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FAQ – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 
na projekty w programie Akademickie Biura Karier 

Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

wersja druga z dnia 12 maja 2017 r. 

(nowe pytania zaznaczono kolorem pomarańczowy) 

 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Chciałabym prosić o informację, czy istnieje jakiś wzór wspomnianego poniżej „Oświadczenia 
o kwalifikowalności VAT”? Ewentualnie – gdzie go szukać? 
Czy NCBiR dysponuje wzorem Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które należy dołączyć do 
wniosku? 

 
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca, który zaliczy VAT do wydatków kwalifikowalnych jest 
zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, którego 
treść określono w regulaminie konkursu. Skan podpisanego przez osobę upoważnianą oświadczenia 
powinien być dołączony do wniosku w systemie SOWA jako załącznik. 
Wzór „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5080,konkurs-nr-powr-03-01-
00-ip-08-00-abk17-na-projekty-w-programie-akademickie-biura-karier-oswiadczenie-o-
kwalifikowalnosci-vat.html 

 

2. Czy w przypadku składania wniosku za pomocą profilu ePUAP, podpis musi być dokonany 
za pomocą osobistego podpisu osoby upoważnionej czy za pomocą profilu Uczelnianego? 
 

Podpis powinien być wykonany za pomocą profilu Uczelnianego. 
 

3. Kiedy planowane jest rozstrzygnięcie konkursu? 
Określenie terminu rozstrzygnięcia konkursu uzależnione jest od liczby wniosków, które zostaną 
złożone. W przypadku, gdy wpłynie mniej niż 200 wniosków, lista rankingowa zostanie opublikowana 
najprawdopodobniej na początku października. 



 
 

 
 

W przypadku większej ilości wniosków ten termin będzie odpowiednio dłuższy. Po zamknięciu naboru 
zostanie opublikowany harmonogram określający terminy kolejnych etapów. 
 
 

WNIOSKODAWCA 
 

4. Czy Instytuty Polskiej Akademii Nauk prowadzące studia doktoranckie i posiadające Biuro karier 
mogą brać udział w konkursie? 
Czy w Państwa Konkursie mogą uczestniczyć także organizacje pozarządowe chcące założyć swoje 
własne ABK i świadczyć usługi na rzecz danego Wydziału/danej uczelni? 
 

Wnioskodawcą w konkursie może być wyłącznie publiczna albo niepubliczna szkoła wyższa  (kryterium 
dostępu nr 1). 
 

5. Realizujemy obecnie projekt z pierwszego konkursu ABK. Czy możemy wziąć udział w obecnym 
konkursie ABK, jeśli wsparciem obejmiemy inną grupę studentów? 
 

W pierwszym kryterium dostępu zostało określone, że „Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa 

publiczna bądź niepubliczna, która nie otrzymała dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez IP 

konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015”.  

W związku z powyższym nie mogą Państwo wziąć udziału w obecnym konkursie ABK.  

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 
 

6. Czy projekt w ramach tego konkursu może być realizowany od roku akademickiego 2018/2019? 
Regulamin konkursu nie określa terminu rozpoczęcia projektu i potencjalnie projekt mógłby być 
realizowany od roku akademickiego 2018/2019. Jednakże działania biur karier mają charakter ciągły 
i nie są ściśle powiązane z rozpoczęciem roku akademickiego. Zasadność rozpoczęcia projektu w tak 
odległym terminie będzie podlegać ocenie merytorycznej.  

7. Kiedy IOK przewiduje rozpoczęcie realizacji projektu przez beneficjenta? 

Określenie terminu rozpoczęcia projektu jest decyzją należącą do wnioskodawcy. Pomocne przy 
ustaleniu terminu mogą być informacje dotyczące planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu 
(odpowiedz na pytanie nr 3). 

 

 

 



 
 

 
 

UCZESTNICY PROJEKTU 

8. Czy projektem mogą być objęci tylko studenci II roku (w przypadku studiów I stopnia)? 

Regulamin konkursu nie ogranicza wnioskodawcy w określeniu jaką ostatecznie grupę docelową 
obejmie w projekcie. Jednakże należy zweryfikować, czy zawężając w taki sposób grupę docelową, 
zostanie spełnione kryterium dostępu nr 12.  
 

9. Czy w programie POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 mogą uczestniczyć studenci kierunków; 

lekarskiego (medycyna), oraz kierunku lekarsko-dentystycznego, a także kierunku farmacja?  

Analiza wskazanej specyfiki studiów wskazuje, że trudno będzie osiągnąć wymagany w konkursie 

wskaźnik dotyczący zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia 

kształcenia, a  osiągnięcie tego wskaźnika determinuje rozliczenie projektu.  

Absolwentów uczelni rozumiemy jako osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów pierwszego 

lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. Ponadto zatrudnienie należy rozumieć 

jako: 

1. zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu; 
2. umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy; 
3. samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące. 

 
10. Czy istnieje kwota maksymalnych wydatków na jednego uczestnika projektu? 
 
Nie ma określonej kwoty maksymalnych wydatków na uczestnika projektu.  

11. Czy projekt może być skierowany tylko do studentów obcokrajowców? 

Regulamin konkursu nie zabrania skierowania projektu tylko i wyłącznie do studentów 
obcokrajowców. Zasadność konstrukcji projektu  w taki sposób będzie podlegała ocenie merytorycznej. 

 
12. Czy w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 istnieje jakiekolwiek ograniczenie wiekowe co 

do objętych wsparciem studentów? 
 

Nie istnieje ograniczenie wiekowe w zakresie objętych wsparciem studentów. 
 
13. Czy w momencie kiedy student, w trakcie projektu, staje się absolwentem, może kontynuować 

korzystanie z zaproponowanego mu wsparcia (poszerzanie wiedzy, doradztwo, itp.) niezależnie od 

podjętego zatrudnienia. 

Zasadne jest korzystanie z usług ABK do momentu, gdy będzie istniała taka konieczność dla 

studenta/absolwenta. Jeśli, pomimo podjętego zatrudnienia, absolwent dąży do zmiany pracy, gdyż 

np. wykonywana praca nie jest zgodna z profilem jego wykształcenia, dalsze korzystanie z usług ABK 



 
 

 
 

można uznać za zasadne. Zasadność wspierania absolwenta posiadającego zatrudnienie powinna być 

rozpatrywana indywidulanie. 

 

WSKAŹNIKI W PROJEKCIE 

 

14. W jaki sposób zaplanować długość trwania projektu w kontekście monitorowania wskaźnika  dot. 
losów absolwentów w okresie 6-miesięcy od zakończenia kształcenia? Czy te 6 miesięcy należy ująć 
w czasie trwania projektu, czy np. aktualizacja tego wskaźnika będzie mogła odbywać się 
po zakończeniu trwania projektu? 
 

W tym zakresie obowiązuje następujący zapisy w umowie: „Po zakończeniu Projektu Beneficjent 
zobowiązuje się przekazać w terminie 7 miesięcy ostateczne dane na temat realizacji wskaźnika 
”Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli 
zatrudnienie  w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia”  oraz (o ile dotyczy) stopnia spełnienia 
kryterium efektywności zatrudnieniowej lub społeczno-zatrudnieniowej, od czego jest uwarunkowane 
zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu”. W związku z powyższym nie ma 
potrzeby wydłużania okresu realizacji projektu o 6 miesięcy na monitorowanie losów absolwentów.   

 
15. Jeśli uczestnik projektu, jako student, będzie już osobą zatrudnioną, a po zakończeniu studiów jego 

umowa będzie trwała niecałe trzy miesiące, to czy należy uznać że kryterium dostępu nr 14 jest 
spełnione?   

 
Nie, kryterium nie będzie spełnione. Zgodnie z definicją wskaźnika wymagane jest, aby po zakończeniu 
kształcenia, okres zatrudnienia trwał min. 3 miesiące.   

 
16. Jeśli projekt zakłada objęcie wsparciem 550 studentów/ek studiów I i II stopnia to czy 30% o którym 

mowa w kryterium dostępu nr 14 liczony jest od 550 studentów/ek i wtedy wskaźnik będzie wynosił 

165 osób czy od liczy osób, które w trakcie trwania projektu ukończy kształcenie i np. będzie to 200 

absolwentów i wtedy wskaźnik wynosił będzie 60 osób? 

Wskaźnik odnosi się do osób, które podczas trwania projektu (do dnia jego zakończenia) ukończyły 
kształcenie. Min. 30 % tych osób powinno kontynuować naukę albo podjąć zatrudnienie. Zgodnie 
z powyższym przykładem będzie to 60 osób.  

17. Wnioskodawca planuje realizować w ramach jednego zadania szkolenia z różnych zakresów 
tematycznych. Jeśli wskaźnikiem będzie „Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach”, a jedna 
osoba weźmie udział w dwóch szkoleniach o różnej tematyce, to czy do tak sformułowanego 
wskaźnika ta osoba liczy się dwukrotnie, czy tylko raz? 

Przy tak skonstruowanej nazwie wskaźnika jedną osobę liczymy tylko raz. 
 



 
 

 
 

18. Proszę o informację, czy należy bezwzględnie dzielić na płeć wskaźnik dotyczący zatrudnienia 

doradców, mając na uwadze zapis z regulaminu: Wartości docelowe wskaźników odnoszących się 

do liczby osób należy obligatoryjnie uwzględnić w podziale na kobiety i mężczyzn (str. 36 RK), 

a jednocześnie biorąc pod uwagę zasadę równości szans, w której kluczowe dla zatrudnienia będą 

kompetencje, a nie płeć (wnioskodawca nie wie, jakiej płci będą zatrudnione osoby).  

 
We wskaźnikach, gdzie jednostką pomiaru jest osoba, wymagany jest podział na kobiety i mężczyzn. 
Na etapie składania wniosku podział na płeć we wskaźniku może być np. odzwierciedleniem podziału 
istniejącego w ramach danej grupy zawodowej.   
W momencie zatrudnienia doradców kluczowym wyznacznikiem wyboru danej osoby powinny być jej 
kompetencje. W przypadku, gdy  osoby zatrudnione będą innej płci, aniżeli wynika to z informacji 
wskazanych we wniosku o dofinansowanie, konieczna będzie aktualizacja wniosku w tym zakresie.  

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

 

19. Czy w przypadku zaplanowania w projekcie różnych działań skierowanych do studentów 
(np. doradztwo zawodowe, szkolenia) wymagane jest, aby każdy student skorzystał z każdego typu 
działania? Czy też wystarczy, aby uczestnik projektu skorzystał minimum z jednej, wybranej przez 
niego i adekwatnej do jego potrzeb formy wsparcia? 

Nie jest wymagane, aby każdy student skorzystał z każdego typu działania zaplanowanego w projekcie. 

Jednakże, konstruując założenia projektu, należy pamiętać, że liczba udzielonych studentom 

indywidualnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego przez biuro karier musi wzrosnąć o min. 

20 % (kryterium dostępu nr 12). 

20. Czy działania realizowane wspólnie z organizacją pozarządową muszą być skierowane do wszystkich 
studentów? Chodzi o sytuację, w której uczelnia nawiązałaby współpracę z organizacją zajmującą 
się aktywizacją osób niepełnosprawnych – w tej sytuacji działania byłyby kierowane do tej grupy 
uczestników projektu. 

Działania realizowane wspólnie z organizacją pozarządową nie muszą być skierowane do wszystkich 

studentów określonych w ramach grupy docelowej.  

21. Jeśli akademickie biuro karier realizuje już daną formę wsparcia (np. szkolenia), to czy w projekcie 
można zaplanować działanie polegające na zwiększeniu częstotliwości realizacji tej formy wsparcia? 

Istnieje możliwość zaplanowania w projekcie działań polegających na zwiększeniu częstotliwości 
realizacji wcześniej realizowanych form wsparcia przez biuro karier. Jednocześnie racjonalność, 
efektywność i przejrzystość kalkulacji  kosztu proponowanej formy wsparcia będzie podlegała ocenie 
merytorycznej. 
 



 
 

 
 

22. Czy w ramach tego konkursu można organizować staże, jeżeli tak to czy jest wskazana kwota za 
1 mc stażu? 

Staże nie są formą wsparcia przewidzianą do realizacji w ramach konkursu na Akademickie Biura 
Karier.  

23. Czy pracownik ABK (Dyrektor ABK) nie będący doradcą zawodowym może prowadzić w ramach 
projektu grupowe poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości 
(warsztaty) na rzecz wsparcia studentów/tek rozpoczynających aktywność zawodową na rynku 
pracy?  

 
Poradnictwem indywidulanym i grupowym powinien zajmować się, zgodnie z kompetencjami, doradca 
zawodowy. Jednocześnie inny pracownik biura może prowadzić szkolenia/warsztaty np. w zakresie 
zakładania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Jednak zadania wykonywane przez innego 
pracownika powinny być wyjątkiem, a większość wykonywanych zadań powinna należeć do doradcy. 

 
24. W ABK działającym na naszej uczelni zatrudniona jest tylko jedna osoba, która w ramach projektu 

ma zostać objęta wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji. Czy ta sama osoba może również 
pełnić funkcję kierownika projektu? 

 
W opisanej sytuacji ta sama osoba może jednocześnie otrzymać wsparcie w ramach projektu i pełnić  
funkcję kierownika projektu. Należy pamiętać, że osoba zaangażowana do zarządzania projektem 
powinna  mieć odpowiednie kwalifikacji i kompetencje.  

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

25. "IP ustala warunek, iż wnioskodawca musi w swojej strukturze organizacyjnej posiadać akademickie 
biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów (KRYTERIUM 
DOSTĘPU NR 2)." Proszę o sprecyzowanie, co IP rozumie pod pojęciem struktury organizacyjnej. 
Samo powołanie uchwałą ABK czy konieczne jest wpisanie go inne dokumenty jak chociażby 
w strukturę organizacyjną uczelni, wykaz jednostek, schemat organizacyjny czy regulamin 
organizacyjny. 
 

Akademickie biuro karier lub  jednostka świadcząca analogiczne usługi na rzecz studentów powinna w 
strukturze uczelni funkcjonować w sposób sformalizowany. Do władz uczelni należy wybór formy 
dokumentu, w ramach którego to sformalizowanie zostało dokonane. 
 

26. Definicja biura karier została zawarta w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Czy dobrze rozumiemy, że zapis "w szczególności" oznacza, że biuro ma 

spełniać wszystkie 5 warunków a dodatkowo może oferować inne usługi? Czy te warunki (w pkt. 

a do e) należy spełniać na dzień składania wniosku czy w okresie analogicznym do trwania projektu? 



 
 

 
 

Czy jeżeli jedna z form (wymieniona w pkt. a do e) została zawieszona w trakcie restrukturyzacji 

biura to czy biuro może składać projekt? (Kryterium dostępu nr 2 i 5) 

Tak, akademickie biuro karier w podstawowej działalności powinno realizować działania z definicji  
wskazanej w ustawie, a ponadto może zaproponować inne usługi.  Działania opisane  w pkt a-e muszą 
być realizowane w czasie trwania projektu oraz przez okres trwałości po projekcie, tj. przez okres 
równy okresowi realizacji projektu. Formalnie mogą Państwo złożyć wniosek, jednakże w czasie 
trwania projektu realizacja działań wymienionych w definicji biura karier będzie wymagana. 
 

27. Co rozumieją Państwo pod pojęciem "pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy"? (kryterium 
dostępu  nr 5) 
 

W statystyce publicznej do badań dot. zatrudnienia i bezrobocia przyjmuje się następującą definicję 
aktywnego poszukiwania pracy: Konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. 
podjęła jedno z następujących działań: 

- zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy, 

- poszukiwała pracy przez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poprzez 

ogłoszenia w prasie, poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy, 

- uczestniczyła w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, 

- starała się zorganizować własną firmę lub warsztat pracy. 

 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest to pomoc w powyższych działaniach.  

28. W naszej opinii (i pracodawców, z którymi jesteśmy w kontakcie) praca nad kompetencjami 

miękkimi jest kluczem min. do podniesienia mobilności, efektywności pracy, podniesienia 

kompetencji w zakresie pracy zespołowej itd. Czy w Państwa opinii w oparciu o powyższe (na tym 

obszarze będzie opierał się napisany przez nas projekt), zostaje spełnione kryterium nr 6? 

Dla uznania kryterium dostępu nr 6 za spełnione należy we wniosku zawrzeć deklarację, że wsparcie 

udzielane w projekcie odpowiada potrzebom studentów wnikającym z kształcenia na studiowanym 

przez nich kierunku. Stopień spełniania przedmiotowej deklaracji będzie przedmiotem oceny formalno-

merytorycznej projektu. 

29. W naszej uczelni istnieje Biuro Karier, doradztwem zawodowym zajmuje się osoba z odpowiednim 

wykształceniem i kompetencjami, jej stanowisko pracy to: Specjalista (bez rozszerzenia do jakich 

spraw). Czy w ramach projektu pracownik Biura karier musi mieć stanowisko zatrudnienia: Doradca 

zawodowy, czy może mieć Specjalista (i wykazywać się udokumentowanymi kompetencjami)? 

(Kryterium dostępu nr 7) 

Osoba pełniąca obowiązki doradcy zawodowego dla studentów w Biurze Karier nie musi być 
zatrudniona na stanowisku Doradca Zawodowy, może być zatrudniona na stanowisku Specjalista.  

30. Zgodnie z kryterium dostępu nr 8, projekt powinien przewidywać wspólną realizację działań przez 
biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe i organizacje pracodawców. 



 
 

 
 

Czy te jednostki muszą mieć status partnera projektu, czy wystarczy zawarcie umowy 
o współpracy?  

W jaki sposób należy w projekcie zaplanować i realizować współpracę z Urzędami Pracy, NGO i OP, 
jeżeli projekt nie zakłada realizacji projektu partnerskiego w tymi podmiotami? 

W świetle kryterium nr 8 uprzejmie proszę o informację, czy i w jaki sposób możliwe jest 
finansowanie w ramach budżetu projektu zadań urzędu pracy i organizacji pracodawców/ 
organizacji pozarządowych, jeśli nie będzie to projekt partnerski? 

Odpowiedź na powyższe pytania zależna jest od charakteru współpracy i podejmowanych w ramach tej 
współpracy działań. Jeśli w ramach współpracy realizowane będą działania, które będą generować 
koszty  po stronie urzędu pracy lub organizacji pozarządowej/organizacji pracodawców lub 
te podmioty będą wnosić do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 
realizacja takich projektów powinna odbywać się w partnerstwie, szczególnie ze względu na zapis 
w kryterium o wspólnej realizacji działań (a nie o ich zlecaniu). Jednocześnie  w budżecie jasno będą 
wskazane koszty ponoszone przez te podmioty. W przypadku bezkosztowego charakteru współpracy 
wystarczy, że działania w ramach współpracy zostaną opisane we wniosku. Wnioskodawca w takim 
przypadku sam wybiera formę, w jakiej ta współpraca będzie się odbywać.  

31. Jeśli partner projektu oddeleguje pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, to czy w takim 
wypadku kwalifikowalne jest wynagrodzenie tego pracownika za przeprowadzenie szkolenia, 
np. w formie dodatku? Czy też wskazana jest inna forma wypłaty wynagrodzenia?  

Jeśli partner projektu dysponuje osobą, która nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
a np. umowę zlecenie, to czy kwalifikowalne jest wynagrodzenie tej osoby za przeprowadzenie 
szkolenia na podstawie umowy zlecenie?  

Czy zapłata wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie ze strony partnera nie stanowi 
naruszenia zapisu Wytycznych ds. kwalifikowalności, rozdz. 6.18, pkt 3: W przypadku projektów 
partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub 
usług partnerowi i odwrotnie. 

W przypadku wypłacania wynagrodzenia pracownikowi Partnera obowiązują analogiczne zapisy 
Wytycznych ds. kwalifikowalności, które obowiązują Lidera przy angażowaniu własnych pracowników 
do projektu.  
W rozumieniu ww. Wytycznych osoba zatrudniona na umowę zlecenie nie jest pracownikiem danego 
podmiotu. Przy wyborze osoby do realizacji działań w projekcie i  jej zaangażowania na podstawie 
umowy cywilnoprawnej obowiązuje zasada uczciwej konkurencji określona w podrozdziale 6.5 
Wytycznych ds. kwalifikowalności. Nie mamy do czynienia ze zleceniem usług, gdy do realizacji 
działania za które partner jest odpowiedzialny zgodnie z budżetem projektu, angażuje on własnego 
pracownika i zgodnie z Wytycznymi wypłaca mu wynagrodzenie.  

 



 
 

 
 

32. Czy Wnioskodawcę obowiązuje art. 33 ustawy wdrożeniowej, przy wspólnej realizacji zadań Biura 
Karier z organizacją pozarządową lub organizacją pracodawców? 

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową lub organizacją 
pracodawców wnioskodawcę obowiązuje  art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

33. Czy współpraca z urzędem pracy i organizacją pozarządową/organizacją pracodawców może 
polegać na okresowym szkoleniu pracowników biura karier? Czy też musi polegać na bezpośrednim 
świadczeniu usług dla studentów przez te podmioty? 

Współpraca, o której mowa w kryterium dostępu nr 8, musi dotyczyć działań w zakresie wprowadzania 

studentów na rynek pracy, tj. działań określonych w definicji akademickiego biura karier zawartej 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Możliwa jest 

współpraca z urzędem pracy i organizacją pozarządową/organizacją pracodawców polegająca 

na okresowym szkoleniu pracowników biura karier, jednakże nie będzie ona klasyfikowana jako 

działania opisane w kryterium dostępu nr 8.  

34. Czy możemy współpracować z Wojewódzkim Urzędem Pracy. W dokumentacji jest mowa 
o urzędach pracy i de facto nie wiemy o które jednostki chodzi. 

W ramach konkursu wymagana jest współpraca z urzędem pracy. Do wnioskodawcy należy wybór 

z jaką instytucją z powiatowych czy wojewódzkich urzędów pracy nawiąże współpracę.  

35. Czy wspólna realizacja zadań przez biuro karier i urząd pracy oraz organizację pozarządową lub 

organizację pracodawców może polegać na współpracy dotyczącym monitoringu karier 

zawodowych? 

 

Współpraca, o której mowa w kryterium dostępu nr 8, musi dotyczyć działań w zakresie 
wprowadzania studentów na rynek pracy, tj. działań określonych w definicji akademickiego biura 
karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Nie zalicza się do tego monitoring karier zawodowych. 

 

36. Czy biorąc pod uwagę fakt, iż Urzędy Pracy wspierają osoby bezrobotne do których zgodnie 

z definicją nie zaliczamy studentów dla uznania kryterium nr 8 za spełnione wystarczające będą np. 

1. wspólna organizacja targów pracy z Urzędem Pracy 

2. organizowana wspólnie kampania informacyjna kierowana do studentów ostatniego roku 

dotycząca działań podejmowanych przez Urząd Pracy (np. możliwości pozyskania środków na 

podejmowanie działalności gospodarczej oraz innych działaniach w tym np. stażach 

organizowanych przez UP), 

2. przeprowadzenie przez pracownika UP warsztatów kierowanych dla studentów ostatnich 

roczników przedstawiających ofertę Urzędu Pracy. 



 
 

 
 

Przedstawione działania spełniają kryterium dostępu nr 8 w zakresie współpracy z urzędem pracy. 

37. W Konkursie  nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 mowa jest o wspólnej realizacji zadań m.in 
z organizacją pozarządową lub organizacją pracodawców. Jak definiujecie Państwo organizacje 
pozarządowe? 
 

W ramach konkursu obowiązuje definicja organizacji pozarządowej określona w art. 3 ust. 2 
ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1817, z późn. zm.), tj.: 
Organizacjami pozarządowymi są: 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami 

i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

38. Czy Park Technologiczny może zostać uznany przez Państwa jako organizacja pracodawców oraz 

jakich ewentualnie informacji szczegółowych potrzebowalibyście Państwo, aby poddać ten wątek 

ocenie?  

W konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 mowa jest o wspólnej realizacji zadań m.in. 

z organizacją pracodawców. Proszę o informację jak definiujecie Państwo organizacje 

pracodawców? I Czy Izby Gospodarcze można zaliczyć do tego typu podmiotów? 

 

Definicja organizacji pracodawców jest szeroka i obejmuje różnego typu podmioty zrzeszające 

pracodawców w formie sformalizowanej. We wniosku, oprócz opisu współpracy, należy przedstawić 

charakterystykę danego podmiotu i wymienić pracodawców wchodzą w skład tej organizacji.  

 

39. Czy uczestnictwo uczelni w Pakcie na Rzecz Zatrudnienia będzie spełnieniem warunków współpracy 

z urzędem pracy? 

 

Tak,  jeśli w ramach uczestnictwa uczelni w Pakcie na Rzecz Zatrudnienia  występuje współpraca, która 

ma na celu realizacje działań w zakresie wprowadzania studentów na rynek pracy, tj. działań 

określonych w definicji akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

40. Kryterium dostępu nr 9 - czy szkolenia/warsztaty, mające doprowadzić do podniesienia 
kompetencji pracowników ABK dot. również doradców zawodowych, którzy są już zatrudnieni 
w ABK czy wyłącznie nowo zatrudnionych doradców? 



 
 

 
 

Czy nowi doradcy (zatrudnieni na potrzeby projektu) mogą brać udział w szkoleniach podnoszących 
swoje  kompetencje? Czy to dotyczy tylko obecnych doradców? 
Czy szkolenia mogą również dot. pracownika ds. badań ankietowych, który odpowiedzialny by był 
za monitoring losów uczestników projektu i ewaluację zadań projektowych? 

Kryterium nr 9 dotyczy wszystkich pracowników biura karier, którzy zajmują się bezpośrednio 
wsparciem studentów rozpoczynjących aktywność zawodowa na rynku pracy, tj. osób już 
zatrudnionych w ABK oraz  nowo zatrudnionych .  

Działania mające doprowadzić do podniesienia kompetencji mogą dotyczyć wyłącznie pracowników 
zajmujących się bezpośrednio wsparciem studentów, a więc szkolenia nie mogą dotyczyć 
np. pracownika ds. badań ankietowych. 

41. Czy wszyscy pracownicy ABK, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu muszą prowadzić 
indywidualne usługi w zakresie poradnictwa zawodowe, czy w ramach projektu dopuszczalna jest 
sytuacja, że np. 2  pracowników będzie prowadzić indywidualne usługi z wykorzystaniem narzędzi 
diagnozowania kompetencji a 2 dwóch innych doradców prowadzić będzie szkolenia dla 
studentów? 

Nie wszyscy pracownicy ABK, którzy zostaną objęci wsparciem w zakresie podniesienia kompetencji, 
muszą świadczyć indywidualne usługi w zakresie poradnictwa zawodowe. Muszą zajmować się 
bezpośrednio wsparciem studentów rozpoczynjących aktywność zawodową na rynku pracy. 
 

42. Kryterium dostępu nr 9/kryterium premiujące nr 4 - czy zakres merytoryczny szkolenia dla 
pracowników ABK może dot. coachingu (kariery, biznesu itp.), jeśli Uczelnia nie złoży deklaracji 
dot. kryterium premiującego nr 4 - projekt obejmuje zadania związane bezpośrednio ze wsparciem 
studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez coaching i mentoring. 
 

Szkolenie dla pracowników może dotyczyć coachingu (kariery, biznesu itp.) i nie musi to się wiązać 
z deklaracją określoną w kryterium premiującym nr 4. Jednocześnie wnioskodawca powinien we 
wniosku o dofinansowanie uzasadnić jak zaplanowane działania podnoszące kompetencje 
pracowników akademickich biur karier są niezbędne do wsparcia studentów rozpoczynających 
aktywność zawodową na rynku pracy. Uzasadnienie to będzie podlegać ocenie przez ekspertów. 
 

43. Na str. 11 Regulaminu Konkursu wskazano, iż w przypadku wsparcia kształcenia pracowników ABK 
w kwocie większej niż 10 000,00zł wymaga się utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 
roku od zakończenia realizacji projektu, natomiast na str. 12 wskazano, iż Uczelnia zobowiązana jest 
do utrzymania zatrudnienia doradców  przez okres co najmniej roku od zakończenia okresu 
realizacji projektu. Proszę o potwierdzenie, czy fakt utrzymania doradców przez okres co najmniej 
roku jest niezależny od kwoty środków wydatkowanych na szkolenia kadry? 
 

W przytoczonych kwestiach mamy do czynienia z dwiema sytuacjami: 
- Kryterium nr 9 – w przypadku, gdy koszt działań mających na celu podniesienie kompetencji 
pracowników biur karier przekroczy 10 000 zł na osobę uczelnia będzie zobowiązana do utrzymania 
zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu. 



 
 

 
 

- Kryterium nr 7 – w przypadku zatrudnienia nowego doradcy uczelnia będzie zobowiązana 
do utrzymania tego samego stanu zatrudnienia doradcy/doradców przez okres co najmniej roku 
od zakończenia realizacji projektu. 
 

44. Projekt planujemy na 3 lata, działania doradcy będą zaplanowane na ostatnie 1,5 roku tego 
projektu. Czy potem utrzymanie zatrudnienia tego doradcy przez ABK wynosi kolejne 3 lata, czyli 
tyle, ile cały projekt, czy kolejne 1,5 roku – czyli tyle, ile faktycznie pracował on przy tym projekcie. 

 
W przypadku zatrudnienia doradcy zawodowego uczelnia będzie zobowiązana do utrzymania stanu 
zatrudnienia doradców/cy przez okres co najmniej roku od zakończenia okresu realizacji projektu. 
 

45. Kryterium dostępu nr 9 Biuro Karier Studenckich jest wydzieloną jednostką Działu X. W angażu 

pracownika jest wpisane np. Specjalista, Dział X. Czy szkolenia mogą również dotyczyć podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych takiego pracownika, w celu pełnienia w przyszłości funkcji doradcy 

zawodowego.  Analogiczna sytuacja dotyczy specjalisty do spraw „x”. Czy w nazwie stanowiska musi 

być nazwa „doradca zawodowy” czy może wystarczy, aby wynikało to z  zakresu obowiązków lub 

struktury organizacyjnej firmy?  

 
Osoba pełniąca obowiązki doradcy zawodowego dla studentów w Biurze Karier nie musi być 
zatrudniona na stanowisku Doradca Zawodowy, może być zatrudniona na stanowisku Specjalista.  
Kryterium nr 9 dotyczy wszystkich pracowników biura karier, którzy zajmują się bezpośrednio 
wsparciem studentów rozpoczynjących aktywność zawodową na rynku pracy. 
 

46. Proszę o informację czy istnieje możliwość sfinansowania w projekcie szkoleń dla pracowników 
Biura Karier, którzy nie świadczą doradztwa dla studentów, ale np. nawiązują kontakty z firmami, 
zajmują się organizacją warsztatów i eventów typu tydzień przedsiębiorczości (czyli pośrednio 
pracują ze studentami). Pracownicy ci potrzebują szkoleń z np. obsługi klienta, komunikacji, 
zarządzania czasem. 
Jeżeli nie ma takiej możliwości czy można zaplanować takie szkolenia i pokryć ich koszt w ramach 
wkładu własnego? 
 

Działania mające doprowadzić do podniesienia kompetencji mogą dotyczyć wyłącznie pracowników 
zajmujących się bezpośrednio wsparciem studentów. Nie mogą Państwo zaplanować takich szkoleń 
i pokryć ich kosztów w ramach wkładu własnego, gdyż nie jest to koszt kwalifikowalny.  

47. Jeśli w ramach ABK usługi doradztwa świadczy pracownik innej jednostki uczelni, który 
współpracuje z ABK na podstawie dodatku (nie jest pracownikiem przypisanym do ABK), to czy 
działania prowadzące do podniesienia kompetencji tej osoby stanowią spełnienie kryterium 
dostępu nr 9? 

Podnoszenie kompetencji przez pracownika, który nie jest pracownikiem przypisanym do ABK, a tylko 
współpracuje z ABK, nie stanowi spełnienia kryterium dostępu nr 9.  

 



 
 

 
 

48. Kryterium dostępu nr 10: Czy wnioskodawca zadeklarował, że zakres usług przewidzianych do 
realizacji w projekcie będzie dostępny dla studentów przez okres równy okresowi realizacji 
projektu? 
Czy powyższy zapis oznacza, że w okresie trwałości projektu należy utrzymać liczbę osób 
korzystających ze wsparcia na takim samym poziomie, jak w trakcie realizacji projektu? 
Czy w okresie trwałości projektu wymagane jest utrzymanie częstotliwości realizowanych działań? 
Czy też w przypadku mniejszego zapotrzebowania studentów możliwe jest realizowanie np. szkoleń 
z mniejszą częstotliwością? 
 

W okresie trwałości projektu zakres usług realizowanych w projekcie przez  Akademickie Biuro Karier 
powinien być taki sam jak w projekcie. Nie jest wymagane, aby taka sama liczba studentów, 
co w projekcie, skorzystała z tych usług.  
W okresie trwałości projektu realizują Państwo działania zgodnie za aktualnym zapotrzebowaniem, 
tj. nie jest wymagane utrzymanie częstotliwości realizowanych działań na identycznym poziomie, jakie 
miało miejsce w projekcie. 
 

49. Czy zgodnie z kryterium dostępu nr 10 usługi (prowadzone działania wspierające studentów) 
dostępne po zakończeniu projektu muszą wyglądać dokładnie tak samo jak w trakcie projektu? Czy 
możliwe byłoby prowadzenie np. szkoleń z przedsiębiorczości przez specjalistów zewnętrznych 
(działania finansowane z projektu) natomiast po zakończeniu projektu takie samo szkolenie 
prowadzone byłoby już przez pracowników BK (którzy w okresie trwania projektu nabędą wiedzę 
i kompetencje umożliwiające prowadzenie takich szkoleń), jednocześnie zakres szkoleń 
prowadzonych przez pracowników BK będzie tożsamy ze szkoleniami realizowanymi w trakcie 
trwania projektu? 
 

Zakres usług dostępny przez okres trwałości projektu zgodnie z kryterium dostępu nr 10 powinien być 
taki sam jak w trakcie jego realizacji.  W przedstawionym przypadku nieefektywne jest zlecanie 
realizacji szkoleń przez specjalistów zewnętrznych, a później  po zakończeniu projektu dopiero 
prowadzenie tych szkoleń przez pracowników ABK. Na początku projektu mogą Państwo przewidzieć 
działania mające na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie potrzebnej wiedzy, którą 
w późniejszym okresie w czasie trwania projektu, wykorzystają Państwo  do bezpośredniego 
wspierania studentów, np. do realizacji szkoleń z przedsiębiorczości. 

50. W projekcie jest przewidziana realizacja szkoleń prowadzonych przez organizację pozarządową. 
Czy w okresie trwałości projektu szkolenia muszą być realizowane przez tę samą organizację? 
Czy też może je prowadzić inna organizacja (przy zachowaniu standardów szkoleń określonych we 
wniosku o dofinansowanie)? 

Szkolenia powinny być realizowane przez tą samą organizację. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może 
zaistnieć zmiana w tym zakresie. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidulanie.  
 

51. Czy zgodnie z kryterium nr 12, wskazana „liczba zindywidualizowanych usług zrealizowanych 
w ciągu całego okresu realizacji projektu” dotyczy wyłącznie indywidualnego poradnictwa 
zawodowego? Czy też obejmuje również osoby korzystające z innych niż poradnictwo form 
wsparcia (np. szkoleń)? 



 
 

 
 

Poprzez liczbę udzielonych studentom indywidualnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego 
rozumie się liczbę godzin czy liczbę usług/osobę i tym samym liczbę osób? 

Czy przez „zindywidualizowane usługi” można rozumieć przeprowadzenie warsztatów dla grupy 
osób, które we wcześniejszym - indywidualnym badaniu wyraziły tę samą potrzebę? 

W kryterium dostępu nr 12 określono, że w okresie realizacji projektu musi nastąpić wzrost o 20 % 
usług w zakresie indywidulanego poradnictwa zawodowego. Kryterium to nie dotyczy innych form 
wsparcia.  

Liczba indywidulanych usług udzielanych studentom w zakresie poradnictwa zawodowego jest 
to liczba osób, którym udzielono taką usługę. Zgodnie z uzasadnieniem z RPD indywidualna usługa 
w zakresie poradnictwa zawodowego związana jest z osobą, która otrzymała wsparcie w tym zakresie, 
jeśli np. student spotkał się z doradcą 3 razy, to jest to traktowane jako 1 usługa. Jednakże możliwa jest 
sytuacja, gdy usługę dla jednej osoby możemy policzyć dwukrotnie. W przypadku, gdy jedna osoba 
skorzysta, w trakcie trwania projektu w jakimś odstępie czasu, z dwóch niezależnych od siebie 
procesów poradnictwa zawodowego, które zakończą się odrębnymi efektami, możemy uznać, 
że zostały zrealizowane dwie usługi.  

W regulaminie konkursu termin „zindywidualizowane usługi” odnosi się wyłącznie do indywidualnych 
usług w zakresie poradnictwa zawodowego dla studentów, nie odnosi się do warsztatów 
prowadzonych w grupie. 
 

52. W kryterium dostępu 12 jest zapis „Czy liczba udzielanych studentom przez biuro karier, w okresie 

realizacji projektu, indywidualnych usług w zakresie poradnictwa zawodowego wzrośnie o 20% 

w stosunku do analogicznego okresu przed ogłoszeniem konkursu?”. Proszę o informację czy liczba 

usług ma wzrosnąć o równe 20% czy jest to poziom minimum i liczba usług może wzrosnąć 

o np. 50%? 

Jest to poziom minimalny, który należy osiągnąć, a liczba usług może wzrosnąć o więcej niż 20 %. 
 
53. Czy jeśli do tej pory na uczelni nie był zatrudniony doradca zawodowy, to jak należy traktować 

kryterium dostępu nr 12? Jaką wartość indywidualnych usług doradczych należy przyjąć?  
 
W przypadku nie realizowania wcześniej usług w zakresie poradnictwa zawodowego we wniosku 
należy wskazać uzasadnienie dlaczego nie realizowali Państwo takich działań w ramach ABK  
i w związku z tym, nie mogą Państwo podać liczby usług zrealizowanych w analogicznym okresie przed 
ogłoszeniem konkursu. W kontekście wskazania liczby udzielanych usług poradnictwa zawodowego, 
które zrealizują Państwo w projekcie, liczba ta nie może być mniejsza niż liczba wynikająca z kryterium 
12 odpowiednio dla uczelni kształcących daną liczbę osób.  

 
 
 
 



 
 

 
 

54. Czy indywidualną usługę doradczą oznacza także coaching? Czy wlicza się go w tę wymaganą ilość 
indyw. Usług dor.? 
 

Coaching nie jest indywidulną usługą doradczą i nie można go wliczać do wymaganej ilości usług 
doradczych.  

 
55. Czy potwierdzeniem zatrudnienia lub kontynuacji nauki może być informacja podana przez 

ankietowanego absolwenta w ramach badania losów absolwentów? (kryterium dostępu nr 14) 

Potwierdzeniem zatrudnienia albo kontynuacji nauki może być informacja podana przez 
ankietowanego absolwenta w ramach badania losów absolwentów. Jednakże ankieta nie może być 
anonimowa, gdyż wymagane jest wskazanie jakiego konkretnie uczestnika projektu ona dotyczy. 

 
56. Czy warunkiem koniecznym jako wskaźnik pozytywnej oceny efektywności wsparcia projektowego 

będzie podjęcie pracy przez uczestnika projektu w zawodzie zgodnym z wykształceniem nabytym w 
toku studiów, czy w dowolnym charakterze, zawodzie, branży?   
 

W ramach realizacji wskaźnika wykazywane są osoby, które podjęły zatrudnienie bez względu na 

charakter pracy jaką będą wykonywać.  

57. W związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.03.01.00 - IP.08 - 00 - ABK/17 proszę o odpowiedz 
na pytanie jak należy ujmować uczestników projektu (studenci I i II stopnia), którzy w momencie 
przystąpienia do projektu posiadają już zatrudnienie w świetle kryterium dostępu nr 14 tj. podjęcie 
zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia. 

 
Po pierwsze należy rozważyć czy student posiadający pracę rzeczywiście potrzebuje skorzystać z usług 
ABK i czy powinien być uczestnikiem projektu. Jeśli tak, ponieważ praca którą wykonuje nie jest 
związana np. z profilem kształcenia i poprzez usługi ABK student chce określić lub zmienić ścieżkę 
zawodową/pracę to wskaźnik, o którym mowa w kryterium dostępu nr 14 mierzymy kwalifikując 
wszystkich uczestników projektu, którzy w trakcie trwania projektu zakończyli kształcenie, uzyskali 
status absolwenta i mają zatrudnienie rozumiane zgodnie z definicją przedstawioną w kryterium. 

 
 

BUDŻET PROJEKTU 

58. Czy w ramach projektu można zaplanować utworzenie bazy CV studentów? Byłaby to strona 
internetowa, na której studenci zamieszczaliby swoje CV: informacje o swoim doświadczeniu, 
umiejętnościach, wykształceniu itp. Strona byłaby dostępna dla pracodawców prowadzących 
rekrutację na stanowiska do swoich firm. Czy kwalifikowalny jest koszt utworzenia takiej bazy? 
 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania kosztu utworzenia bazy CV studentów, jeśli taka baza będzie miał na celu realizację 

działań określonych w definicji akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 



 
 

 
 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie racjonalność, efektywność 

i przejrzystość kalkulacji tego kosztu będą podlegać ocenie merytorycznej. 

 

59. Proszę o informację czy regulamin określa minimalną wartość projektu jaką należy spełniać? 

 

Regulamin nie określa minimalnej wartości projektu. Jednakże zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wartość projektu nie 

może być niższa niż 50 000 zł. 

Jednocześnie IOK przypomina, że wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

równowartości kwoty 100 000 EUR  wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami (kwoty 

ryczałtowe). Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego 

kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu. Kurs 

jest publikowany na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. 

Dla konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w programie Akademickie Biura Karier 

kurs euro wyniósł 4.3148 PLN. 

 

60. Czy tak jak w poprzednim konkursie limitujecie Państwo wartość licencji jako wartość procentową 

w stosunku do wartości kosztów kwalifikowalnych projektu? 

Nie ma określonego limitu w zakresie kosztu wartości materialnych i prawnych.  
 

61. W dokumencie: Standardy dotyczące kosztów w projekcie" przy kosztach dotyczących podnoszenia 
kompetencji pracowników biur karier zajmujących się bezpośrednio wsparciem studentów 
rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy widnieje zapis, iż kosztem kwalifikowalnym 
są: „wartości niematerialne i prawne”. Oraz poniżej w odniesieniu do punktu: "4. Wspólna 
realizacja zadań przez biuro karier i urząd pracy oraz organizację pozarządową lub organizację 
pracodawców": „W przypadku organizacji szkoleń i warsztatów dla studentów/absolwentów 
(niezależnie od tego, czy ich realizacja wynika ze wspólnej realizacji zadań przez biuro karier i urząd 
pracy oraz organizację pozarządową lub organizację pracodawców) mają zastosowanie standardy 
oraz limity kosztów przedstawione w tabeli wydatków kwalifikowalnych związanych 
z podnoszeniem kompetencji pracowników biur karier”. 
Czy te zapisy można rozumieć tak, że w celu realizacji zadań przez biuro karier i urząd pracy, np. 
warsztatów i szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, można zakupić wartości 
niematerialne i prawne, np. licencje do ankietowania studentów służące do: 
- lepszego przygotowania warsztatów przez Uczelnię, PUP, dzięki czemu warsztaty będą w pełni 

dostosowane do potrzeb studentów i/lub 
- zbierające istotne dane o studentach, niezbędne do raportowania w projekcie? lub 
- służące elektronicznej rekrutacji studentów na warsztaty 

Wartości niematerialne lub prawne we wskazanych powyżej kategoriach kosztów muszą być 

w zakresie merytorycznym powiązane z bezpośrednim wsparciem studentów rozpoczynających 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


 
 

 
 

aktywność zawodową na rynku pracy. Przytoczona licencja nie służy bezpośredniej realizacji zadań 

merytorycznych, ma natomiast za zadanie administracyjne wspomaganie organizacji szkoleń 

i warsztatów oraz administracyjne wspomaganie zarządzania projektem (raportowanie), a koszt tej 

licencji kwalifikuje się do kosztów pośrednich. 

 

62. Czy działania z zakresu monitoringu karier zawodowych studentów będącymi uczestnikami projektu 

(przez okres 12 miesięcy) zaplanowane w projekcie (nieprzekraczające 3% wartości projektu) będą 

kosztami kwalifikowalnymi? 

 

Tak, jest to koszt obowiązkowy ( pkt 6 załącznika nr 8 do regulaminu). 

 

63. Jeśli w ramach współpracy z Urzędem Pracy, zlecimy pracownikom tegoż urzędu przeprowadzenie 

np. szkolenia, czy będzie to wydatek kwalifikowalny w projekcie?  

Jeśli w ramach współpracy realizowane będą działania, które będą generować koszty po stronie urzędu 
pracy lub organizacji pozarządowej/organizacji pracodawców lub te podmioty będą wnosić do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizacja takich projektów powinna odbywać 
się w partnerstwie, szczególnie ze względu na zapis w kryterium o wspólnej realizacji działań (a nie 
o ich zlecaniu). Jednocześnie w budżecie jasno będą wskazane koszty ponoszone przez te podmioty 
(w nawiązaniu do pytania nr 30). W przypadku oddelegowania przez UP w ramach projektu 
pracownika do przeprowadzenia szkoleń dla studentów to koszty związane z przeprowadzeniem 
szkolenia będzie można uznać za wydatek kwalifikowalny. 
 

64. W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 proszę o informację 
czy wkład własny do projektu może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich? 

 
Zgodnie z regulaminem „Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, 
przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego oraz czy wkład własny zostanie 
wniesiony w ramach kosztów bezpośrednich, pośrednich, czy w ramach kosztów bezpośrednich oraz 
pośrednich (w takim przypadku należy w uzasadnieniu pod budżetem projektu podać wysokość obu 
składników).” 
 
65. Jakie dokumenty mogą poświadczać przynajmniej roczne doświadczenie w doradztwie w zakresie 

przedsiębiorczości? Pracownik świadczył usługi doradcze w zakresie przedsiębiorczości i rekrutacji 
w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). 
 

Wszystkie dokumenty dotyczące poprzedniego zatrudnienia, które będą wskazywać na zakres 
obowiązków. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej takim dokumentem jest 
potwierdzenie wpisu do ewidencji gospodarczej, gdzie wskazany jest zakres działalności. 
 

66. Czy w ramach projektu istnieje możliwość sfinansowania wsparcia dla studentów i absolwentów 
tj.:  argów pracy, praktyk i staży? Miałoby to być wydarzenie cykliczne realizowane przez Biuro 
Karier również po zakończeniu Projektu. 
 



 
 

 
 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania kosztów organizacji targów pracy, praktyk i staży, jeśli organizacja tych targów ma na 

celu realizację działań określonych w definicji akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie racjonalność, 

efektywność i przejrzystość kalkulacji kosztów organizacji targów będzie podlegać ocenie 

merytorycznej. 

67. Czy w ramach projektu kwalifikowalne będą koszty zakupu materiałów do prowadzenia szkoleń 

np.:  gier szkoleniowych/gier zespołowych,  które będą wykorzystywane przez studentów 

(uczestników projektu) podczas szkoleń realizowanych przez pracowników ABK? Koszt takich gier 

oscyluje w okolicach 100 – 1500 zł?  

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 
sfinansowania kosztu zakupu materiałów do prowadzenia szkoleń np.:  gier szkoleniowych/gier 
zespołowych, jeśli te szkolenia będą miały na celu realizację działań określonych w definicji 
akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie racjonalność, efektywność i przejrzystość kalkulacji tego 
kosztu będą podlegać ocenie merytorycznej.  
 

68. Wynagrodzenie dla doradcy wynosi 5000 brutto brutto, czy uczelnia może współfinansować 

to wynagrodzenie? Czyli do kwoty przewidzianej w konkursie dopłacać do wynagrodzenia doradcy? 

W związku z zapisami w tym zakresie w załączniku nr 8 Standardzie kosztów nie ma możliwości 

finasowania w ramach realizacji projektu wynagrodzenia dla doradcy zawodowego w większej 

wysokości niż 5 tys. zł brutto brutto, nawet jeśli kwota powyżej tej stawki byłaby wypłacana 

ze środków własnych uczelni. 

69. Czy budowa portalu dla studentów usprawniającego pracę ABK (oferty pracy, testy online i inne 

funkcjonalności) wpisuje się w ten projekt? Czy w ramach projektu jest możliwość zakupienia 

oprogramowania, np. CRM, dla potrzeb ABK? 

Katalog kosztów określony w załączniku nr 8 do regulaminu konkursu jest otwarty. Istnieje możliwość 

sfinansowania kosztu oprogramowania/budowy portalu, jeśli będzie to miało na celu realizacje działań 

określonych w definicji akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie racjonalność, efektywność 

i przejrzystość kalkulacji tych kosztu będą podlegać ocenie merytorycznej. 

70. Czy za realizację samego wsparcia tj. świadczenie usług dla studentów zgodnie z nowym 

opracowanym programem pracownicy Biura Karier mogą otrzymać wynagrodzenie w formie 

dodatków specjalnych? 

Katalog kosztów jest otwarty, a więc potencjalnie mogą Państwo sfinansować opisany koszt. Jednakże 

zasadność kosztu będzie podlegać ocenie merytorycznej, w zakresie takim jak np. na czym polegać 



 
 

 
 

będzie usługa dla studentów zgodnie z nowym opracowanym programem?, w jaki sposób wykracza to 

po za zakres podstawowej pracy pracowników ABK?, czy faktycznie na czas realizacji tych działań 

zwiększą się obowiązki pracowników? Ponadto proszę pamiętać, że dodatek musi spełniać, aby uznać 

go za wydatek kwalifikowalny, warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów. 

71. Uczelnia dotychczas zatrudniała 2 doradców zawodowych na umowy zlecenia. Przy czym umowy te 
były na różną ilość godzin pracy na przestrzeni ostatnich lat. W okresie od października 2016 
do końca lutego 2017 nie było żadnych doradców. Aktualnie od marca 2017 r. umowy są na 30h 
pracy w miesiącu. Czy w projekcie można zatrudnić te osoby na umowę o pracę na cały etat 
i sfinansować ich pełne wynagrodzenie i czy będą wtedy traktowane jako "nowe" osoby (wcześniej 
nie były związane z uczelnią stosunkiem pracy)? Czy np. w projekcie można będzie sfinansować 
tylko  4/5 etatu (aktualnie mają zawarte umowy na 30 h co odpowiada ok. 1/5 etatu) ? 

 
Nie mogą Państwo zatrudnić w ramach projektu doradców zawodowych obecnie zatrudnionych 
na umowę zlecenie. Realizacja projektu może przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia doradców 
zawodowych, a równocześnie projekt nie może zastąpić realizowanych do tej pory działań uczelni 
w tym zakresie. 

 
72. Czy w projekcie można zaplanować szkolenia organizowane przez ABK dla studentów 

dot. umiejętności miękkich i innych potrzebnych na etapie rekrutacji do pracy (pisanie CV)? 
 

Tak, mogą Państwo zaplanować organizacje szkoleń, które przyczynia się do podniesienia kompetencji 

w zakresie umiejętności szukania pracy.  Jednocześnie racjonalność, efektywność i przejrzystość 

kalkulacji tych kosztu będą podlegać ocenie merytorycznej. 

73. Czy jest ustalona górna granica dla wartości szkoleń, którym mogą być poddani pracownicy biura 

karier? 

 
Nie ma ustalonej górnej granicy. Należy pamiętać, że w przypadku przekroczenia 10 000 zł kosztu 
szkoleń na osobę, osoba ta będzie musiała być zatrudniona przez minimum rok od zakończenia 
realizacji projektu. 

74. W załączniku nr 8 Standardy kosztów znajduje się zapis, że w przypadku uczestnictwa 
przedstawicieli BK w działaniach podnoszących kompetencje pracowników nie obowiązują przepisy 
z tytułu podróży służbowej (nie wypełnia znamion wykonywania na polecenie pracodawcy zadań 
służbowych) a jednocześnie wymieniają Państwo limity kosztów noclegu, dojazdów, stypendiów na 
pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowania zadań za granicą. 

Zatem w jaki sposób pracownicy Biura Karier mogą korzystać ze szkoleń np. certyfikowanych, które 
organizowane są np. w Warszawie (gotowe usługi dostępne na rynku), jeżeli zgodnie z powyższym 
zapisem nie mogą być oni delegowani przez pracodawcę? W jaki sposób te koszty będą mogły być 
rozliczone w projekcie? 



 
 

 
 

W przypadku szkoleń odbywających się po za miejscem pracy mogą zostać sfinansowane koszty 
noclegu, dojazdów albo stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres 
realizowania zadań za granicą zgodnie z opisem w załączniku nr 8. Koszty te należy rozliczy na 
podstawie rachunków, faktur itp.  

 
75. W ramach projektu chcemy zakupić licencje na użytkowanie gotowych narzędzi do badania 

kompetencji. Czy dopuszczalne jest rozliczenie w ramach projektu kosztu instruktażu 
przygotowującego do użytkowania ww. narzędzia? W jakiej kategorii wydatków należy ewentualnie 
umieścić tego rodzaju wydatek - jako element kosztów związanych z zakupem narzędzia czy też jako 
szkolenie dla doradców zawodowych? 
 

Zgodnie z załącznikiem nr 8 niedopuszczalne jest rozliczanie w ramach projektu kosztów urządzeń 
i wyposażenia koniecznych do użytkowania narzędzi, czy kosztów dodatkowych usług związanych 
z zakupem narzędzia. Niekwalifikowalne są koszty instruktażu przygotowującego do użytkowania 
narzędzia. 

 
76.  W ramach projektu zakładamy zakupić narzędzie do diagnozowania kompetencji, które będzie 

wykorzystywane podczas indywidualnego poradnictwa zawodowego. Zgodnie z zapisami  zał. nr 

8 okres licencji na użytkowanie narzędzia do diagnozowania kompetencji musi obejmować 
co najmniej rok od zakończenia realizacji projektu. Czy ten wymagany minimum roczny okres 
użytkowania narzędzia można sfinansować z projektu? 

 
W przypadku występowania na rynku wyłącznie licencji bezterminowej kwalifikowalny jest pełen koszt 
pozyskania licencji, w przypadku licencji terminowych kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne 
proporcjonalnie do okresu wykorzystania licencji na potrzeby działań w trakcie realizacji projektu. 
W przypadku licencji terminowych koszt jego użytkowania rok po zakończeniu projektu musi być 
sfinansowany ze środków własnych. 

 
77. Czy w przypadku projektu trwającego 3 lata narzędzia informatyczne (wartości niematerialne 

i prawne) zakupione w projekcie do diagnozowania studentów muszą zostać utrzymane w okresie 
jego trwałości przez minimum rok, czy w tym przypadku przez 3 lata? ( Kryterium dostępu nr 10  
a zapisy załącznika nr 8). 
 

Okres licencji na ich użytkowanie musi obejmować okres co najmniej roku od zakończenia realizacji 
projektu. 

 
78. Korzystamy i współtworzymy serwis z ofertami pracy, praktyk oraz z CV studentów i absolwentów – 

biurokarier.edu.pl. Jest to serwis tworzony wspólnie z 5 innymi uczelniami. Zależałoby nam na 
stworzeniu wersji mobilnej tego serwisu. Czy w tym projekcie możemy to sfinansować? 
 

Katalog kosztów jest otwarty, a więc potencjalnie mogą Państwo sfinansować opisany koszt. Istnieje 
możliwość sfinansowania kosztu utworzenia wersji mobilnej serwisu internetowego, jeśli 
funkcjonowanie mobilnej wersji serwisu  będzie miało na celu realizację działań określonych w definicji 
akademickiego biura karier zawartej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 



 
 

 
 

i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie racjonalność, efektywność i przejrzystość kalkulacji tego 
kosztu będą podlegać ocenie merytorycznej. 

 


