
Wsparcie typu outplacement dla pracowników instytucji sektora o światy zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub  zagro żonych zwolnieniem 

 

 PYTANIE ODPOWIEDŹ 

1. Czy jako grupa docelowa w Poddziałaniach 6.1.3 i 8.1.2 kwalifikować się będą 
także osoby, które zostały zwolnione z instytucji sektora oświaty odpowiednio do 
31.12.2012 lub po 1 stycznia 2013, a następnie pracowały u innego pracodawcy? 

 

Poszczególne przypadki podjęcia zatrudnienia przez osobę zwolnioną z instytucji 
sektora oświaty (ISO) powinny być analizowane indywidualnie. Niemniej jednak, 
możliwe jest przyjęcie podejścia, zgodnie z którym w sytuacji, gdy praca podjęta 
przez osobę zwolnioną z ISO nie była trwała i nie zapewniła kontynuacji 
zatrudnienia (np. osoba ponownie zarejestrowała się w PUP jako bezrobotna), 
kwalifikuje się ona do udziału w projekcie z tytułu zwolnienia z ISO i może zostać 
objęta wsparciem w ramach projektu. 

 

2. Z pisma wynika, iż do wsparcia w ramach działań outplacementowych 
realizowanych w Poddziałaniu 8.1.2 powinni zostać zakwalifikowani nauczyciele i 
pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub 
przewidziani do zwolnienia po 1 stycznia 2103 roku, a zakres działań możliwych 
do realizacji w ramach programów outplacementowych skierowanych do ww. 
grupy docelowej powinien obejmować wszystkie typy operacji wskazane w SZOP.  

Pojawia się zatem pytanie: czy na pewno w stosunku do ww. grupy będzie 
możliwy do zastosowania tryb operacji związany ze zmianą profilu działalności 
przedsiębiorstw, gdzie grupą docelową są wyłącznie przedsiębiorcy i ich 
pracownicy? 

 

Wsparcie skierowane do pracowników ISO zwolnionych, zagrożonych 
zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia będzie realizowane w ramach 
programów typu outplacement (pierwszy typ operacji) – po odpowiednim 
rozszerzeniu zapisów SzOP PO KL dotyczących grupy docelowej.  

3.  Czy do grupy docelowej należy zaliczyć również osoby zwolnione przed kilku laty? Osoby, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed 1 stycznia 
2013 r., zarejestrowane w PUP stanowią grupę docelową działań realizowanych w 
ramach Poddziałania 6.1.3.  

Z kolei do wsparcia w ramach projektów typu outplacement przewidzianych w 
ramach Poddziałania 8.1.2 kwalifikują się wyłącznie osoby zwolnione po 31 
grudnia 2012 r.  

4. Czy  2 część  ww. kryterium: "Wsparciem w ramach 
projektu objęte zostaną wszystkie osoby figurujące w rejestrze pup, które 
uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty", 
ukierunkowuje wsparcie jedynie do pracowników oświaty, którzy po zwolnieniu 

Poszczególne przypadki podjęcia zatrudnienia przez osobę zwolnioną z ISO 
powinny być analizowane indywidualnie. Niemniej jednak, możliwe jest przyjęcie 
podejścia, zgodnie z którym w sytuacji, gdy praca podjęta przez osobę zwolnioną 
z ISO nie była trwała i nie zapewniła kontynuacji zatrudnienia (np. osoba ponownie 



z ISO nie podjęli innej pracy rejestrując się w PUP-ie czy wsparciem będą 
mogły zostać objęte również osoby, które po zwolnieniu z ISO i 
zarejestrowaniu w PUP-ie podjęły zatrudnienie w innym sektorze np. 
handlowym (zostały wyrejestrowane jako bezrobotne) a następnie ponownie 
zostały zwolnione i zarejestrowały się jako bezrobotne w PUP? Czy zatem 
słowo „uprzednio” należy odnosić do ostatniego miejsca zatrudnienia osoby 
zwolnionej czy należy traktować je szerzej biorąc pod uwagę przebieg 
kariery zawodowej? 

 

zarejestrowała się w PUP jako bezrobotna), kwalifikuje się ona do udziału w 
projekcie z tytułu zwolnienia z ISO i może zostać objęta wsparciem w ramach 
projektu. 

 

5. Co należy rozumieć przez działania przekwalifikujące i usługi doradcze w 8.1.2? 

 

Działania przekwalifikujące obejmują zestaw działań związanych z nabyciem 
umiejętności, kompetencji i kwalifikacji związanych z wykonywaniem nowego 
zawodu, z kolei doradztwo zawodowe obejmuje wsparcie (indywidualne lub 
grupowe) umożliwiające realny wybór lub zmianę zatrudnienia. 

6. Czy wszystkie formy wsparcia muszą być realizowane łącznie? W przypadku 
uczestników, którzy rozpoczną własną działalność gospodarczą pośrednictwo 
pracy wydaje się nieuzasadnione. 

 

Wsparcie dla zwalnianych nauczycieli i pracowników ISO będzie realizowane na 
podstawie zapisów SzOP PO KL. W przypadku programów typu outplacement 
(pierwszy typ operacji) obligatoryjną formą wsparcia przewidzianą w ramach 
projektu są wyłącznie szkolenia i poradnictwo zawodowe. Pozostałe formy 
wsparcia mogą być realizowane fakultatywnie – w zależności od potrzeb danego 
uczestnika projektu. 

7. Poradnictwo i pośrednictwo zawodowe powinno zostać rozdzielone na dwa 
odrębne typy operacji. 

 

Wsparcie dla zwalnianych nauczycieli i pracowników ISO realizowane jest na 
podstawie zapisów SzOP PO KL. W przypadku programów typu outplacement 
(pierwszy typ operacji) wskazane formy wsparcia przewidziane są w ramach 
dwóch odrębnych tiret.  

8. Czy zatrudnieni nauczyciele na czas określony oraz na tzw. umowy na zastępstwo 
mogą być traktowani jako osoby zagrożone utratą pracy i przewidziane do objęcia 
wsparciem w ramach konkursu? 

 

Pracownicy zatrudnieni w ISO na czas określony/ umowy na zastępstwo mogą 
zostać zakwalifikowani do projektu outplacementowego na analogicznych 
zasadach jak osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia. 
Jednocześnie w tym przypadku nie jest wymagane przedstawianie przez 
pracodawcę dodatkowego oświadczenia o planowanym zakończeniu lub nie 
przedłużeniu stosunku pracy z osobą zatrudnioną na czas określony/ umowę na 
zastępstwo. 

9. Czy w znowelizowanym SzOP grupa docelowa będzie określana jako pracownik 
systemu oświaty (nie sektora) zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz ustawą o 
pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 
Nr 223 poz. Nr 1458)? Ponadto należy zwrócić uwagę, że jeśli wsparciem w 
ramach projektu mają być objęte również osoby z systemu oświaty zwolnione po 1 

Grupa docelowa w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL obejmuje zarówno osoby 
zwolnione, jak też pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych 
zwolnieniem (w tym pracowników zatrudnionych na czas określony/ umowę na 
zastępstwo, a także nauczycieli w stanie nieczynnym) – dlatego w tym przypadku 
bardziej adekwatnym określeniem odnoszącym się do grupy docelowej jest 
określenie pracownik nie zaś osoba. Dodatkowo, użycie określenia pracownik 



stycznia 2013 r. to określenie ,,pracownicy” jest w tym przypadku nieadekwatne, 
ponieważ są to obecnie osoby pozostające bez zatrudnienia, czy też osoby 
bezrobotne (tj. zarejestrowane w PUP). Dlatego też, proponuje się zastąpienie 
określenia ,,pracownicy” określeniem ,,osoby”. 

 

umożliwia odniesienie grupy docelowej do konkretnego sektora, w ramach którego 
zostanie skoncentrowane wsparcie typu outplacement, tj. sektora edukacji i 
oświaty. Tym samym, projekty mogą być skierowane do pracowników i personelu 
instytucji wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), w tym m.in. szkół, placówek oświatowo-
wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, itp. 

10. Czy dla przedmiotowej grupy docelowej planowane jest wsparcie w postaci 
szkoleń zawodowych?  

 

Wsparcie będzie realizowane na podstawie zapisów SzOP PO KL. W przypadku 
programów typu outplacement (pierwszy typ operacji) szkolenia stanowią 
obligatoryjną formę wsparcia przewidzianą w ramach projektu. 

11. Czy nauczyciele szkół dla dorosłych mogą być objęci wsparciem w ramach 
działań outplacementowych? 

 

Projekty mogą być skierowane do pracowników i personelu instytucji wskazanych 
w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572), w tym również placówek kształcenia ustawicznego, placówek 
kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia 
zawodowego dla osób dorosłych. 

12. Czy w przypadku niewykorzystania środków istnieje możliwość ich przeniesienia 
na inne działania? (np. w związku ze zmianą sytuacji nauczycieli w regionie) 

 

Środki przeznaczone na realizację działań outplacemntowych skierowanych do 
pracowników ISO zostały realokowane z Priorytetu III i muszą być przeznaczone 
na wsparcie ww. grupy docelowej. Przeniesienie niewykorzystanych środków 
finansowych na inne działania będzie wymagało zgody MEN i IZ PO KL.  

13.  Jaka ma być definicja osoby zagrożonej zwolnieniem i jakie należy zastosować 
podejście w przypadku, kiedy ma ona zostać objęta wsparciem na przyznanie 
środków na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu (w 
przypadku takiej osoby umowa o pracę nie wygasła)? Czy należy zastosować się 
do obecnie obowiązującej w Poddziałaniu 8.1.2 definicji osoby zagrożonej tj. 
zastosować wsparcie doradczo szkoleniowe z uwagi na możliwość utrzymania 
zatrudnienia? 

  

Definicja osoby zagrożonej zwolnieniem z pracy jest zgodna z dotychczasowymi 
zapisami SzOP PO KL. W przypadku tej grupy docelowej należy stosować 
dotychczasowe podejście w zakresie przyznawania wsparcia w postaci dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL 
przedstawionym w piśmie z dnia 24 stycznia 2011 r. (znak: DZF-I-82208-6-
PZd/11), ze wsparcia typu outplacement powinny korzystać  
w pierwszej kolejności osoby, w przypadku których istnieje pewność, że w 
najbliższym czasie utracą zatrudnienie lub utraciły je przed dniem przystąpienia do 
projektu. Tym samym, wsparcie finansowe na założenie własnej działalności 
gospodarczej powinno być kierowane w pierwszej kolejności do osób, które w dniu 
przystąpienia do projektu utraciły zatrudnienie i pozostają w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy. 

14.  Czy w sytuacji, kiedy nauczyciel ma umowę na czas określony, a jest planowany 
do zredukowania może zostać objęty wsparciem? Czy jeżeli pracownik jest 
zatrudniony na podstawie umowy na czas określony to czy należy go traktować 
jako zagrożonego zwolnieniem? Czy też musi posiadać dodatkowy dokument 
potwierdzający zagrożenie (jaki)?  

Pracownicy zatrudnieni w ISO na czas określony/ umowy na zastępstwo mogą 
zostać zakwalifikowani do projektu outplacementowego na analogicznych 
zasadach jak osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia. 
Jednocześnie w tym przypadku nie jest wymagane przedstawianie przez 
pracodawcę dodatkowego oświadczenia o planowanym zakończeniu lub nie 
przedłużeniu stosunku pracy z osobą zatrudnioną na czas określony/ umowę na 



 zastępstwo. 

15. Czy w sytuacji, gdy nauczyciel jest w stanie nieczynnym, świadczy to 
automatycznie o fakcie zagrożenia jego miejsca pracy? 

 

Nauczyciele będący w stanie nieczynnym wpisują kwalifikują się do objęcia 
wsparciem w ramach projektów typu outplacement, jak osoby zagrożone 
zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia.  

16. Czy w wyniku wprowadzenia typu operacji – studia podyplomowe, obligatoryjne 
będzie objecie osoby skierowanej na studia szkoleniem? Należałoby wyłączyć ten 
obowiązek w przypadku studiów podyplomowych, z uwagi na brak celowości 
łączenia tych dwóch form wsparcia. Ponadto czy zasadnym jest aby z tego 
wsparcia korzystały zarówno osoby zwolnione jak i przewidziane doz wolnienia i 
zagrożone zwolnieniem? 

 

Wsparcie będzie realizowane na podstawie zapisów SzOP PO KL. W przypadku 
programów typu outplacement (pierwszy typ operacji) szkolenia stanowią 
obligatoryjną formę wsparcia przewidzianą w ramach projektu. Pozostałe formy 
wsparcia mogą być realizowane fakultatywnie – w zależności od potrzeb danego 
uczestnika projektu. 

17. Czy studia podyplomowe jako dodatkowa forma wsparcia będzie dedykowana 
tylko nauczycielom czy też pozostałej grupie (pracownicy administracji i 
techniczni)? 

 

Studia podyplomowe zostały wskazane jako dodatkowa forma wsparcia w ramach 
projektów typu outplacement i mogą być one adresowane do wszystkich 
uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL 
fakultatywnie – w zależności od potrzeb danego uczestnika projektu. 

18. Czy możliwe jest wsparcie polegające na subsydiowaniu zatrudnienia 
pracowników ISO w jednostkach samorządu terytorialnego? 

Zgodnie z informacją przekazaną w piśmie IZ PO KL, znak: DZF-I-82201-152-
MZ/13, przyjęcie takiego rozwiązania jest możliwe pod warunkiem zachowania 
analogicznych zasad udzielania wsparcia, jak ma to miejsce w przypadku 
projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Dotyczy to w szczególności 
intensywności pomocy (dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów 
wynagrodzeń) oraz okresu zatrudnienia pracownika na subsydiowanym 
stanowisku pracy (min. 12 miesięcy). 

 


