
Sprawozdanie z X spotkania  

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

28.11.2017 r. 

  

28 listopada 2017 roku odbyło się X 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, WUP.  

Omówiono propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej 

Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 dla: 

a) Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

– projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy osi priorytetowej 

Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, 

Zmiany dotyczą głównie spraw o charakterze technicznym. 

Nie zgłoszono uwag/propozycji zmian 

b) Poddziałania 11.1.3, 11.2.5 (ZIT Ełk), 1.1, 11.2.3 – większość o charakterze 

porządkującym, ale też idącym w stronę otwartości, jak możliwość zmiany treści wniosku w 

trakcie realizacji projektu 

Nie zgłoszono uwag/propozycji zmian 

W wyniku dyskusji podjęto decyzję, by na każdym spotkaniu grupy roboczej omawiano stan 

realizacji zamówień publicznych z użyciem klauzuli społecznej przez realizatorów projektów 

(w tym w projektach pozakonkursowych, jak PUP), tzn. jaki rodzaj usług jest zlecany z 

zastosowaniem klauzul społecznych, czy dominują jakieś wątki - rodzaj usług, jaki jest 

stosunek liczbowy przedsiębiorców do przedsiębiorców społecznych, a także podmiotów z 

województwa do podmiotów spoza województwa. W związku z tym poproszono WUP oraz 

ROPS o przygotowanie takich informacji, dot. zakończonych projektów (lub w trakcie 

realizacji, gdzie są dostępne dane sprawozdawcze); termin przygotowania – styczeń 2018 

Wskazano, iż należy : 

- promować wśród przedsiębiorstw społecznych z terenu woj. warm.-maz. możliwość 

startowania o usługi np. do PUP lub innych beneficjentów, którzy realizują projekty 

dofinansowane z RPO i w umowach mają zapis obligujący do stosowania klauzul 

społecznych 



- podnosić świadomość wśród realizatorów projektów (np. PUP) i wiedzę, iż są 

przedsiębiorstwa społeczne, w jakim obszarze działają, wkal9i jakie są to potrzebne te dane, i 

żeby informować , może jakiś artykulik - czyli zestawienie i promowanie  

żeby było na każdym spotkaniu grupy roboczej. W tym celu warto podjąć konkretne 

działania, typu informacja skierowana do przedsiębiorstw społecznych. 

Ponadto przedstawicielka WUP zadeklarowała uwzględnienie informacji nt. stosowania 

klauzul społecznych w projektach finansowanych ze środków w dyspozycji WUP, w 

biuletynie wydawanym przez WUP.  

 
Oprac. B. Głuszak 
Przewodniczący grupy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 28.11.2017 r. 

 

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

komitecie 

1 Głuszak Bartłomiej Federacja FOSa członek 

2.  Piłat Tomasz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” członek 

3 Koplińska Katarzyna Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

4 Kowalska Marta Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

5 Ołdakowska Elżbieta Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ekspert 

6 Solnicka Dorota Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

 
 


