
 

 

 

X Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji KM WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

9 października 2017 roku 

 

 Szanowni Państwo, 

 

9 października br. odbyło się X posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu 

wzięło udział dwóch członków Grupy roboczej oraz trzech ekspertów (w załączeniu lista obecności). 

Na spotkaniu omówione zostały materiały będące przedmiotem obrad XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 zgodnych z zakresem 

prac Grupy roboczej, tj.: 

 propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 10i), 

 propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej (Priorytet inwestycyjny 

10a). 

Ponadto omówione zostały kwestie na temat zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Przebieg spotkania:  

 

1) Pan Artur Dondzik – Przewodniczący Grupy rozpoczął spotkanie od powitania uczestników i zaproszonych ekspertów, przedstawicieli Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego tut. Urzędu Marszałkowskiego: Panią Katarzynę Smólczyńską, Annę Kapelę oraz Panią Monikę Konopińską – Majbańską.  



2) Pani Katarzyna Smólczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego omówiła zmiany kryteriów wyboru projektów  

w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 10i). 

W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej Pan Artur Dondzik wniósł uwagę dotyczącą definicji i sposobu weryfikacji kryterium specyficznego fakultatywnego  

w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg (Priorytet 

inwestycyjny 10i): 

 

 

 

 

 

Kryterium specyficzne fakultatywne: 

Nazwa kryterium: 

„Wsparcie kierowane jest do szkół/placówek systemu oświaty z największymi potrzebami w zakresie edukacji”.  

Uwaga została przyjęta. Na XIX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 zostanie wniesiona autopoprawka w tym zakresie (treść uwagi stanowi załącznik nr 1 do protokołu z ustaleń Grupy roboczej). 

3) Pan Artur Dondzik zgłosił dodatkowo postulat aby kategorie MEN dotyczące wyposażenia pracowni szkolnych miały charakter otwarty nie tylko w okresie 

przejściowym wprowadzanych zmian w reformie oświaty.  

 
W załączeniu: 

 Lista obecności ze spotkania 

Sporządziła: 

Beata Matuszewska, 09.10.2017 r. 

 

 

 

 



X spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 09.10.2017 r. 

 

Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentowany w KM RPO WiM 2014-2020 
Funkcja w 

komitecie 

1 Dondzik Artur Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych członek 

2.  Borkowski Jarosław Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” członek 

3 Smólczyńska Katarzyna 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ekspert 

4 Kapela Anna 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ekspert 

5 Kuźniar Alicja 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ekspert 

  



 Załącznik nr 1 do protokołu z ustaleń  

Grupy roboczej ds. edukacji 

 

 

Formularz uwag do materiałów będących przedmiotem obrad XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020  

(18 października 2017r.) 

 

L.p. 

Nazwa 

instytucji 

zgłaszającej 

uwagę 

Dokument, którego 

dotyczy uwaga 

Rozdział, nr strony, 

brzmienie zapisu, 

którego dotyczy 

uwaga 

Uwaga lub propozycja zmiany wraz z 

uzasadnieniem 

Odniesienie się  

do uwagi 

1. 

Warmińsko-

Mazurski 

Związek 

Pracodawców 

Prywatnych - 

Grupa robocza 

ds. Edukacji 

 

 Kryteria wyboru 

projektów dla 

Poddziałania 2.2.1. 

Podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej 

ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów - 

projekty 

konkursowe, 

Kryteria specyficzne 

fakultatywne, str. 22 

„Kryterium - Wsparcie 
kierowane jest do 

szkół/placówek systemu 
oświaty z największymi 
potrzebami w zakresie 

edukacji. „ 

 

„Definicja kryterium:  

Dotyczy 1, 2 i 3 typu 
projektu. Kryterium 

weryfikowane będzie w 
oparciu o średnią z 

danego sprawdzianu 
szóstoklasisty z ostatnich 

trzech lat łącznie (w 
latach 2014-

2016)/egzaminu 

Obecnie trwają konsultacje wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. Zgodnie z informacjami 

uzyskanymi z Departamentu EFS UM, Ministerstwo 

wyraziło zgodę na zastosowanie w regulaminach 

konkursu propozycji zapisów zawartych w 

konsultowanych obecnie Wytycznych w odniesieniu do 

konieczności wsparcia w projektach szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne. 

Zapis w projekcie wytycznych brzmi następująco: 

Podrozdział 3.2 pkt 5 „IZ RPO zapewni preferencje dla 

wsparcia szkół i uczniów z największymi i specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. IZ RPO 

określi zakres preferencji, z uwzględnieniem 

specjalnych potrzeb uczniów wynikających z 

okoliczności wymienionych w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

 



maturalnego z ostatnich 
trzech lat łącznie (2015-

2017) na podstawie 
wyników opublikowanych 
na stronie OKE Łomża…” 

 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, 

poz. 1591), a także specyficznej sytuacji regionalnej” 

Grupa robocza ds. Edukacji proponuje zmienić 

kryterium w sposób dostosowany do projektu 

wytycznych na: „Wsparcie kierowane jest do 

szkół/uczniów z największymi i specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi” 

W związku z powyższym konieczna będzie również 

zmiana definicji kryterium. Obecny zapis nie realizuje 

projektu wytycznych, ponadto duże wątpliwości budzi 

definiowanie szkoły  o największych potrzebach 

edukacyjnych w grudniu 2017 roku w oparciu o dane 

sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2014,15,16.  Przy 

tak dużej dynamice zmian w oświacie dane te oprócz 

tego że są nie najświeższe, to ponadto odnoszą się do 

zupełnie innych szkół niż te, które będą starały się o 

dofinansowanie (będą to często szkoły połączone z 

gimnazjami, lub nowe szkoły przekształcone z 

gimnazjów), a tak sformułowana definicja kryterium 

nie odzwierciedla obecnego stanu w systemie oświaty i 

może dyskryminować szkoły, które faktycznie 

potrzebują wsparcia (np. szkoła podstawowa powstała 

z przekształcenia/połączenia z gimnazjum o słabych 

wynikach edukacyjnych może nie posiadać danych 

początkowych). 

Przykładowy zapis definicji nowego kryterium może 

brzmieć:  

„Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu. Kryterium 

weryfikowane będzie w oparciu o: 



-  rodzaj/typ szkoły lub położenie w odniesieniu do szkół 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub 

uwzględniających specyficzną sytuację regionalną 

- udział uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w ogólnej liczbie uczniów objętych 

wsparciem w projekcie” 

 

Opis znaczenia kryterium przy przyjęciu powyższego 

założenia może przyjąć zapis (przykład): 

„Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie kryterium 
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania ale ma 
charakter premiujący.  

Kryterium punktowe (0-20 pkt.). Punkty się sumują  

- 10 punktów otrzymują projekty, w ramach których 
wsparciem objęta zostanie szkoła specjalna (jako przykład 
szkoły ze specjalnymi potrzebami) lub szkoła z ukraińskim 
językiem nauczania (jako przykład szkoły uwzględniającej 
specyficzną sytuację regionalną) lub szkoła na terenie 
popegeerowskim lub szkoła która w min. 50% kształci dzieci 
z terenów popegeerowskich (jako przykład szkoły 
uwzględniającej specyficzną sytuację regionalną – w tym 
przypadku szczegółowa definicja może być opracowana we 
współpracy z ROPS-em, który jako jeden z nielicznych w 
Polsce zajmuje się dogłębnie problemem terenów byłych 
PGR – m.in. opracował w 2015r. Diagnozę wybranych 
aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w 
województwie warmińsko-mazurskim) 

- 10 punktów otrzymują projekty, w ramach których 

udział uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w ogólnej liczbie uczniów objętych 



wsparciem w projekcie będzie wynosił 10-20% 

(przykładowy poziom procentowy) 

- 5 punktów otrzymują projekty, w ramach których 

udział uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w ogólnej liczbie uczniów objętych 

wsparciem w projekcie będzie wynosił ponad 20% 

(przykładowy poziom procentowy)”. 

 

 


