
Sprawozdanie  ze spotkań Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i 
gospodarki KM RPO WiM 2014-2020

za rok 2016

Spotkania Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki, powołanej w ramach Komitetu 
Monitoruj  ą  cego RPO WiM 2014-2020. w roku 2015      odbywały się w następujących dniach:  

IV spotkanie- 12 stycznia 2016 r.
V potkanie-  9 lutego 2016 r.
VI spotkanie-11 marca 2016 r.
VII spotkanie- 15 kwietnia 2016 r
VIII spotkanie- 16 maja 2016 r.
IX spotkanie- 10 czerwca 2016 r.
X spotkanie- 20 września 2016 r.
XI spotkanie- 10 listopada 2016 r.
XII spotkanie-7 grudnia 2016 r.

IV spotkanie- 12 stycznia 2016 r. poświęcone było:
• Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad   VI  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (21-22 stycznia 2016 r.), tj.: 

a. kryteria wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii 

i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na  

lata 2014-2020” dla: 

 Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 1 typu projektów:  Wsparcie  

infrastruktury B+R), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania  1.2.1  Działalność  B+R  przedsiębiorstw  (dla  2  typu  projektów: 

Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania  1.5.2  Odtwarzanie  gospodarczego  dziedzictwa  regionu  (Priorytet 

inwestycyjny 3c).

Przebieg spotkania:

Pan Rafał  Laskowski  –  Przewodniczący  Grupy otworzył  spotkanie  oraz  przywitał  i  podziękował  za 

przyjęcie zaproszenia Pani Gabrielii Zenkner-Kłujszo - Kierownikowi Biura Projektów Przedsiębiorczość 



w  Departamencie  Polityki  Regionalnej,  która  uczestniczyła  w  spotkaniu  

w charakterze eksperckim.

Uczestnicy spotkania otrzymali za pośrednictwem Sekretariatu projekt porządku obrad opracowany 

przez przewodniczącego o następującej treści:

1. Otwarcie zebrania.

2. Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  VI  spotkania  Komitetu 

Monitorującego  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na 

lata  2014-2020,  które  odbędzie  się  21-22.01.2016  r.  tj.  min.:  materiałów,  które  będą 

przedmiotem obrad VI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

3. Wolne wnioski, inne zgłoszenia.

4. Zamknięcie spotkania. 

(1) Przewodniczący Grupy  zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Członkowie Grupy roboczej  

ds.  przedsiębiorczości  i  gospodarki  KM  RPO  WiM  2014-2020 jednomyślnie  zaakceptowali 

porządek obrad (4 głosy „za”).

(2) Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad   VI  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020:

W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej sformułowane zostały następujące uwagi do kryteriów 

wyboru projektów w ramach:  

Poddziałania 1.2.1    Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 1 typu projektów: Wsparcie infrastruktury   

B+R)

Zapis zaproponowany w materiałach na VI posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 3 „Wzrost zatrudnienia (nie dotyczy pracowników B+R)”

Kryterium nr 4 „Nowe etaty dla pracowników B+R”

Kryterium nr 7 „Innowacyjność technologii i implementowanych rozwiązań”
Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się rezygnacje z kryterium nr 3 i zmniejszenie wagi punktowej w kryterium nr 4 

oraz zwiększenie wagi punktowej w kryterium nr 7. 

Uzasadnienie:



Celem poddziałania jest promowanie innowacji a nie wzrost zatrudnienia.

Poddziałania 1.2.1    Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów: Wsparcie infrastruktury   

B+R)

Zapis zaproponowany w materiałach na VI posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 3 „Wzrost zatrudnienia (nie dotyczy pracowników B+R)”

Kryterium nr 4 „Nowe etaty dla pracowników B+R”

Kryterium nr 8 „Innowacyjność technologii i implementowanych rozwiązań”
Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się rezygnacje z kryterium nr 3 i zmniejszenie wagi punktowej w kryterium nr 4 

oraz zwiększenie wagi punktowej w kryterium nr 8.  

Uzasadnienie:

Celem poddziałania jest promowanie innowacji a nie wzrost zatrudnienia.

Poddziałania 1.2.2   Współpraca biznesu z nauką  

Zapis zaproponowany w materiałach na VI posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 3 „Wzrost zatrudnienia”

Kryterium nr 8 „Innowacyjność technologii i implementowanych rozwiązań”

Propozycja zmiany zapisu:

Proponuje się rezygnacje z kryterium nr 3  oraz zwiększenie wagi punktowej w kryterium nr 8. 

Uzasadnienie:

Celem poddziałania jest promowanie innowacji a nie wzrost zatrudnienia.

Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Zapis zaproponowany w materiałach na VI posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 4 „Innowacja o skali co najmniej regionalnej”

Propozycja zmiany zapisu:

Proponuje się przeniesienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 

do kryteriów merytorycznych punktowych.

Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Zapis zaproponowany w materiałach na VI posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:



Kryterium  nr  2  „Liczba  odtwarzanych  produktów/  usług  stanowiących  dziedzictwo 

gospodarcze Warmii i Mazur”

Propozycja zmiany zapisu:

Proponuje się usunięcie kryterium merytorycznego punktowego nr 2.

Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Zapis zaproponowany w materiałach na VI posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 6 „Zarządzanie jakością”

Propozycja zmiany zapisu:

Proponuje się zmniejszenie wagi punktowej w kryterium merytorycznego punktowego nr 6 do 

poziomu 1 pkt.

• Pan  Tomasz  Raszkowski  –  uczestniczący  w  spotkaniu  z  ramienia  Sekretariatu  Komitetu  na  

spotkaniu  na  bieżąco  wnosił  zgłaszane  uwagi  na  formularzu  uwag.  Zobowiązał  się  do  

przekazania spisanych uwag do Przewodniczącego Grupy, który zgłosi do IZ wszystkie uwagi  

jako jedno stanowisko Grupy roboczej.  

V potkanie-  9 lutego 2016 r.poświęcone było:

Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad   VII  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (19 lutego 2016 r.), tj.: 

b. kryteriów wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii 

i  Mazur  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020” dla: 

 Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, (Priorytet inwestycyjny 3a),

 Poddziałania  1.3.6  Nowoczesne  usługi  instytucji  otoczenia  biznesu,  (Priorytet 

inwestycyjny 3a) – schemat A i schemat B,

 Poddziałania  1.4.3  Technologie  informacyjno-komunikacyjne  w  działalności  MŚP 

(Priorytet inwestycyjny 3b).

Przebieg spotkania:

Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył spotkanie. 

Uczestnicy spotkania otrzymali za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu projekt porządku obrad 

opracowany przez Przewodniczącego Grupy o następującej treści:



Otwarcie zebrania.

1. Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości

 i  gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad VII  posiedzenia Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata  2014-2020,  które  odbędzie  się  19  lutego  br.,  tj.  m.in.:  materiałów,  które  będą 

przedmiotem obrad VII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

2. Wolne wnioski, inne zgłoszenia.

3. Zamknięcie spotkania.

Przewodniczący Grupy  zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Członkowie Grupy roboczej  

ds.  przedsiębiorczości  i  gospodarki  KM  RPO  WiM  2014-2020 jednomyślnie  zaakceptowali 

porządek obrad (3 głosy „za”).

(1) Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad   VII  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020:

W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej sformułowane zostały następujące uwagi do kryteriów 

wyboru projektów w ramach:  

Poddziałania 1.3.5   Usługi dla MŚP  , (Priorytet inwestycyjny 3a)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 6 „Obszar realizacji projektu”. 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się usunięcie kryterium formalnego nr 6.

 

Poddziałania 1.3.5   Usługi dla MŚP  , (Priorytet inwestycyjny 3a)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 5 „Zabezpieczenie jakości realizacji usługi  przez  Wnioskodawcę”. 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się usunięcie kryterium merytorycznego specyficznego nr 5.

Uzasadnienie:



Ten  zapis  nie  wpływa  na  jakość  produktu,  który  otrzymuje  przedsiębiorca,  ogranicza  się 

jedynie do nałożenia kar umownych.

Poddziałania 1.3.5   Usługi dla MŚP  , (Priorytet inwestycyjny 3a)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 5 „Zarządzanie jakością”. 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje  się  zmniejszenie  wagi  punktowej  kryterium  merytorycznego  punktowego  nr  5 

„Zarządzanie jakością” do poziomu 1 pkt.

Poddziałania  1.3.6    Nowoczesne  usługi  instytucji  otoczenia  biznesu  ,  (Priorytet  inwestycyjny  3a)  –   

schemat A     

Zapis zaproponowany w materiałach na VII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 5 „Zabezpieczenie jakości realizacji usługi  przez  Wnioskodawcę”. 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się usunięcie kryterium merytorycznego specyficznego nr 5.

Uzasadnienie:

Ten  zapis  nie  wpływa  na  jakość  produktu,  który  otrzymuje  przedsiębiorca,  ogranicza  się 

jedynie do nałożenia kar umownych.

Poddziałania  1.4.3   Technologie  informacyjno-komunikacyjne  w  działalności  MŚP   (Priorytet   

inwestycyjny 3b),

Zapis zaproponowany w materiałach na VII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium nr 6 „Zarządzanie jakością”. 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się zmniejszenie wagi punktowej w kryterium merytorycznego punktowego nr 6 

„Zarządzanie jakością” do poziomu 1 pkt.

• Ponadto,  Grupa  zgłosiła  wątpliwości  do  kryterium  „Wzmocnienie  pozycji  instytucji  otoczenia  

biznesu”, określonego w ramach poddziałania 1.3.6 schemat A.  W wyniku dyskusji  zasugerowano 

zmianę kryterium np.  na  „Poszerzenie  obszaru  działalności  instytucji  otoczenia  biznesu”.  Pani 

Gabriela  Zenkner-Kłujszo  (Kierownik  Biura  Przedsiębiorczości  w  Departamencie  Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego), uczestnicząca w 

posiedzeniu  w  charakterze  eksperta,  zobowiązała  się  do  opracowania  propozycji  takiego 

kryterium i jego przekazania za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu do zaopiniowania członkom 

Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki KM RPO WiM 2014-2020.



Pan  Tomasz  Raszkowski  –  uczestniczący  w  spotkaniu  z  ramienia  Sekretariatu  Komitetu  

na  spotkaniu  na  bieżąco  wnosił  zgłaszane  uwagi  na  formularzu  uwag.  Zobowiązał  się  

do przekazania spisanych uwag do Przewodniczącego Grupy, który zgłosi do IZ wszystkie uwagi  

jako jedno stanowisko Grupy roboczej.

VI spotkanie odbyło się 11 marca .

 W spotkaniu wzięło udział 5 członków Grupy roboczej oraz 3 ekspertów 

Spotkanie poświęcone było:  

1. Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad   VIII  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (23 marca 2016 r.), tj.: 

 kryteriów  wyboru  projektów  w  ramach  osi   priorytetowej  „Inteligentna  gospodarka  

Warmii  i  Mazur  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020” dla  Poddziałania 1.5.1  Wdrożenie wyników prac B+R, 

(Priorytet inwestycyjny 3c),

2. Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i gospodarki w zakresie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze  

źródeł odnawialnych dotyczących zapisów regulaminu konkursu.

Przebieg spotkania:

Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył spotkanie. 

Na spotkaniu w charakterze eksperckim uczestniczyła Pani  Gabriela Zenkner -  Kłujszo -  Kierownik 

Biura Przedsiębiorczości  Departamentu Polityki Regionalnej,  Pani Ewa Wasilewska – przedstawiciel 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku oraz Pan 

Piotr Bogacki - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Olsztynie.

Uczestnicy  spotkania  otrzymali  za  pośrednictwem  Sekretariatu  Komitetu  projekt  porządku  obrad 

opracowany przez Przewodniczącego o następującej treści:

− Otwarcie zebrania.

− Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska Grupy roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  VIII  posiedzenia  Komitetu 



Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata  2014-2020,  które  odbędzie  się  23  marca  br.,  tj.  m.in.: materiałów,  które  będą 

przedmiotem obrad VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020:

• kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.1  Wdrożenie wyników prac B+R, 

osi  priorytetowej  Inteligentna  gospodarka  Warmii  i  Mazur Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-

2020 (Priorytet inwestycyjny 3c).

− Zgłoszenie uwag, omówienie i  przyjęcie stanowiska  Grupy roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki w  zakresie  Działania  4.1  Wspieranie  wytwarzania  i  dystrybucji  energii  

pochodzącej ze źródeł odnawialnych dotyczących zapisów regulaminu konkursu.

− Wolne wnioski, inne zgłoszenia.

− Zamknięcie spotkania.

(1) Przewodniczący Grupy  zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Członkowie Grupy roboczej  

ds.  przedsiębiorczości  i  gospodarki  KM  RPO  WiM  2014-2020 jednomyślnie  zaakceptowali 

porządek obrad (5 głosów „za”).

(2) Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad   VIII  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020:

W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej sformułowane zostały następujące uwagi do kryteriów 

wyboru projektów w ramach:  

a. Poddziałania 1.5.1   Wdrożenie wyników prac B+R  , (Priorytet inwestycyjny 3c)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VIII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium merytoryczne specyficzne „Analiza rynku”. 

„Poprawnie  przeprowadzono  analizę  oferty  konkurencyjnej,  dostępności  produktów 

komplementarnych, sezonowości sprzedaży planowanego pakietu, analizę cenową”

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się usunięcie  zapisu „planowanego pakietu”.

b.Poddziałania 1.5.1   Wdrożenie wyników prac B+R  , (Priorytet inwestycyjny 3c)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VIII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryteria merytoryczne (punktowe).



Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się  dodanie  kryterium „Współpraca  w ramach prac B+R” o następującej  treści: 

„Ocenie  podlega  czy  prace  B+R,  których  wyniki  będą  wdrażane  w  ramach  projektu 

realizowane były we współpracy z  podmiotami oferującymi usługi badawczo-rozwojowe. 

 0 pkt – prace B+R realizowane były bez udziału podmiotu oferującego usługi badawczo-

rozwojowe

 2  pkt  –  prace  B+R  zostały  zakupione  od  podmiotu  oferującego  usługi  badawczo-

rozwojowe  lub  wypracowane  we  współpracy  z  co  najmniej  jednym  podmiotem 

oferującym usługi badawczo-rozwojowe”.

c.Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VIII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium merytoryczne punktowe „Wzrost zatrudnienia”.

„W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:

– poniżej 1 pełnego etatu -  0 pkt

– od  1 pełnego do 2 pełnych etatów - 4 pkt

– pow. 2 do 3 pełnych etatów - 5 pkt

– pow. 3 pełnych etatów - 6 pkt”.

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się zmianę punktacji na:

4. poniżej 1 pełnego etatu -  0 pkt

5. od 1 pełnego etatu – 3 pkt.

d.Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VIII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium merytoryczne punktowe „Zarządzanie jakością”.

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:

• brak  certyfikatów  lub  ważność  przedłożonego  certyfikatu  upłynęła  przed  dniem  złożenia 

wniosku o dofinansowanie. – 0 pkt

• udokumentowane posiadanie certyfikatu jakości  – 2 pkt.

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się zmianę obniżenie punktacji do poziomu 1 pkt.

 



e.Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c)  

Zapis zaproponowany w materiałach na VIII posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020:

Kryterium  merytoryczne  premiujące  „kryterium  odprowadzania  podatków  na  terenie 

województwa warmińsko - mazurskiego w obszarze realizacji projektu”.

„W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:

0  pkt  –  Wnioskodawca  i/lub  partnerzy  (jeśli  dotyczy)  nie  odprowadza  lub  nie  będzie 

odprowadzać żadnego z powyższych podatków w województwie warmińsko-mazurskim 

1 pkt – za każdy z podatków z powyższego katalogu, który Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 

dotyczy) odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie warmińsko-mazurskim.

Projekt  w tym kryterium może otrzymać od 0 do 6 pkt”.

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się przyznanie następującej punktacji:  „w przypadku płacenia jednego podatku  

- 1 pkt, dwóch podatków - 2 pkt. oraz trzech i więcej podatków - 3 pkt.”.

• Pani Dorota Kopeć (Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie)  poinformowała,  że  po  pierwszych 

konkursach  dokonana  zostanie  analiza  stosowania  kryterium  „odprowadzania  podatków  na 

terenie  województwa  warmińsko  -  mazurskiego  w  obszarze  realizacji  projektu”.  Instytucja 

Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 zastanowi się wówczas nad zmianą tego kryterium, np. aby 

mierzyło nie ilość, a wartość podatków.

• Pan Tomasz Raszkowski – uczestniczący w spotkaniu z ramienia Sekretariatu Komitetu  zobowiązał 

się do przekazania spisanych uwag do Przewodniczącego Grupy, który zgłosi do IZ wszystkie uwagi 

jako jedno stanowisko Grupy roboczej.

(3) Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości

 i gospodarki w zakresie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych dotyczących zapisów regulaminu konkursu:

• Pan Piotr Bogacki  (przedstawiciel  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie) poinformował o powstałym problemie braku możliwości aplikowania przez 

przedsiębiorców na projekty dotyczące modernizacji urządzeń wodnych (w ramach ogłoszonego 

naboru  w  Działaniu  4.1  Wspieranie  wytwarzania  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze  źródeł  

odnawialnych). Zgodnie  z  zapisami  RPO  WiM  2014-2020  „Działania  dotyczące  modernizacji 

urządzeń  wodnych  będą  dofinansowane  tylko  pod  warunkiem  zapewnienia  pełnej  zgodności 

inwestycji z wymogami prawa UE, w tym z uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych 



spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i tzw. Dyrektywy Powodziowej”. W przypadku 

Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły nie uwzględnione zostały żadne przedsięwzięcia z terenu 

województwa warmińsko - mazurskiego.

• Pani Dorota Kopeć, poprosiła aby Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Olsztynie  zgłosił  oficjalne  pismo  do  Instytucji  Zarządzającej  RPO  WiM  2014-2020  

z wyjaśnieniem wątpliwości i niejasności związanych z ogłoszonym konkursem dla  Działania 4.1 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Przewodniczący Grupy poparł prośbę Pani Doroty Kopeć.

VII spotkanie- 15 kwietnia 2016 r

Spotkanie poświęcone było:  

− Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad   IX  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (21 kwietnia 2016 r.), tj.: 

• kryteriów  wyboru  projektów  w  ramach  osi   priorytetowej  „Inteligentna  

gospodarka  Warmii

 i  Mazur  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego  

na lata 2014-2020” dla: 

 Poddziałania  1.2.1  Działalność  B+R  przedsiębiorstw  (dla  1  typu  projektów:  Wsparcie  

infrastruktury B+R), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów:  Prowadzenie  

badań w przedsiębiorstwach), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania  1.4.1  Promocja  gospodarcza  regionu  –  projekty  konkursowe  (Priorytet 

inwestycyjny 3b),

 Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty pozakonkursowe, (Priorytet 

inwestycyjny 3b),

 Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c).

Przebieg spotkania:



Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył spotkanie. 

Na spotkaniu w charakterze eksperckim uczestniczyła Pani  Gabriela Zenkner -  Kłujszo -  Kierownik 

Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej.

Uczestnicy  spotkania  otrzymali  za  pośrednictwem  Sekretariatu  Komitetu  projekt  porządku  obrad 

opracowany przez Przewodniczącego o następującej treści:

Otwarcie zebrania.

(3) Zgłoszenie  uwag,  omówienie  i  przyjęcie  stanowiska Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  IX  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  

na  lata  2014-2020:  osi  priorytetowej  Inteligentna  gospodarka  Warmii  i  Mazur  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla: 

 Poddziałania  1.2.1  Działalność  B+R  przedsiębiorstw  (dla  1  typu  projektów:  Wsparcie  

infrastruktury B+R), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów:  Prowadzenie  

badań w przedsiębiorstwach), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania  1.4.1  Promocja  gospodarcza  regionu  –  projekty  konkursowe  (Priorytet 

inwestycyjny 3b),

 Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty pozakonkursowe, (Priorytet 

inwestycyjny 3b),

 Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c).

(4) Wolne wnioski, inne zgłoszenia.

(5) Zamknięcie spotkania.

 Pani  Gabriela  Zenkner  -  Kłujszo (Kierownik  Biura Przedsiębiorczości  Departamentu Polityki  

Regionalnej)  przedstawiła  i  omówiła  zestawienie  zgłoszonych  uwag  i  odpowiedzi  Instytucji  

Zarządzającej  RPO  WiM  2014-2020  do  materiałów  będących  przedmiotem  obrad  IX  

posiedzenia  Komitetu  Monitorującego  RPO  WiM  2014-2020,  w  części  dotyczącej  osi  

priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020. Uwagi wpłynęły  

do  Sekretariatu  Komitetu  Monitorującego  RPO  WiM  2014-2020  z  Komisji  Europejskiej,  

Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Loży Olsztyńskiej  BCC.  W  



ramach dyskusji członkowie Grupy pozytywnie zaopiniowali propozycję IZ RPO WiM 2014-2020  

odnośnie uwzględnienia poszczególnych zgłoszonych uwag.

VIII spotkanie- 16 maja 2016 r.

Spotkanie poświęcone było:  

1. Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad  X  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (25 maja 2016 r.), tj.: 

kryteriów wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej  „Inteligentna gospodarka Warmii

 i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na  

lata 2014-2020” dla: 

 Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, (Priorytet inwestycyjny 3a),

 Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne, (Priorytet inwestycyjny 3a),

 Poddziałania  1.4.2  Pakietowanie produktów i usług (schemat A),  (Priorytet inwestycyjny 

3b),

 Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (schemat B),   (Priorytet inwestycyjny 

3b),

 Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, (Priorytet inwestycyjny 3b),

 Poddziałania  1.5.2  Odtwarzanie  gospodarczego  dziedzictwa  regionu,  (Priorytet 

inwestycyjny 3c).



 IX spotkanie- 10 czerwca 2016 r.

Przebieg spotkania:

6. Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył 

spotkanie.  

7. Pani  Gabriela  Zenkner  -  Kłujszo uczestnicząca  w  spotkaniu  w  charakterze  eksperckim, 

przedstawiła  i  omówiła  materiały  będące  przedmiotem  obrad  X  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego  RPO WiM  2014-2020,  w  części  dotyczącej  osi  priorytetowej  Inteligentna  

gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020.



W ramach dyskusji:

8. Pan  Artur  Dondzik  (Warmińsko-Mazurski  Związek  Pracodawców  Prywatnych) mając  na 

uwadze dokonany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii  

i  Mazur,  w  Poddziałaniu 1.3.2  Firmy  w  początkowej  fazie  rozwoju  zapis  dotyczący 

maksymalnego  poziomu  dofinansowania  UE  wydatków  kwalifikowalnych  na  poziomie 

projektu, zaproponował aby dla grupy docelowej, która zamierza uruchomić i rozwijać własne 

firmy typu start-up zwiększyć wartość dofinansowania z 50 do 70 %. Pani Dorota Kopeć (Z-ca 

Dyrektora  Departamentu  Polityki  Regionalnej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaproponowała, aby kwestię tą rozstrzygnąć po analizie 

pierwszych konkursów w ramach ww. Podziałania, które zaplanowane są na drugą połowę 

2016 roku.  Wówczas  IZ  RPO WiM zwróci  się  z  pisemną prośbą do Warmińsko-Mazurskiej 

Agencji  Rozwoju  Regionalnego  w  Olsztynie  o  udzielenie  m.in.  informacji  ile  wniosków  o 

dofinansowanie wpłynęło i na jakie kwoty. Na podstawie tych danych IZ RPO WiM będzie w 

stanie  odnieść  się  do  powyższej  propozycji  i  stwierdzić  czy  zwiększenie  wysokości 

dofinansowania jest zasadne.

Spotkanie poświęcone było:  

1. Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad  XI  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (22 czerwca 2016 r.), tj.: 

– propozycji  zmian  do  kryteriów  wyboru  projektów  w  ramach  osi   priorytetowej 

„Inteligentna  gospodarka  Warmii  i  Mazur  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” dla: 

 Poddziałania  1.2.3 Profesjonalizacja  usług  ośrodków innowacji, (Priorytet  inwestycyjny 

1b),

 Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, (Priorytet inwestycyjny 3a),

 Poddziałania  1.4.3  Technologie  informacyjno-komunikacyjne  w  działalności  MŚP, 

(Priorytet inwestycyjny 3b).

Przebieg spotkania:



Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył 

spotkanie.  

Pani  Gabriela  Zenkner  -  Kłujszo uczestnicząca  w  spotkaniu  w  charakterze  eksperckim, 

przedstawiła  i  omówiła  materiały  będące  przedmiotem  obrad  XI  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego  RPO WiM  2014-2020,  w  części  dotyczącej  osi  priorytetowej  Inteligentna  

gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020.

W ramach dyskusji:

Pan Jarosław Borkowski (Region Warmińsko-Mazurski NSZZ "Solidarność") w imieniu  Pana 

Marka  Cichonia (Region  Elbląg   NSZZ  "Solidarność")  złożył  do  Departamentu  Polityki 

Regionalnej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie 

wniosek dotyczący zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej „Obszary wymagające 

rewitalizacji”, w Działaniu 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich polegającej na ujęciu zapisów 

o możliwości realizacji przedsięwzięć jako koszty kwalifikowalne z zakresu dobudowy dźwigów 

osobowych  zewnętrznych,  jaki  wewnętrznych  lub  platform  oraz  dobudowy balkonów  czy 

modernizacji  istniejących  w  budynkach  mieszkalnych,  objętych  miejskimi  programami 

rewitalizacji.  

X spotkanie- 20 września 2016 r.

Spotkanie poświęcone było:  

2. Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad  XII  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (28 września 2016 r.),  tj.  propozycji  zmian do kryteriów 

wyboru  projektów  w  ramach  osi   priorytetowej  „Inteligentna  gospodarka  Warmii  i  Mazur  

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-

2020” dla  Poddziałania  1.1  Nowoczesna  infrastruktura  badawcza  publicznych  jednostek 

naukowych, (Priorytet inwestycyjny 1a).

Przebieg spotkania:



9. Pan Rafał Laskowski  – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył 

spotkanie.  

10. Pani  Gabriela  Zenkner  -  Kłujszo uczestnicząca  w  spotkaniu  w  charakterze  eksperckim, 

przedstawiła  i  omówiła  materiały  będące  przedmiotem  obrad  XII  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego  RPO WiM  2014-2020,  w  części  dotyczącej  osi  priorytetowej  Inteligentna  

gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020.

11. W ramach dyskusji  nie  wniesiono uwag do materiałów będących  przedmiotem obrad XII 

posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

12. W trakcie spotkania Pan Rafał Laskowski zgłosił dwa wnioski. 

– Pierwszy  wniosek  dotyczył  frekwencji  na  posiedzeniach  grupy  roboczej.  Zaznaczył,  iż 

znaczna  część  osób,  która  zgłosiła  się  do  składu  Grupy  nie  bierze  udziału  w  jej 

spotkaniach.  Grupa  ustaliła,  aby  nie  wyciągać  konsekwencji  z  nieobecności 

poszczególnych członków Grupy.  

Drugi wniosek dotyczył kwestii związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020  i  związanych  

z  nim  problemów,  trudności  i  uwag  zgłaszanych  ze  strony  przedsiębiorców/beneficjentów  

w aplikowaniu o środki unijne. Pan Rafał Laskowski zobowiązał się przesłać do Pani Doroty Kopeć 

(Z-ca  Dyrektora  Departamentu  Polityki  Regionalnej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie)  zestawienie  zebranych  od  potencjalnych  beneficjentów  

problemów jakie napotkają przedsiębiorcy oraz jakie widzą zagrożenia związane z wdrażaniem i  

realizacją RPO WiM 2014-2020.

XI spotkanie- 10 listopada 2016 r.

Spotkanie poświęcone było:  

1. Zgłoszeniu  uwag,  omówieniu  i  przyjęciu  stanowiska  Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  

i  gospodarki  w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  obrad  XIV  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (16 grudnia 2016 r.), tj.: 

zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii i  

Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020” dla: 



• Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b) 

• Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne  (Priorytet inwestycyjny 3a)

• Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu  (Schemat B) (Priorytet 

inwestycyjny 3c)

• Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R (Priorytet inwestycyjny 3c) 

• Poddziałania  1.5.2  Odtwarzanie  gospodarczego  dziedzictwa  regionu  (Priorytet 

inwestycyjny 3c)

zmiany w przyjętych katalogach kryteriów wyboru projektów do działań/poddziałań Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebieg spotkania:

1. Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył 

spotkanie.  Na spotkaniu w charakterze eksperckim uczestniczyła  Pani Gabriela Zenkner - 

Kłujszo - Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej.

2. Pani  Gabriela  Zenkner  -  Kłujszo przedstawiła  i  omówiła  materiały  będące  przedmiotem 

obrad XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, w części dotyczącej 

osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020.

3. W ramach dyskusji nie wniesiono uwag do materiałów będących przedmiotem obrad XIV  

posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

XII spotkanie-7 grudnia 2016 r.

Przebieg spotkania:

Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył spotkanie. 

Na spotkaniu w charakterze eksperckim uczestniczyła  Pani Gabriela Zenkner - Kłujszo  -  Kierownik 

Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej.

Uczestnicy  spotkania  otrzymali  za  pośrednictwem Sekretariatu  Komitetu projekt  porządku 

obrad opracowany przez Przewodniczącego o następującej treści:



1.       Otwarcie zebrania.

2.       Zgłoszenie uwag, omówienie i przyjęcie stanowiska Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości  

i  gospodarki w  zakresie  tematów  będących  przedmiotem  XIII  posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020, które odbędzie się 23 listopada br., tj.  

a. propozycji  kryteriów  wyboru  projektów  w  ramach  osi   priorytetowej  „Inteligentna  

gospodarka  Warmii  i  Mazur  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020” dla  Poddziałań,  w  których  przewidziano 

zastosowanie instrumentów finansowych, tj. dla: 

 Poddziałania 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) (Priorytet inwestycyjny 3a),

 Poddziałania  1.5.3  Nowoczesne  maszyny  i  sprzęt  produkcyjny  (IF),  (Priorytet 

inwestycyjny 3c),

 Poddziałania  1.5.4  Rozwój  produktów  i  usług  opartych  na  TIK  (IF),  (Priorytet 

inwestycyjny 3c),

 Poddziałania 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (IF), (Priorytet inwestycyjny 

3c).

b. propozycji  zmian  do  kryteriów  wyboru  projektów  w  ramach  osi   priorytetowej 

„Inteligentna  gospodarka  Warmii  i  Mazur  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” dla: 

 Poddziałania  1.2.1  Działalność B+R przedsiębiorstw (dla  1  typu projektów:  Wsparcie  

infrastruktury B+R), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów: Prowadzenie  

badań w przedsiębiorstwach), (Priorytet inwestycyjny 1b),

 Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP (Priorytet inwestycyjny 3a),

 Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A), (Priorytet inwestycyjny 

3b),

 Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat B), (Priorytet inwestycyjny 

3b),

 Poddziałania  1.4.3  Technologie  informacyjno-komunikacyjne  w  działalności  MŚP, 

(Priorytet inwestycyjny 3b),

 Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, (Priorytet inwestycyjny 3b).

3.       Wolne wnioski, inne zgłoszenia.

4.       Zamknięcie spotkania.



Pani Gabriela Zenkner - Kłujszo uczestnicząca w spotkaniu w charakterze eksperckim, przedstawiła i 

omówiła materiały będące przedmiotem obrad XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 

2014-2020, w części dotyczącej osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 

2014-2020.

W ramach dyskusji nie wniesiono uwag do materiałów będących przedmiotem obrad 

XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

Po omówieniu przez  Panią Gabrielę Zenkner - Kłujszo propozycji kryteriów wyboru 

projektów, (w tym również kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata  2014-2020),  Pani  Dorota  Kopeć (Z-ca  Dyrektora  Departamentu  Polityki  Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) dodała, że w 

chwili obecnej opracowywana jest „Strategia inwestycyjna instrumentów finansowych”, która 

po  zatwierdzeniu  przez  Zarząd  Województwa  zostanie  rozesłana  członkom  Komitetu 

Monitorującego.

Pani Dorota Kopeć odniosła się do uwag przesłanych przez Pana Rafała Laskowskiego związanych z 

problemami jakie napotykają przedsiębiorcy oraz jakie widzą zagrożenia związane z wdrażaniem i 

realizacją RPO WiM 2014-2020. Poinformowała, iż część z nich została rozpatrzona pozytywnie i  

uwzględniona,  (m.in.  propozycja  członków Konfederacji  Lewiatan dotycząca zmiany kryterium:  

„Zarządzanie  jakością”(certyfikat  ISO 9001). W celu  odniesienia  się  do pozostałych  uwag Pani  

Dorota  Kopeć  poprosiła  o  doprecyzowanie  i doszczegółowienie  pytań.  Pan  Rafał  Laskowski  

poinformował, że uwagi przesłane drogą elektroniczną do Pani Doroty Kopeć nie są stanowiskiem 

Grupy  roboczej  ds.  przedsiębiorczości  i  gospodarki  i  nie  były  konsultowane  z  jej  członkami.  

Zaznaczył,  iż  są  to  spostrzeżenia  przesłane  od  członków  Polskiej  Konfederacji  Pracodawców  

Prywatnych LEWIATAN z województwa warmińsko-mazurskiego.

Rafał Laskowski

Przewodniczący Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki 


