
Sprawozdanie ze spotkania  

Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020 

11.10.2017 r. 

 

11 października 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i 
rynku pracy, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu 

wzięli udział członkowie grupy, przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Podczas 

spotkania omówione zostały tematy i materiały m.in. będące przedmiotem obrad kolejnego 

posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresie zainteresowań Grupy dotyczące: 

 

   Przedstawiono propozycje zmian do kryteriów w konkursach w ramach poddziałań 11.1.1, 

11.1.2, 11.1.3 (ZIT Ełk), 11.2.1, 11.2.3.  

 

Poddano propozycję rozpatrzenia kwestii aktualizacji taryfikatora w projektach 

 

   Ustalono, iż kolejne spotkanie grupy poświęcone zostanie rozmowie nt. wdrażania 

projektów, członkowie grupy zobowiązali się do rozeznania w tej sprawie w swoich 

środowiskach.  

Podczas spotkania, rozmów warto zebrać uwagi dot. usprawnienia, np. zmiany do taryfikatora  

 

   Zobowiązano ROPS i WUP do przekazania informacji nt. ew. zmian dot. profilowania i ich 

ew. wpływu na realizację projektów z wcześniej podpisaną umową  

 

   Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystanie środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz Wytyczne 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020 – grupa ma otrzymać do 19.X.; 

Ustalono, iż sekretariat roześle link do wytycznych oraz informacje z ROPS i WUP nt. 

kluczowych zmian w ww. wytycznych, ew. propozycji zmian/uwag do zgłoszenia w procesie 

konsultacji 

Członkowie również przeanalizują dokument wytycznych i w trybie obiegowym zgłoszą do 

sekretariatu/przewodniczącego. Uwagi zostaną skonsultowane przez członków grupy drogą 

mailową i przesłane do Ministerstwa jako stanowisko grupy, ze wskazaniem członka grupy 

będącego autorem propozycji. W przypadku braku możliwości konsultacji zostaną zgłoszone 

uwagi, które nie podlegały dyskusji czy różnicy zdań podczas wcześniejszych spotkań grupy 

Wyrażono jednocześnie dyskomfort z powodu małej ilości czasu na porządne zapoznanie się i 

konsultacje dot. wytycznych, ale też dot. zmian w RPO WiM 

 

   Zaproponowano omówienie konkretnych spraw zw. z grupą ds. włączenia społ. i rynku 

pracy, jak kwestia propozycji zmian zgłoszonych do P. Marszałka zw. z rewitalizacją, 

zabezpieczeń gwarancji, zorganizowania dwudniowego spotkania poświęconego zwłaszcza 

wdrażaniu projektów. 
 
 
Oprac. B. Głuszak 
Przewodniczący grupy 
 



 
IX spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 11.10.2017 r. 

 

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

komitecie 

1 Borkowski Jarosław Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” członek 

2.  Dondzik Artur Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych członek 

3 Głuszak Bartłomiej Federacja FOSa członek 

4 Jędryczka Lucyna 
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w 

Bartoszycach 

Zastępca 

członka 

5 Piłat Tomasz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” członek 

6 Szczepkowski Zdzisław  Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie członek 

7 Kalinowska Katarzyna Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

8 Koplińska Katarzyna Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

9 Kowalska Marta Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

10 Solnicka Dorota Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

 


