
 

FAQ w ramach konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 

17 czerwca 2016 r. 

 

 

1. Czy w ramach projektu Edukacja Filozoficzna zajęcia dla uczniów może prowadzić 

kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji  

oraz Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych? 

2. Czy działania projektowe mogą być realizowane tylko przez kadrę dydaktyczną  

z kierunków humanistycznych, czy również z kierunków społecznych? 

3. Czy nasza uczelnia, jako Uczelnia Ekonomiczna, posiadająca na Kierunku Ekonomii  

Katedrę Socjologii i Filozofii może startować w ramach tego konkursu? 

4. Czy możliwe jest składanie wniosków przez uczelnie prowadzące studia z obszaru 

nauk społecznych, jakim jest np. kierunek „Prawo”? 

5. Co w sytuacji kiedy Uczelnia nie posiada w swojej ofercie kierunków z dziedziny nauk 

humanistycznych, a jedynie nauk społecznych? Czy osoby kształcące na kierunku  

np: Praca socjalnej, Informatyka także mogłyby prowadzić takie zajęcia? 

6. W kryterium dostępu nr 3 jest mowa, że: „wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą 

realizować działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia wniosku 

negatywnej oceny instytucjonalnej PKA (wydziału), a uczelnia nie posiada w momencie 

złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia lub obowiązującej negatywnej 

oceny PKA na którymkolwiek z kierunków w obszarze nauk humanistycznych  

i społecznych”. Czy wg regulaminu spełnienie powyższego, nie posiadając oceny 

„wyróżniającej” PKA jest wystarczające aby spełnić kryteria dostępu? 

Wnioskodawca do prowadzenia zajęć w ramach projektu może wybrać/zatrudnić kadrę 

dydaktyczną kształcącą na różnych kierunkach, nie tylko humanistycznych. Jednakże, aby 

było spełnione kryterium dostępu, proszę pamiętać, że wydział, który będzie realizować 

działania w ramach projektu, nie może posiadać negatywnej oceny instytucjonalnej PKA 

(wydziału), a uczelnia nie może posiadać w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny 

jakości kształcenia lub obowiązującej negatywnej oceny PKA na którymkolwiek z kierunków  

w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (KRYTERIUM DOSTĘPU NR 3). 

Posiadanie wyróżniającej oceny instytucjonalnej PKA lub wyróżniającej oceny programowej 

PKA nie jest wymagane, gdyż dotyczy spełnienia kryterium premiującego (nr 2).  

Standard zajęć, w tym informacje dotyczące kompetencji nauczyciela akademickiego 

prowadzącego zajęcia, wymiaru godzinnego zajęć, poziomu, zakresu merytorycznego, 

oczekiwanych efektów podnoszenia kompetencji oraz sposobu weryfikacji nabycia 

kompetencji, wnioskodawca określa we wniosku o dofinansowanie projektu –informacje w tym 

zakresie będą przedmiotem oceny kosztów przez KOP pod kątem ich adekwatności  

i kwalifikowalności. 

 

7. Czy zajęcia będą mogły być prowadzone przez doktorantów? 

8. Czy za kwalifikowane będą uznawane koszty związane z zatrudnieniem jako 

prowadzących zajęcia - doktorantów uczelni, ew. osoby będące zatrudnione na uczelni 

na podstawie umów cywilnoprawnych (pracownicy realizujący granty, zatrudnieni na 

podstawie umowy o dzieło/zlecenie; tj. bez stosunku pracy). 



9. Czy zajęcia mogą prowadzić wyłącznie naukowcy zatrudnieni obecnie na uczelni, czy 

mogą to być również profesorowie emerytowani? 

10. Proszę jeszcze o możliwość rozważania rozwiązania współprowadzenia zajęć/kursu 

przez pracowników dydaktycznych oraz doktorantów, np. w formule, iż cześć zajęć 

danego kursu prowadzi pracownik dydaktyczny, a część doktorant. 

11. W związku z naborem projektów Edukacji Filozoficznej, zwracamy się do Państwa z 

pytaniem o możliwości posiłkowania się przy realizacji zajęć dydaktycznych, 

następującą kadrą dydaktyczną: 

- osobami, które stanowią kadrę naszej uczelni i współpracują merytorycznie przy 

projektach z obszaru filozofii, realizowanych w naszej uczelni, jednak nie posiadają 

kierunkowego wykształcenia w dziedzinie filozofii. 

- osobami, które posiadają wykształcenie filozoficzne oraz doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć, natomiast nie stanowią kadry dydaktycznej naszej uczelni, tj. nie 

są zatrudnione na etat, natomiast współpracują z naszą uczelnią w obszarze projektów 

filozoficznych, realizowanych w naszej uczelni. 

12. "Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną uczelni kształcącą na 

wyróżniających się kierunkach humanistycznych" Czy przez to stwierdzenie należy 

rozumieć, że wymagane jest zatrudnienie osób na umowę o pracę, też umowę 

zlecenie, jako pierwsze miejsce pracy, a może mogą to być także osoby zatrudnione 

w administracji Uczelni? 

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 zajęcia w ramach projektu musza być prowadzone przez 

„kadrę dydaktyczną” uczelni, która ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce 

wskazanej w tym kryterium. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z art. 108 pkt 1 – 3  

oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Oznacza to, iż kadrę dydaktyczną należy rozumieć jako pracowników naukowo-

dydaktycznych, pracowników dydaktycznych i pracowników naukowych (art. 108 pkt 1 – 3 

PSzW), którzy są zatrudnieni w uczelni na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora 

nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta, asystenta (art. 110 ust. 1 PSzW)  

oraz starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora (art. 110 ust. 2 PSzW). 

W związku z powyższym nie jest możliwe prowadzenie zajęć w ramach projektu przez osoby 

niezatrudnione, a związane z wnioskodawcą umową cywilnoprawną.  

Doktoranci w ramach projektu będą mogli prowadzić zajęcia, o ile są zatrudnieni na stanowisku 

asystenta. Dodatkowo IOK dopuszcza prowadzenie zajęć w projekcie przez doktorantów 

niezatrudnionych na stanowisku asystenta, którzy jednakże prowadzą w uczelni zajęcia 

dotyczące zagadnień, o których mowa w kryterium dostępu nr 6. Zajęcia projektowe nie mogą 

być zaliczane doktorantom na poczet obowiązkowych praktyk, o których mowa w art. 197  

ust. 3 PSzW.  

Ewentualne współprowadzenie zajęć jest dopuszczalne, jednakże łączny koszt godziny 

lekcyjnej dla obu współprowadzących nie może przekraczać kwoty określonej w Załączniku  

nr 9 do regulaminu konkursu – Standardzie dotyczącym kosztów w projekcie.     

  

13. Zgodnie z Wymogami jakościowymi w stosunku do wnioskodawców jeśli Uczelnia nie 

posiada wydziałów i podlega kategoryzacji całościowo (ocena parametryczna uczelni) 

to czy może wziąć udział w projekcie?  

Tak, w takim wypadku – jeśli uczelnia nie posiada negatywnej oceny - kryterium dostępu nr 3 

jest spełnione. 



 

14. Ponadto, czy jeśli Uczelnia nie posiada wydziałów a Instytuty, które podlegają ocenie 

przez PKA a zadania w projekcie będą realizować instytuty, nie posiadające 

negatywnej oceny jakości kształcenia to czy uczelnia taka może być wnioskodawcą? 

Tak, zapisy kryterium dostępu nr 3 odnoszą się analogicznie do instytutów. 

15. Czy projektem mogą zostać objęte zajęcia z filozofii przyrody, dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzone przez nauczycieli akademickich, nie 

będących humanistami i kształcących na kierunkach przyrodniczych? 

Tak – Regulamin konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 nie wyklucza takiego rozwiązania pod 

warunkiem spełniania przez wydział, który będzie realizować działania w ramach projektu 

KRYTERIUM DOSTĘPU NR 3 (tj. wydział nie posiada w momencie złożenia wniosku 

negatywnej oceny instytucjonalnej PKA). Należy jednak mieć na uwadze, że planowane 

zajęcia z „filozofii przyrody” muszą rozwijać kompetencje ogólnorozwojowe uczestników 

wymienione w KRYTERIUM DOSTĘPU NR 6 (związane z poprawnym argumentowaniem, 

krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką). Ponadto należy pamiętać, że 

na etapie oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie ocenie będzie podlegać 

potencjał wydziału, który będzie realizować działania w ramach projektu, pod kątem 

adekwatności opisu potencjału społecznego do zakresu realizacji projektu. Podczas tej oceny 

będzie brana pod uwagę dotychczasowa działalność wnioskodawcy w obszarze wsparcia 

projektu, na rzecz grupy docelowej oraz na określonym terytorium.  

  

16. Czy należy we wniosku wykazać, że uczestnicy nabędą poszczególne kompetencje 

czy wystarczy tylko jedna z: poprawne argumentowanie, krytyczne myślenie, 

samodzielne myślenie, logika, heurystyka. 

Zgodnie z zapisami rozdz. II pkt 1 Regulaminu konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 

(Podstawowe informacje na temat konkursu) IOK  dopuszcza  składanie  wniosków,  które  

będą  obejmowały  wybrane „zestawy” spośród oczekiwanych  kompetencji: poprawne 

argumentowanie, krytyczne myślenie, samodzielne myślenie, logika, heurystyka. 

 

17. Czy w ramach jednej uczelni można złożyć kilka wniosków? 

18. Czy jedna jednostka naukowa (wydział) może złożyć więcej niż jeden wniosek  

w ramach konkurs POWER 3.1 edukacja filozoficzna? 

Regulamin konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. 

Wnioskodawca może złożyć dowolna liczbę wniosków o dofinansowanie, przy czym 

maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100 000 PLN. 

 

19. W kryterium dostępu nr 2 wskazano, że uczelnia musi wskazać we wniosku minimum 

1 gimnazjum i / lub szkołę ponadgimnazjalną, w której będzie realizowała zajęcia 

wspierające wśród uczniów rozwój kompetencji (...)". Czy Wnioskodawca musi 

prowadzić długoletnią współpracę ze wskazanym gimnazjum/szkołą 

ponadgimnazjalną, czy taka współpraca może się rozpocząć dopiero w wyniku 

realizacji projektu? 

20. Czy obligatoryjne jest sformalizowanie współpracy ze wskazanym gimnazjum  

lub szkołą ponadgimnazjalną na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie? 



21. Jeśli współpraca może się dopiero rozpocząć, to czy powinniśmy posiadać jakieś 

umowy współpracy/porozumienia, czy nie jest to konieczne na etapie składania 

wniosku? 

22. Jeśli wnioskodawca we wniosku wskaże np. 4 szkoły to czy wnioskodawca z każdą  

z nich musi na dzień złożenia wniosku prowadzić sformalizowaną i udokumentowaną 

współpracę w zakresie trzeciej misji uczelni czy wystarczy tylko jedna, aby spełnić 

kryterium premiujące nr 1? 

Zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 1 Regulaminu konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 

(Wnioskodawcy) Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź 

niepubliczna (KRYTERIUM DOSTĘPU NR 1), która wskaże minimum 1 gimnazjum  

i/albo szkołę ponadgimnazjalną, w której będzie realizowała zajęcia wspierające wśród 

uczniów rozwój kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, 

samodzielnym  myśleniem,  logiką  oraz  heurystyką (KRYTERIUM  DOSTĘPU  NR  2). 

Oznacza  to,  że  o dofinansowanie na realizację projektu będą mogły się starać jedynie 

uczelnie, które już na etapie aplikowania wskażą gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, 

której uczniowie będą objęci wsparciem w ramach projektu (będą  uczestniczyli  w  zajęciach  

fakultatywnych).  

IOK nie wymaga dołączania do wniosku o dofinansowanie jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów potwierdzających fakt nawiązania współpracy z gimnazjum i/lub szkołą 

ponadgimnazjalną.  

We wniosku o dofinansowanie (w części 4.4 – Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów) 

należy natomiast - oprócz opisu doświadczenia wnioskodawcy - umieścić opis doświadczenia 

wskazanego gimnazjum lub/i szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie organizacji i realizacji zajęć 

fakultatywnych dla uczniów.  

Kryterium premiujące nr 1 zostanie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że 

wnioskodawca prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12-miesięczną,  

współpracę z jednym gimnazjum lub jedną szkołą ponadgimnazjalną w zakresie rozwijania 

trzeciej misji uczelni. 

 

23. Jeśli współpraca uczelnia-szkoła może się dopiero rozpocząć, to rozumiem, że 

kryterium premiujące nr 1 ( "uczelnia (...) prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, 

co najmniej 12 miesięczną, współpracę z gimnazjami lub szkołami 

ponadgimnazjalnymi w zakresie rozwijania trzeciej misji") może dotyczyć współpracy 

nie ze wskazaną we wniosku szkołą, tylko innych gimnazjów lub szkół 

ponadgimnazjalnych? 

Wskazana  w  projekcie  szkoła  (gimnazjum  lub  szkoła ponadgimnazjalna), w której będzie 

realizowany kurs edukacyjny, może być podmiotem, z którym uczelnia prowadzi 

sformalizowaną i udokumentowaną współpracę w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni  

lub podmiotem wybranym w inny sposób. Ponadto wnioskodawca może wykazać się 

sformalizowaną współpracą ze szkołą na rzecz której nie będzie realizował wsparcia w ramach 

projektu. 

 

24. Czy zapis w Regulaminie projektu  Wskaźniki do osiągnięcia w konkursie „W RPD dla 

konkursu został określony wskaźnik rezultatu dotyczący liczby osób, które podniosły 

kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS na poziomie 530 osób” 

oznacza, że wnioskująca uczelnia musi objąć wsparciem 530 uczniów? 



25. Czy podana we wniosku liczba 530 osób dotyczy osób-uczniów wyłącznie regularnie 

uczęszczających w cotygodniowych zajęciach, czy może obejmować także osoby 

biorące udział okazjonalnie w wykładzie czy warsztacie? 

26. - czy w poniższych wskaźnikach określa się jednocześnie uczniów i nauczycieli? 

a) wskaźnik produktu: Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach trzeciej 

misji uczelni, 

b) wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań 

uczelni wspartych z EFS. 

W Regulaminie konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 został określony wskaźnik rezultatów  

dla całego konkursu. Na poziomie konkretnych projektów wskaźnik ten powinien zostać 

określony na poziomie odpowiednio niższym.  

W ramach wskaźnika rezultatu dotyczącego liczby osób, które podniosły kompetencje  

w ramach działań uczelni wspartych z EFS, należy wykazywać wyłącznie uczniów, którzy 

ukończyli program zajęć realizowanych w ramach projektu i podnieśli kompetencje związane  

z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką  

oraz heurystyką.  

We wniosku o dofinansowanie należy określić sposób mierzenia i dokumentowania 

osiągnięcia wskaźników – w związku z powyższym to wnioskodawca wskazuje minimalną 

liczbę godzin zajęć, na których uczeń musi być obecny oraz sposób weryfikacji podniesienia 

przez niego kompetencji. Założenia te będą przedmiotem oceny merytorycznej, w tym oceny 

racjonalności i efektywności wydatków. 

W związku z powyższym w ramach wskaźnika „liczba osób, które podniosły kompetencje  

w ramach działań uczelni wspartych z EFS” nie będą mogły być wykazywani uczniowie, którzy 

nie uczestniczyli w wymaganej liczbie zajęć lub nie podnieśli kompetencji. 

W przypadku wskaźnika produktu „Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach 

trzeciej misji uczelni”, należy brać pod uwagę wszystkich uczniów uczestniczących  

w zajęciach. 

   

27. Jaki zasięg ma mieć projekt, czyli ilu np. gimnazjalistów musiałoby w nim brać udział 

(czy w ogóle jest określona minimalna liczba)? 

Regulamin konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. 

Zgodnie z brzmieniem KRYTERIUM DOSTĘPU NR 2 wnioskodawca musi wskazać  

co najmniej 1 gimnazjum i/lub szkołę ponadgimnazjalną, w której będą realizowane zajęcia. 

 

28. Czy jest wymagane, aby wszystkie zajęcia dla uczniów gimnazjów/szkół 

ponadgimnazjalnych odbywały się na terenie tych szkół, czy też możliwe jest, aby 

część zajęć odbywała się na terenie uczelni? 

29. Czy istnieje możliwość realizacji części zajęć a) za pośrednictwem Internetu  

(np. program skype), b) na terenie uczelni, np. w formie całodziennego (np. 8h 

lekcyjnych) warsztatu naukowego? Czy w w przypadkach typu a) pracownik 

prowadzący zajęcia online może być normalnie (zgodnie ze stawką) wynagradzany? 

Zgodnie z brzmieniem KRYTERIUM DOSTĘPU NR 2 zajęcia realizowane są we wskazanym 

przez wnioskodawcę gimnazjum i/lub szkole ponadgimnazjalnej. Założenia konkursu  

nie przewidują możliwości realizacji zajęć na uczelni lub za pośrednictwem Internetu – dlatego 
w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 standardy dotyczące 

kosztów w projekcie przewidują możliwość pokrywania kosztów dojazdu nauczyciela 

akademickiego na zajęcia.  

 



30. Czy możliwe jest dofinansowanie kosztów dojazdów uczniów i ich nauczycieli  

do uczelni publicznymi środkami transportu, jeśli odległość gimnazjów od uczelni 

będzie znaczna? 

31. Czy jako metodę prowadzenia zajęć można przyjąć warsztaty wyjazdowe? 

Nie. Przedstawione w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 

standardy dotyczące kosztów w projekcie stanowią katalog zamknięty. Przewidywanie  

w projekcie wydatków innych niż wymienione w standardach oznacza obniżenie oceny 

wniosku o dofinansowanie w kategorii „prawidłowość sporządzenia budżetu projektu”. 

 

32. Jeśli zajęcia objęte projektem są fakultatywne i objęte planem dydaktycznym to co 

dzieje się z osobami, które nie wyrażają zgody na uczestnictwo w nich? 

33. Czy wymóg zawarcia zajęć realizowanych w ramach projektu w planie dydaktycznym 

szkoły oznacza, że wnioskodawca może zakładać realizacje zajęć dopiero w roku 

szkolnym 2017/18? 

34. Jak należy rozumieć frazę: "Dla zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć 

fakultatywnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powinny one zostać 

ujęte w planie dydaktycznym szkoły i opierać się na podstawie programowej". 

35. Czy od uczniów i nauczycieli należy zebrać dane osobowe? Czy wystarczą listy 

obecności? 

36. Jak należy rozumieć zapis, że podstawa programowa mówi o 240 godzinach zajęć, a 

w konkursie możliwe jest zrealizowanie jedynie do 60 godzin zajęć fakultatywnych? 

Zajęcia realizowane w ramach projektów wyłonionych w konkursie 3/EFI/POWER/3.1/2016  

są zajęciami fakultatywnymi, dla których – zgodnie z podstawowymi zasadami kierowania 

uczeniem się – szkoła przyjęła plan dydaktyczny. Oznacza to, że dla tych zajęć zostały 

opracowane formalne ramy ukierunkowujące czynności uczniów i nauczyciela na ustalone 

cele dydaktyczne, nie oznacza to jednak, że zajęcia są obowiązkowe. 

IOK dopuszcza planowanie zajęć dopiero od roku szkolnego 2017/18 – przy czym okres 

realizacji projektu musi być ściśle powiązany z zadaniami merytorycznymi zaplanowanymi  

w projekcie. 

Kwalifikowalność uczestników projektu musi być dokumentowana zgodnie z podrozdziałem 

8.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  

na lata 2014-2020. 

Zatwierdzona przez MEN nowa podstawy programowej została opracowana dla dwuletniego 

cyklu nauczania obejmującego w sumie 240 godzin dydaktycznych. W związku z powyższym 

podstawa programowa powinna być (ze względu na ograniczenia konkursowe co do wymiaru 

zajęć fakultatywnych) wyłącznie punktem odniesienia – IOK nie oczekuje realizacji podstawy 

programowej, gdyż nie jest to cel konkursu. 

 

37. Proszę o interpretację zapisu mówiącego o tym, że zajęcia dla uczniów szkół 

gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych w konkursie "edukacja filozoficzna" powinny 

trwać 12-24 miesięcy. 

Regulamin konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 określa, że projekt musi trwać nie krócej  

niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące. Oznacza to, że w trakcie trwania projektu można 

zaplanować realizację zajęć dla kilku grup uczniów. 

 



38. Czy cykl 30-to godzinny może być rozbity na dwa lata (np. klasa I LO, w roku pierwszym 

i klasa II LO w drugim roku trwania projektu)? Czy zajęcia mogą być prowadzone  

w interwałach 15h/rok I i 15h/rok II?  

39. Czy wymóg 30h/1 grupę (np. konkretną klasę) jest obligatoryjny?  

40. Jeżeli wnioskodawca planuje projekt na 2 lata, z udziałem 4 szkół, to czy to oznacza, 

że dana szkoła może uczestniczyć w projekcie tylko jeden raz? Czyli w pierwszym roku 

szkoła 1 i szkoła 2, a drugim roku realizacji szkoła 3 i szkoła 4? Czy może ograniczenia 

(60 godz., 20 osób) dotyczą tylko danego roku szkolnego (a nie szkoły)  

i wtedy wszystkie cztery szkoły mogą uczestniczyć w projekcie przez dwa lata  

(z zachowaniem ograniczeń nie więcej niż 60 godz. dla 20 osób w ciągu roku 

szkolnego)? 

41. Czy zajęcia w wymiarze 30h dla jednej grupy mogą odbywać się w ramach jednego 

półrocza? 

42. Czy jest określona minimalna liczebność grupy zajęciowej? 

W konkursie 3/EFI/POWER/3.1/2016 kwalifikowalne są koszty zajęć trwających co najmniej 

30 godzin lekcyjnych (maksymalnie do 60 godzin) dla jednej grupy uczestników w ramach 

jednego roku szkolnego, w wyniku których uczący się podniesie swoje kompetencje w zakresie 

samodzielnego, krytycznego myślenia, logiki i heurystyki. Oznacza to, że w zajęcia dla danej 

grupy muszą trwać nie dłużej niż jeden rok szkolny i trwać nie krócej niż 30 i nie dłużej  

niż 60 godzin lekcyjnych. Dopuszczalna jest realizacja zajęć w ciągu jednego półrocza. 

Niedopuszczalne jest dzielenie zajęć np.: 15h/rok I i 15h/rok II. 

Regulamin konkursu nie wprowadza ograniczenia co do minimalnej liczebności grupy – IOK 

dopuszcza realizację zajęć w grupach nie większych niż 20 osób, przy czym założenia  

co do liczebności grup będą podlegały ocenie merytorycznej, w tym pod kątem racjonalności  

i efektywności wydatków. 

Regulamin konkursu natomiast nie wprowadza ograniczeń co do liczby grup w danej szkole – 

w przypadku wskazania we wniosku o dofinansowanie np. 4 szkół zajęcia w tych szkołach 

mogą się odbywać równolegle przez cały okres realizacji projektu. 

 

43. czy w ramach projektu można utworzyć dodatkowe zadanie mające na celu wykonanie 

dokładnej analizy uczniów i szkoły oraz na tej podstawie przygotować program zajęć  

i jego elektroniczne wersje, aby mógł w większym stopniu być wykorzystany przez 

szkołę. Z raportu „Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym” wynika, że często 

są przygotowane takie programy z filozofii pod specyfikę szkoły.  

Nie. Przedstawione w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 

standardy dotyczące kosztów w projekcie stanowią katalog zamknięty. Przewidywanie  

w projekcie wydatków innych niż wymienione w standardach oznacza obniżenie oceny 

wniosku o dofinansowanie w kategorii „prawidłowość sporządzenia budżetu projektu”. 

 

44. Czy nauczyciele oprócz udziału z uczniami w zajęciach mogą również dodatkowo 

uczestniczyć w kursach z filozofii, aby podnieść kompetencje? 

Regulamin konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 nie przewiduje wsparcia dedykowanego 

nauczycielom.  

 

45. W kryterium premiującym nr 4 jest zapis, że " (...) działania merytoryczne 

przeprowadzone w projekcie będą realizowane, w takim samym rozmiarze (...)". Co 

znaczy zapis "taki sam rozmiar"? Czy jest to odnośnik do ilości godzin zajęć 



przeprowadzanych w szkołach czy ilości szkół/klas w których te zajęcia będą 

przeprowadzane? 

Dla spełnienia kryterium premiującego nr 4 realizacja działań merytorycznych po zakończeniu 

realizacji projektu musi być adekwatna zarówno pod kątem zakresu – liczby realizowanych 

zajęć i liczby uczniów z nich korzystających. 

 

46. Mam pytanie odnośnie maksymalnej stawki wynagrodzenia nauczyciela 

akademickiego, która wynosi 150 zł. Czy kalkulując stawkę na potrzeby danego 

projektu należy kierować się zwykłymi stawkami obowiązującymi w danej jednostce, 

np. osoba X zarabia (na etacie jako pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni) 60 

zł./godz., a więc w budżecie projektu tez należy zaplanować dla niej stawkę  

w wysokości 60 zł.? A może stawki w projekcie powinny uwzględniać wyłącznie stopień 

złożoności proponowanych działań, liczebność grup, dla których organizowane będą 

zajęcia, czyli czynniki związane stricte z danym projektem, a nie z normalnym 

wynagrodzeniem za pracę danego nauczyciela akademickiego? 

Przedstawiona w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 stawka 

wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w wysokości 150 zł jest stawką maksymalną. 

Stosowanie kwot wskazanych w ww. opracowaniu nie zwalnia członków KOP z weryfikacji 

zasadności i racjonalności wszystkich stawek, również tych mieszczących się poniżej 

maksymalnego poziomu. Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona 

akceptowana w każdym projekcie – przy ocenie budżetu brane będą pod uwagę m.in. takie 

czynniki jak np. stopień złożoności projektu, wielkość zespołu projektowego, wielkość grupy 

docelowej.  

Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że w sekcji XI wniosku o dofinansowanie uzasadnienie 

wydatków część 2 jest polem obligatoryjnym, wnioskodawca jest zobowiązany do rzetelnego 

uzasadnienia przyjętej stawki wynagrodzenia – w tym celu może posłużyć się  

np. odniesieniem do wynagrodzenia wypłacanego wykładowcy z tytułu umowy o pracę  

lub obowiązującym w uczelni regulaminem wynagradzania. 

 

47. Czy powieleniem materiałów może być zakup i przekazanie uczniom pendrive’ów  

z "nagranymi" materiałami dydaktycznymi do zajęć? 

IOK dopuszcza możliwość przekazania uczestnikom materiałów w formie elektronicznej.  

Należy jednak mieć na uwadze, że zajęcia realizowane w ramach konkursu 

3/EFI/POWER/3.1/2016 powinny być jak najbardziej różnorodne i aktywizujące uczniów,  

w związku z powyższym przekazywanie uczniom materiałów dydaktycznych powinno być 

ograniczone do niezbędnego minimum. W sekcji XI wniosku o dofinansowanie uzasadnienie 

wydatków część 2 jest polem obligatoryjnym, w związku z powyższym wnioskodawca winien 

w tym miejscu uzasadnić oszacowane z tego tytułu koszty.  

 

48. Jak bardzo szczegółowa powinna być metodologia wyliczania wartości wkładu 

własnego w przypadku, gdy wkład własny rzeczowy będzie w formie sal 

dydaktycznych. 

W sekcji XI wniosku o dofinansowanie uzasadnienie wydatków część 2 jest polem 

obligatoryjnym, w związku z powyższym wnioskodawca winien w tym miejscu uzasadnić 

oszacowanie wartości wkładu własnego jako kosztu eksploatacji sali w godzinach realizacji 

zajęć. 



 

49. Czy koszt wynajmu sal w szkołach może być rozliczany po stawkach przyjętych 

zarządzeniem organu prowadzącego? 

Przedstawiona w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu 3/EFI/POWER/3.1/2016 

możliwość finansowania w ramach projektu kosztów sal dotyczy wyłącznie kosztów  

na poziomie kosztów eksploatacji pomieszczeń w trakcie trwania zajęć. W sekcji XI 

wniosku o dofinansowanie uzasadnienie wydatków część 2 jest polem obligatoryjnym,  

w związku z powyższym wnioskodawca winien w tym miejscu uzasadnić oszacowanie 

kosztu eksploatacji sal w godzinach realizacji zajęć. 

 

50. Jak należy rozumieć obowiązek stosowania kwot ryczałtowych dla projektów o wartości 

nieprzekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego? 

W obecnej perspektywie finansowej stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne  

w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego. 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 w podrozdziale 6.6.1 opisują uproszczone metody rozliczania 

wydatków, natomiast podrozdział 6.6.2 odnosi się do weryfikacji wydatków rozliczanych 

uproszczoną metodą. Dodatkowo należy zapoznać się z zapisami Instrukcji wypełniania 

wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020.  

W przypadku planowania realizacji zajęć dla więcej niż jednej grupy zajęciowej IOK 

rekomenduje przydzielenie każdej grupy do oddzielnego zadania (odrębnej kwoty 

ryczałtowej). 


