacji w
grupie zawodów.
Do końca okresu sprawozdawczego nie został
zatwierdzony ani jeden wniosek beneficjenta o płatność.
W ramach postępu rzeczowego:
zlecono
analizy
ekspertom
przedmiotowym

kształcenia ogólnego i
wymaganiami egzaminacyjnymi przeznaczonych dla uczniów dzieci obywateli polskich
przebywających za granicą/MEN/
01.07.2008-31.12.2010

89.

Poddziałanie
3.3.3

Narodowy System Edukacji
Wirtualnej Scholaris/CODN/
01.04.2009-31.03.2012

współpracującym z konsultantami ze środowisk polskich
za granicą;
- trwała ciągła diagnoza sytuacji uczniów polskich za
granicą, między innymi poprzez zagraniczne eksperta
wiodącego i zbieranie danych na uruchomionej stronie
internetowej www.polska-szkoła.pl
- stworzono listę nauczycieli prowadzących nauczanie w
języku polskim, współpracujących z MEN w zakresie
szkoleń zawodowych, pozyskiwania podręczników i
materiałów dydaktycznych
30.06.2009

15 000 000,00
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie został złoŜony
wniosek beneficjenta o płatność.

7 204 200,00
PLN

Do końca okresu sprawozdawczego nie został złoŜony
wniosek o dofinansowanie.
W ramach postępu rzeczowego w omawianym projekcie:
- rozesłano do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
79 tysięcy egzemplarzy publikacji zawierającej
komentarze do nowej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
- uruchomiono i prowadzono platformę informacyjnokomunikacyjną poświęconą nowej podstawie programowej
i związanym z nią zmianom w organizacji nauczania;
- Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie
MEN przeprowadził warsztaty z 60 nauczycielami, którzy
następnie poinformowali kolejną grupę nauczycieli na
temat nowej podstawy.
 zamieszczono materiały promujące nową podstawę w
prasie (Głos Nauczyciela, Gazeta Szkolna, Gazeta
Wyborcza)
W lutym ogłoszono przetarg nieograniczony na
zatrudnienie koordynatora merytorycznego i asystenta
koordynatora projektu. Oferty, które wpłynęły, nie
spełniały przedstawionych wymagań i w kwietniu
uniewaŜniono przetarg.

90.

Poddziałanie
3.3.3

WdroŜenie podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół
/MEN/
01.02.2009-28.02.2010

brak umowy

Do 30 czerwca br. nie został zatwierdzony ani jeden
wniosek beneficjenta o płatność.

91.

Postęp rzeczowy w omawianym projekcie obejmował:

Poddziałanie
3.4.1

Opracowanie bilansu kwalifikacji i
kompetencji dostępnych na rynku
pracy w Polsce oraz modelu
Krajowych Ram Kwalifikacji
(KRK)/MEN/
01.03.2008-31.12.2009

16.04.2009

2 903 472,00
PLN

92.

- opracowanie wstępnej wersji tzw. „małego raportu”,
zawierającego informacje dotyczące Europejskich Ram
Kwalifikacji, a takŜe zbiorcze wyniki analiz i prac
koncepcyjnych oraz opis prac prowadzonych w ramach
projektu, a takŜe rekomendacje do jego dalszej realizacji.
- sukcesywne uzupełnianie biblioteki projektu, głównie o
dokumenty w obszarze Europejskich Ram Kwalifikacji, a
takŜe materiały ze spotkań krajowych i zagranicznych oraz
wizyt studyjnych,
- uzgodnienie treści listu intencyjnego o współpracy
ponadnarodowej z Chorwacją; nawiązanie kontaktów
międzynarodowych z Austrią i Szkocją. Organizacja
spotkań, na których zaprezentowano postępy prac w
opracowaniu KRK w poszczególnych państwach, a takŜe
szukano rozwiązań problemów związanych z wdraŜaniem
ram kwalifikacji.
Do końca 30 czerwca br. nie został zatwierdzony wniosek
beneficjenta o płatność.
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji projektu:

Poddziałanie
3.4.2

Ogólnopolskie kampanie
upowszechniające model uczenia
się przez całe Ŝycie/MEN/
01.04.2008-31.12.2010

29.04.2009

25 889 624,00
PLN

- wyemitowano 2 spoty reklamujące edukację
przedszkolną w TVP i w Polsacie (202 razy);
- w sieci kin Cinema City ww. spot był nieodpłatnie
emitowany w marcu i kwietniu;
- wyemitowano 4 odcinki nt edukacji przedszkolnej w
programach Kawa czy Herbata? oraz Pytanie na siadanie;
- w 2 odcinkach serialu TVP pt. Plebania emitowany był
wątek upowszechniający edukacje przedszkolną;
- wyprodukowano 6 spotów radiowych popularyzujących
edukację przedszkolną;
- w prasie ukazały się 3 wkładki sponsorowane na temat

93.
Poddziałanie
3.4.2
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4.1.2
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4.1.2

Opracowanie modelu poradnictwa
zawodowego oraz internetowego
systemu informacji edukacyjnozawodowej/KOWEZiU/
26.03.2009-31.12.2012

brak umowy

6 675 750,00
PLN

nowych form edukacji przedszkolnej (jedna w Gazecie
Sołeckie i dwie w Super Ekspresie).
- w 2009 r. przekazano 450 tys. egzemplarzy informatora
"Jak organizować edukację przedszkolną w nowych
formach" do wszystkich szkół, przedszkoli, urzędów
miasta i urzędów gminy, kuratoriów i za pośrednictwem
kuratoriów w czasie róŜnych konferencji w regionach
związanych z edukacją małych dzieci. Informator
rozdawany był równieŜ podczas kampanii społecznej w
kinach.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o wartości
6 675 750,00 PLN uzyskał w okresie sprawozdawczym
pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Do 30
czerwca nie została wydana decyzja Ministra Edukacji
Narodowej na jego realizację, w związku z powyŜszym
nie mógł być złoŜony wniosek beneficjenta o płatność.

PRIORYTET IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka
23-11-2008
86 203 000,00
Zamawianie kształcenia na
−
kierunkach technicznych,
matematycznych i przyrodniczych
−
– pilotaŜ
MNiSW
01.05.2008 – 31.03.2012
−

Promocja wyboru ścieŜki
kształcenia na kierunkach
technicznych, matematycznych i

12-03-2009

1 899 800,00

kontynuowano do końca czerwca zajęcia
wyrównawcze dla studentów
kontynuowano wypłatę stypendiów dla najlepszych
studentów; na niektórych uczelniach przyznano
dodatkowe stypendia nowym studentom
zorganizowano dwa spotkania informacyjne dla
uczelni na temat: Sprawozdawczość, kontrola i „dobre
praktyki” kształcenia na kierunkach technicznych,
matematycznych i przyrodniczych – pilotaŜ
 26.06.2009 r. w Krakowie na Akademii
Górniczo-Hutniczej im. ST. Staszica
 29.06.2009 r. w Warszawie w MNiSW

Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 3,92%
− podpisano umowę z firmą PRO Capital na realizację
„Strategii Promocji w latach 2009-2010”; zgodnie z
nią zostały przedstawione załoŜenia dotyczące

przyrodniczych
MNiSW
01.05.2009 – 31.12.2009

−
−

−
−
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4.1.3

Przeprowadzenie kompleksowej
analizy porównawczej modeli
zarządzania finansami w
uczelniach w Polsce na tle modeli
zarządzania finansami w
uczelniach zagranicznych
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009

18-03-2009

1 765 000,00

97

4.1.3

Opracowanie ekspertyzy w
zakresie budowy, zawartości oraz
organizacji systemu
monitorowania, bazy danych i
portalu internetowego na temat
szkół wyŜszych w Polsce
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009

18-03-2009

1 001 400,00
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4.1.3

Opracowanie analiz, ekspertyz,

12-03-2009

4 090 550,00

kampanii promocyjnej dla młodzieŜy podejmującej
decyzję o wyborze studiów oraz dla rodziców
młodzieŜy
rozpoczęto kampanię promocyjną; podpisano umowę z
firmą TVN na produkcję spotu reklamowego Biznes
Folder promującego kierunki zamawiane
przeprowadzono spotkanie informacyjno-promocyjne
na Politechnice Świętokrzyskiej, którego celem była
promocja kierunków technicznych, matematycznych i
przyrodniczych
przygotowano procedurę przetargową na dostawę
materiałów reklamowych
zostało złoŜone zamówienie na druk ulotek oraz
plakatów reklamowych

Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%
− w ramach projektu przygotowywane były jedynie
procedury przetargowe
− promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach
jednego wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do wszystkich projektów
systemowych realizowanych przez Departament
Strategii MNiSW
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%
− w ramach projektu przygotowywane były jedynie
procedury przetargowe
− promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach
jednego wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do wszystkich projektów
systemowych realizowanych przez Departament
Strategii MNiSW
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,16%
− w ramach projektu przygotowywane były procedury
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4.1.3

przetargowe; została zakończona procedura zamówień
publicznych na realizację ekspertyzy dotyczącej
upadłości uczelni wyŜszych
promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach
jednego wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do wszystkich projektów
systemowych realizowanych przez Departament
Strategii MNiSW

raportów z zakresu szkolnictwa
wyŜszego
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009

−

Wsparcie prac studyjnych w
zakresie wzajemnej uznawalności
decyzji akredytacyjnych w
europejskim obszarze szkolnictwa
wyŜszego
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009

Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%
− w ramach projektu przygotowywane były jedynie
procedury przetargowe
− promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach
jednego wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do wszystkich projektów
systemowych realizowanych przez Departament
Strategii MNiSW

12-03-2009

493 400,00
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4.1.3

Panele ekspertów
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009

12-03-2009

468 400,00

101

4.1.3

Opracowanie nowych programów
kształcenia na wybranych
kierunkach studiów w zakresie
nauk technicznych,

12-03-2009

1 485 440,00

Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 1,30%
− zatwierdzono przez Kierownictwo sposoby realizacji
zadań; opracowano i zatwierdzono listy ekspertów,
którzy przygotują ekspertyzy na spotkania panelowe
oraz obecnie realizowane są procedury przetargowe w
zakresie obsługi organizacyjnej na panele
− promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach
jednego wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do wszystkich projektów
systemowych realizowanych przez Departament
Strategii MNiSW
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%
− wybrano podmiot odpowiedzialny za wykonanie
ekspertyzy pt. „Ocena dostosowania standardów i
programów kształcenia na kierunkach technicznych,
matematycznych i przyrodniczych do oczekiwań

matematycznych i przyrodniczych,
oraz opracowanie programów
kształcenia w j. obcych
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009
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4.1.3
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4.1.3

Wsparcie Państwowej Komisji
Akredytacyjnej poprzez
organizację szkoleń oraz wyjazdów
dla osób wchodzących w skład
zespołów PKA
przeprowadzających ocenę jakości
w uczelniach
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009
Opracowanie modeli efektywnego
zarządzania w szkolnictwie
wyŜszym w tym modeli zarządzania
uczelniami róŜnych typów modelu
zarządzania jakością uczelni
MNiSW
01.05.2008 – 31.12.2009

−
−

12-03-2009

907 640,00

18-03-2009

4 249 750,00

pracodawców” oraz podpisano z nim umowę
w ramach projektu przygotowywane były procedury
przetargowe
promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach
jednego wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do wszystkich projektów
systemowych realizowanych przez Departament
Strategii MNiSW

Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,43%
− w ramach projektu przygotowywane były jedynie
procedury przetargowe
− promocja projektu zostanie przeprowadzona w ramach
jednego wspólnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do wszystkich projektów
systemowych realizowanych przez Departament
Strategii MNiSW
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0%
− w ramach projektu przygotowywane były procedury
przetargowe
− została uruchomiona procedura zamówień publicznych
dotycząca wyboru koordynatora procesu opracowania
strategii rozwoju szkolnictwa wyŜszego do roku 2020
ze szczególnym uwzględnieniem roku 2015
Stopień wydatkowania w ramach projektu wynosi 0,15%
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5.1.1

WdroŜenie strategii szkoleniowej,
DSC w KPRM, 01.07.2009 –
31.12.2011
Podniesienie jakości procesów
decyzyjnych w administracji
rządowej poprzez wykorzystanie
potencjału środowisk naukowych i

PRIORYTET V Dobre rządzenie
21.05.2009
19 598 585

08.05.2009

3 694 539

-

-
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5.1.1
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eksperckich, DSC i PZK w KPRM,
01.04.2009 – 31.12.2010
Poprawa jakości zarządzania w
administracji rządowej – Akademia
Zarządzania Publicznego II etap,
DSC w KPRM, 01.04.2009 –
31.12.2010
Strategia zarządzania zasobami
ludzkimi w słuŜbie cywilnej, DSC w
KPRM, 01.04.2009 – 31.12.2011
Modernizacja systemów
zarządzania i podnoszenie
kompetencji kadr poprzez
realizację wdroŜeń
usprawniających ukierunkowanych
na poprawę procesów zarządzania
w administracji rządowej, DSC w
KPRM, 01.04.2009 – 31.12.2011
Szkolenia osób powołanych na
wysokie stanowiska państwowe z
państwowego zasobu kadrowego,
DSC i PZK w KPRM, 07.04.2008 –
31.03.2009

Wartościowanie stanowisk pracy
oraz zmiany w systemie
wynagrodzeń administracji
rządowej, DSC i PZK w KPRM,

08.05.2009

8 435 212

13.05.2009

10 289 848

08.05.2009

5 405 400

01.07.2008

2 750 471

25.04.2008

3 708 939

-

3 pracowników DSC wzięło udział w szkoleniu z zakresu
wdraŜania reformy w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi.
-

Realizacja projektu zakończyła się. W ramach projektu
szkolenia ogólne i specjalistyczne ukończyło 72
dyrektorów generalnych (na 61 przewidzianych) oraz 231
dyrektorów komórek organizacyjnych (na 300
przewidzianych). 263 osoby powołane na wysokie
stanowiska państwowe ukończyły szkolenia dotyczące
mechanizmów wzmacniających przejrzystość administracji
(zaplanowano 300), 297 (z zaplanowanych 300) ukończyło
szkolenia językowe, 107 osób ukończył szkolenia z
zakresu zmiany systemu wynagrodzeń (zaplanowano 122).
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
42% wartości projektu.
1) przeszkolono 3 114 osób (z 3115 zaplanowanych) z
tematyki dot. zarządzania wynagrodzeniami 2)
opracowano raport identyfikujący dobre praktyki w
zakresie systemu wynagrodzeń za granicą

01.04.2008 – 31.12.2009
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5.1.1

5.1.1

5.1.1

5.1.2

Przeprowadzenie badania i analiza
potrzeb szkoleniowych,
opracowanie planu działań
(strategii szkoleniowej) s słuŜbie
publicznej ma lata 2008-2010 oraz
realizacja szkoleń, DSC i PZK w
KPRM, 01.04.2008 – 30.06.2009

01.07.2008

Poprawa zdolności zarządczych w
25.04.2008
urzędach administracji rządowej,
DSC i PZK w KPRM, 01.04.2008 –
31.12.2009

Opracowanie koncepcji systemu
opisów stanowisk pracy i
wartościowania wysokich
stanowisk państwowych oraz
powiązania jego wyników z
systemem wynagrodzeń, DSC w
KPRM, 07.04.2008 – 30.06.2009

Wsparcie przygotowania i
wdroŜenia budŜetu zadaniowego na
poziomie centralnym w latach

25.04.2008

27.11.2008

5 743 997

7 701 942

560 081

39 943 000

Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
38% wartości projektu.
Realizacja projektu zakończyła się. 1) opracowano
analizę potrzeb szkoleniowych w słuŜbie cywilnej, 2)
opracowano strategię szkoleniową w słuŜbie cywilnej na
lata 2008-2010, 3) przeszkolono 7 931 osób (zaplanowano
6 500)
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
8% wartości projektu.
1) 3 publikacje z zakresu polityki jakości, 2) opracowano
raport początkowy dot. stosowania TQM w administracji
3) 20 przedstawicieli urzędów administracji rządowej
wzięło udział w Konferencji Jakości w ParyŜu 4)
przeszkolono 1 381 osób (zaplanowano 990) z zakresu
TQM/CAF
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
18% wartości projektu.
Realizacja projektu zakończyła się. 1) opracowano
ekspertyzę dot. oceny metodologii opisu i wartościowania
wysokich stanowisk państwowych, 2) przeszkolono 22
osoby (z zaplanowanych 142) z zakresu opisu i
wartościowania stanowisk pracy. W związku z faktem, iŜ
wypowiedziano umowę wykonawcy, wdroŜenie metody
wartościowania wyŜszych stanowisk w słuŜbie cywilnej
zostanie przeprowadzone w ramach innego projektu
systemowego lub we własnym zakresie beneficjenta.
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
12% wartości projektu.
1) przygotowano 4 ekspertyzy w zakresie przygotowania i
wdroŜenia budŜetu zadaniowego 2) 5 wizyt studyjnych w
celu zapoznania się z systemami budŜetowania

2008- 2012, MF, 15.04.200831.12.2012
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zadaniowego 3) zorganizowano 2 konferencje
międzynarodowe 4) przeszkolono 1 888 pracowników MF
i dysponentów z zakresu budŜetu zadaniowego 5)
opracowano uzasadnienie do ustawy budŜetowej na rok
2009 w układzie zadaniowym

WdroŜenie budŜetu zadaniowego u
wszystkich dysponentów środków
budŜetowych w latach 2008-2012,
MF, 11.03.2008-31.12.2012

27.11.2008

Zagraniczne szkolenia praktyczne
dla słuchaczy KSAP, KSAP,
01.10.2008 – 31.12.2014

03.10.2008

Szkolenia psychospołeczne i
specjalistyczne dla pracowników
administracji skarbowej, DSC w
KPRM, 15.04.2008 – 31.03.2009

Zdiagnozowanie potencjału
administracji samorządowej,
opracowanie standardów
kompetencyjnych oraz
przeprowadzenie oceny potrzeb
szkoleniowych pracowników
administracji samorządowej, DAP
w MSWiA, 31.10.2008 –
28.02.2010
Zdiagnozowanie samorządu

09.06.2008

49 196 000

3 356 862

2 085 815

Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
2% wartości projektu.
Przeszkolono 100% dysponentów I i II stopnia oraz 5%
dysponentów III stopnia
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
4% wartości projektu.
Zorganizowano konferencję frankofońską oraz wyjazd
studyjny do Brukseli dla 49 słuchaczy KSAP.
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
5% wartości projektu.
Realizacja projektu zakończyła się. Przeszkolono 2 642
pracowników sal obsługi podatnika oraz kierowników
komórek organizacyjnych urzędów i izb skarbowych
(zaplanowano przeszkolenie 2 520 osób).

18.02.2009

1 125 000

Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
39% wartości projektu.
-

12.12.2008

2 000 000

Dokonano diagnozy kompetencji regionalnej i lokalnej
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terytorialnego w wybranych
aspektach jego funkcjonowania
oraz wsparcie reformy
decentralizacji administracji
publicznej, DAP w MSWiA,
01.04.2008 – 31.08.2008
Doskonalenie zawodowe
pracowników wymiaru
sprawiedliwości, Krajowa Szkoła
Sadownictwa i Prokuratury,
01.10.2008 – 30.06.2011

administracji publicznej, opracowano projekty aktów
prawnych znoszących bariery funkcjonowania jst.
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
21% wartości projektu.
11.12.2008

31 995 320

10 685 155

1) 301 osób zdobyło wiedzę w zakresie ekonomii,
finansów i prawa gospodarczego, 2) 458 osób zdobyło
umiejętności z dziedziny komunikacji, mediacji, etyki i
psychologii
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
0,24% wartości projektu.
Powstał raport ze zidentyfikowania obowiązków
informacyjnych w 476 aktach prawnych

Reforma procesu stanowienia
prawa i uproszczenie
obowiązujących przepisów, MG,
01.07.2008 – 31.12.2011

10.03.2009

Modernizacja sposobu świadczenia
usług przez wymiar
sprawiedliwości, MS, 01.09.2008 –
30.12.2013
Modernizacja zarządzania kadrami
w sądownictwie powszechnym, MS,
01.08.2008 – 31.12.2013

13.01.2009

41 080 611

Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
0,38% wartości projektu.
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
0,10% wartości projektu.

12.11.2008

17 965 000

Zorganizowano wizyty studyjne w krajach UE

Ułatwianie dostępu do wymiaru
sprawiedliwości, MS, 01.04.2008 –
30.12.2010
Zwiększenie poziomu wiedzy na
temat funkcjonowania sektora
pozarządowego, dialogu
obywatelskiego oraz doskonalenie
umiejętności zarządzania sferą
poŜytku publicznego, DPP w MIPS,

01.09.2008

28 349 864

03.09.2008

8 783 221

Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
0,66% wartości projektu.
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
0,22% wartości projektu.
1) zainstalowano elektroniczny system pozyskiwania i
przetwarzania danych 2) opracowanie zawierające
rekomendacje odnośnie systemu podnoszenia kwalifikacji
pracowników DPP 3) przeszkolono 20 pracowników DPP
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
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01.02.2008 – 31.12.2010
Poprawa funkcjonowania systemu
16.09.2008
dialogu społecznego oraz
wzmocnienie instytucji i
uczestników dialogu społecznego,
Departament Dialogu i Partnerstwa
Społecznego w MIPS, 01.07.2008 –
31.12.2009

3 100 000

3% wartości projektu.
1) zorganizowano 4 konferencje, 2) powstał raport z badań
potrzeb szkoleniowych uczestników dialogu społecznego,
3) przeprowadzono szkolenia pilotaŜowe nt. dialogu
społecznego, 4) zrealizowano 3 wizyty studyjne w krajach
UE
Wydatki zatwierdzone na dzień 30 czerwca br. stanowią
32% wartości projektu.

