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Zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 



 
 

Ogólny kontekst zmian 
 

  Zmiany wprowadzane w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój wynikają z dostosowania do 
nowych zapisów Umowy Partnerstwa.  

 
  Proponowany zakres zmian ma również na celu 

 umożliwienie realizacji działań wspierających 
realizację  przedsięwzięć przewidzianych w Strategii 
na rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju. 
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Oś priorytetowa II -  Priorytet Inwestycyjny 11ii 

 

• Wprowadzono nowy Priorytet Inwestycyjny 11ii, w ramach 
którego wsparciem zostaną objęci partnerzy społeczni, 
uczestniczący w dialogu społecznym, którego przedmiotem 
jest dostosowanie systemów edukacji i kształcenia do potrzeb 
rynku pracy i gospodarki  

 Zaplanowane działania przewidują wzmocnienie potencjału 
analitycznego przedstawicieli partnerów społecznych poprzez 
szkolenia, badania i analizy, a także przygotowanie partnerów 
społecznych do koordynowania w miejscach pracy usług 
edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego  
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Oś priorytetowa II -  Priorytet Inwestycyjny 11ii 
 Wskaźniki dla PI 11ii:  

• Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy zwiększyli kompetencje 
niezbędne do udziału w dialogu społecznym w obszarze rynku pracy i 
dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia – 945  

• Liczba przedstawicieli partnerów społecznych objętych wsparciem 
ukierunkowanym na zwiększenie udziału w dialogu społecznym w obszarze rynku 
pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia - 1050  

• Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy podnieśli kompetencje w 
zakresie pełnienia roli koordynatora działań edukacyjnych i informacyjnych, 
dotyczących kształcenia ustawicznego wśród pracowników – 315  

• Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, objętych wsparciem w zakresie 
pełnienia roli koordynatora działań edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących 
kształcenia ustawicznego wśród pracowników - 350  
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Oś priorytetowa II -  Priorytet Inwestycyjny 11ii 
• Liczba stanowisk w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego 

potrzeb systemów edukacji i szkolenia zgłaszanych przez przedstawicieli 
partnerów społecznych na forach instytucji dialogu społecznego:  

• a) krajowych – Rada Dialogu Społecznego ,  

• b) regionalnych – WRDS i Rady Rynku Pracy,  

• c) lokalnych – Powiatowe Rady Rynku Pracy ,  

 w których wykorzystano wyniki badań i analiz dofinansowanych ze 
środków EFS – 357  

• Liczba badań i analiz przygotowanych na potrzeby przedstawicieli 
partnerów społecznych zamieszczonych w repozytorium wiedzy - 21  

 Poziom alokacji: 3,4 mln EUR  
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Uzasadnienie dla omawianej zmiany wprowadzonej  

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 
   
 Uzasadnienie: W ramach PI 11ii wsparciem zostaną objęte lokalne, regionalne i krajowe 

struktury partnerów społecznych i ich przedstawiciele, uczestniczący w dialogu społecznym, 
którego przedmiotem jest dostosowanie systemów edukacji i kształcenia do potrzeb rynku 
pracy i gospodarki.  

 Wśród zaplanowanych działań znajdą się: 
 działania szkoleniowe mające na celu podniesienie potencjału analitycznego przedstawicieli 

partnerów społecznych; 
 przygotowanie partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów działań 

edukacyjnych, skierowanych do pracowników mających trudności z podstawowymi 
umiejętnościami, dotyczących korzyści z kształcenia przez całe życie; 

 przeprowadzenie i upowszechnienie badań i analiz, które posłużą jako merytoryczne 
wsparcie przedstawicieli partnerów społecznych uczestniczących w różnych forach dialogu 
społecznego, zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym, a tym samym przyczynią się do 
zwiększenia jego jakości. 
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Uzasadnienie dla omawianej zmiany wprowadzonej  

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

 
 Biorąc pod uwagę znaczenie dialogu społecznego w kształtowaniu 

rozwiązań, które mają przyczyniać się do integracji oferty rynku pracy  
z kwalifikacjami i kompetencjami osób jej poszukujących, za kluczowe 
uznano wzmocnienie uczestników tego procesu. Wsparcie trafi                             
w szczególności do partnerów społecznych funkcjonujących w wymiarze 
lokalnym i regionalnym, gdzie deficyty wiedzy i umiejętności w 
kształtowaniu stanowisk partnerów społecznych są największe. Działania 
te wychodzą naprzeciw postulatom zawartym w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, która za kluczowy element w jej wdrażaniu 
uznaje zapewnienie dialogu i partnerstwa. 
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Typy projektów/operacji 
 

1.  Przeprowadzenie analizy potrzeb kompetencyjnych oraz wypracowanie i 
wdrożenie  rozwiązań umożliwiających monitorowanie i aktualizowanie 
potencjału analitycznego przedstawicieli partnerów społecznych 

-  analiza kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie 
organizacji; 

-  wypracowanie profilu kompetencyjnego uczestnika dialogu społecznego; 

-  wypracowanie i aktualizacja mechanizmów wsparcia kompetencji 
przedstawicieli partnerów społecznych; 

- wypracowanie i aktualizacja narzędzi weryfikacji aktywności partnerów 
społecznych i okresowe prowadzenie analizy tej aktywności. 
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Typy projektów/operacji 
 

2.  Szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje przedstawicieli partnerów 
społecznych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, 
prowadzące do aktywnego udziału w dialogu społecznym lub 
profesjonalizacji tego udziału  

 Przygotowanie partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów 
działań edukacyjnych (analiza potrzeb szkoleniowych, doradztwo 
zawodowe, tworzenie planów szkoleń) i informacyjnych w miejscu pracy, 
adresowanych do pracowników mających trudności z podstawowymi 
umiejętnościami, w zakresie korzyści wynikających z kształcenia przez całe 
życie  
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Typy projektów/operacji 
 

1. Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i 
dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia 

-      przygotowanie/ modyfikacja istniejących  narzędzi badawczych lub analitycznych  

-      opracowanie strategii wykorzystania  wyników badań i analiz  

-      realizacja badań i analiz, z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi  

-      podsumowanie wyników badań i analiz 

-      przekazywanie wyników badań, analiz  przedstawicielom partnerów społecznych 
w  instytucjach dialogu społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym 

2.  Przygotowanie na bazie istniejącego portalu „dialog społeczny” repozytorium 
wiedzy zawierającego wyniki badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i 
dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia, a także prowadzenie 
forum współpracy, przygotowanie agendy badawczej  
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