
 

Sprawozdanie ze spotkań Grupy roboczej ds. edukacji 
 KM RPO WiM 2014-2020 

za rok 2016 
 
Spotkania Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO 
WiM 2014-2020 w roku 2016 odbywały się w następujących dniach: 
 
V spotkanie- 10  stycznia 2016 r. 

VI potkanie- 15 lutego 2016 r. 

VII spotkanie- 10 marca 2016 r. 

VIII spotkanie- 12 kwietnia 2016 r. 

 
Na pierwszym spotkaniu w 2016 roku (piąte spotkanie od powołania grupy) wzięło udział  
9 osób. Spotkanie poświęcone było dalszym ustaleniom związanym z kwestią zlecenia 
ekspertyzy w obszarze kryteriów wyboru projektów dla działania 2.2.1. Podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów osi 
priorytetowej Kadry dla gospodarki – zgodnie z postanowieniami podjętymi na IV spotkaniu 
Grupy roboczej ds. edukacji  z dnia 10 grudnia 2015 roku. Spotkanie odbyło się z udziałem 
Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Mirona Sycza.  
 
Pani GraŜyna Przasnyska – Przewodnicząca Grupy streściła dotychczasową ścieŜkę postępo-
wania w sprawie zlecenia ekspertyzy. Przypomniała wypracowane na poprzednim posiedze-
niu Grupy roboczej rekomendacje zmiany zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowej 
Kadry dla gospodarki oraz kryteriów wyboru projektów.  

„Na spotkaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. Grupa robocza zaproponowała 
następujący zapis w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki 
w punkcie Limity i ograniczenia w realizacji projektów: „Interwencja EFS 
zostanie skierowana w ramach jednego projektu do min. 50% szkół lub placówek 
systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu” przy 
równoczesnym wprowadzeniu kryterium specyficznego fakultatywnego 
premiującego projekty uwzględniające większy niŜ 50% udział szkół lub placówek 
systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu, np. 

50%-60% - 0 pkt 

60%-80% – 4 pkt 

80%-100% – 8 pkt” 

Pani Przewodnicząca poddała pod dyskusję moŜliwość zastosowania rekomendowanego roz-
wiązania bez konieczności zlecenia ekspertyzy w tym obszarze. 

 
W wyniku dyskusji ostatecznie ustalono, Ŝe: 

a) Grupa robocza wstrzymuje się od zlecenia ekspertyzy; 



 

b) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotuje pismo do Ministerstwa Roz-
woju – Instytucji do spraw koordynacji w zakresie EFS, z prośbą o opinie co do 
zaproponowanego przez Grupę roboczą nowego zapisu w Szczegółowym opisie 
osi priorytetowej Kadry dla gospodarki oraz kryteriów wyboru projektów; 

c) Projekt zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki 
zostanie przedłoŜony do akceptacji Zarządowi Województwa Warmińsko-
Mazurskiego; 

d) Instytucja Zarządzająca przekaŜe projekt ww. dokumentu do zaopiniowania przez 
IK UP pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa oraz wytycznymi horyzontal-
nymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;  

e) Po uzyskaniu opinii Ministerstwa Rozwoju na posiedzenie Komitetu, planowane 
w marcu br., przedstawione zostaną do zatwierdzenia kryteria wybory projektów 
dla działania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów RPo WiM 2014-2020; 

f) Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa poprosił Pana Michała Opie-
czyńskiego  - Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o 
przygotowanie wspomnianego powyŜej pisma oraz realizację zadań niezbędnych 
do zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki; 

g) Na kolejnym VI posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (19 
lutego 2016 r.) Pani Przewodnicząca poinformuje członków Komitetu  
o wstrzymaniu procedury zlecenia ekspertyzy oraz trybie dalszego postępowania. 

 
Pan Maciej Bielawski zwrócił uwagę na pojawiające się problemy z funkcjonowaniem 
Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI MAKS2). ZauwaŜył równieŜ, Ŝe są trudności z 
uzyskaniem odpowiedzi na zadane mailowo przez wnioskodawców zapytania kierowane do 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pan Michał Opieczyński – Dyrektor 
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponował spotkanie w tej sprawie  
bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Grupy roboczej. 
 
 
 
 
W dniu 15 lutego 2016 r. odbyło się drugie spotkanie w roku sprawozdawczym grupy 
roboczej ds. edukacji (szóste spotkanie od powołania grupy). W spotkaniu wzięły udział 4 
osoby. Spotkanie poświęcone było: 
 
• Wyborowi nowego Przewodniczącego Grupy roboczej. 

• Omówieniu materiałów będących przedmiotem obrad VIII posiedzenia Komitetu Moni-
torującego RPO WiM 2014-2020 zgodnych z zakresem prac Grupy roboczej, tj. kryte-
riów wyboru projektów dla: 

– Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na                      
rozwój kompetencji kluczowych uczniów  - projekty ZIT bis Elbląg 

– Poddziałania  2.4.2. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego -  projekty ZIT 
Bis Elbląg 



 

– Działania 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji            
przedszkolnej 

– Poddziałania 2.2.1  Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe 

– Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup          
defaworyzowanych 

– Poddziałania  2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych  osób doro-
słych 

– Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkur-
sowe (dla I typu operacji) 

 
Przebieg spotkania: 

Pan Tomasz Raszkowski – Kierownik Biura Monitoringu Departamentu Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w 
imieniu Sekretariatu Komitetu Monitorującego, otworzył spotkanie. Poinformował, iŜ 
Pani GraŜyna Przasnyska przestała pełnić funkcję zastępcy członka Komitetu Monito-
rującego RPO WiM na lata 2014-2020 z ramienia Ministra Edukacji Narodowej. Wo-
bec czego, zgodnie z regulaminem działania Komitetu Monitorującego RPO WiM, 
Pani GraŜyna Przasnyska przestała równieŜ pełnić funkcję członka Grupy roboczej ds. 
edukacji oraz przewodniczyć jej pracom.  

Pan Tomasz Raszkowski przedstawił zasady wyboru nowego Przewodniczącego Gru-
py. Aby kandydat mógł zostać wybrany na Przewodniczącego Grupy, zgodnie z Regu-
laminem działania Komitetu, powinien otrzymać co najmniej połowę głosów wszyst-
kich członków grupy roboczej (w przypadku Grupy roboczej ds. edukacji liczącej 6 
członków, minimalna liczba wynosi 3 głosy). 

Wybór Przewodniczącego Grupy roboczej ds. edukacji: 

• Zgłoszone kandydatury na Przewodniczącego Grupy: 

– Pan Jacek Szydło (członek Grupy roboczej z ramienia Związku Gmin Wiej-
skich Rzeczpospolitej Polskiej) zgłosił na funkcję Przewodniczącego kan-
dydaturę Pana Artura Dondzika (członka Grupy roboczej z ramienia War-
mińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych), 

– kandydaturę Pana Artura Dondzika poparli pozostali członkowie Grupy, 
– Pan Artur Dondzik  zaakceptował swoją kandydaturę. 

• Pan Tomasz Raszkowski przeprowadził procedurę głosowania. 

• Wyniki głosowania: Pan Artur Dondzik otrzymał 3 głosy, jeden członek  Grupy 
roboczej ds. edukacji wstrzymał się od głosu. 

• Pan Artur Dondzik otrzymał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na  
Przewodniczącego Grupy roboczej do edukacji. 

 



 

Grupa robocza ds. edukacji nie wniosła uwag do prezentowanego materiału. Pozytyw-
nie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w 
ramach  
osi priorytetowej Kadry dla gospodarki. 

 

 

W dniu 10 marca 2016 r. odbyło się III posiedzenie grupy roboczej ds. edukacji w roku 
sprawozdawczym (siódme spotkanie od powołania grupy). W spotkaniu wzięły udział 
3 osoby. Spotkanie poświęcone było: 

• omówieniu opinii Ministerstwa Rozwoju, w której negatywnie odniesiono się do 

zaproponowanych zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej Kadry dla 

gospodarki oraz zmian w kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1 

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów 

• omówieniu materiałów będących przedmiotem obrad VIII posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 zgodnych z zakresem prac Grupy roboczej, tj. 

kryteriów wyboru projektów dla: 

a) Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe – aktualizacja, 
osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

b) Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, osi priorytetowej 
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 
przedstawił stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w kwestii dotyczącej 
interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

• W opinii Ministerstwa Rozwoju wsparcie EFS w ramach podnoszenia kompe-
tencji kluczowych uczniów powinno być kierowane do szkół, które osiągają 
najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. Warunek ten umoŜliwi skiero-
wanie wsparcia  
do podmiotów najbardziej potrzebujących interwencji EFS, w sytuacji ograni-
czonych moŜliwości wsparcia wszystkich uprawnionych podmiotów, wynikają-
cych z wysokości alokacji finansowych zaplanowanych na ten cel.  



 

• Komisja Europejska podziela stanowisko IK UP. Według przedstawicieli KE 
powyŜsza interpretacja zapisów Wytycznych jest konsekwencją postanowień 
Umowy Partnerstwa i nie podlega moŜliwości negocjacji. Natomiast zastoso-
wanie innego podejścia, tak jak to zrobiły niektóre województwa, zdaniem KE 
formalnie jest niezgodne z Umową Partnerstwa.  

• Zdaniem Ministerstwa Rozwoju grupę docelową interwencji powinny stanowić 
szkoły osiągające wyniki najsłabsze, co nie jest toŜsame wyłącznie z kategorią 
„najniŜsze”.  
IK UP sugeruje rezygnację z definiowania zakresu poprzez najniŜsze wyniki  
i rozszerzenie tego katalogu równieŜ o szkoły, które zgodnie z metodologią 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się w grupie „niŜej średni”, czy 
teŜ „średni” (staniny 4-5). 

• W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 
2014-2020 w punkcie Limity i ograniczenia w realizacji projektów, zapis za-
proponowany przez Grupę roboczą, został skrócony o część dotyczącą procen-
towego udziału szkół. Metodologia wyboru szkół planowanych do objęcia 
wsparciem zostanie wskazana  
w Regulaminie konkursu. 

Pan Artur Dondzik – Przewodniczący Grupy roboczej ds. edukacji podziękował za przekaza-
ne informacje. Zaapelował jednocześnie, aby wypracować taką metodologię wyboru podmio-
tów uprawnionych do objęcia wsparciem, która umoŜliwi skierowanie interwencji EFS do jak 
największego grona szkół i placówek systemu oświaty z regionu. 

 

W ramach analizy materiałów będących przedmiotem obrad VIII posiedzenia Komitetu Mo-
nitorującego WiM 2014-2020 Pan Przewodniczący zgłosił postulat usunięcia lub obniŜenia 
punktacji (z 3 punktów do 1 punktu) kryterium specyficznego fakultatywnego nr 3  Projekt 
zakłada stworzenie nowych lub doposaŜenie istniejących pracowni międzyszkolnych, zlokali-
zowanych w szkole lub placówce systemu oświaty, podlegającej pod konkretny organ prowa-
dzący i dostępnych dla szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących w ramach tego or-
ganu. PowyŜsza uwaga zostanie oficjalnie przekazana do Sekretariatu Komitetu Monitorują-
cego RPO WiM 2014-2020 przez Przewodniczącego Grupy roboczej, jako członka Komitetu 
z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych. 

 

 
 
 
W dniu 12 kwietnia 2016r. odbyło się IV posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji (ósme od 
powaołania grupy roboczej), powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 
2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 6 osób. 



 

Na spotkaniu omówiono materiały będące przedmiotem obrad IX posiedzenia 
Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, zgodne z zakresem prac Grupy roboczej, tj. 
kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 
– projekty konkursowe osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

Pan Artur Dondzik – Przewodniczący Grupy rozpoczął spotkanie od powitania uczestników  
i zaproszonych ekspertów: Pani Urszuli Ryś - przedstawiciela Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego tut. Urzędu Marszałkowskiego oraz Pana Marcina Kemskiego – 
przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 
Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego tut. 
Urzędu Marszałkowskiego przedstawił i omówił zmiany w kryteriach wyboru projektów w 
ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki, będące przedmiotem obrad IX posiedzenia 
Komitetu Monitorującego WiM 2014-2020.  

 
Grupa robocza ds. edukacji nie wniosła uwag do prezentowanego materiału. Pozytywnie za-
opiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi 
priorytetowej Kadry dla gospodarki. 
 
Pan Dyrektor Michał Opieczyński przedstawił moŜliwości realizacji przez Warmińsko-
Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla 
gospodarki RPO WiM 2014-2020. W wyniku dyskusji nie podjęto Ŝadnych ustaleń. 
 
 
Ponadto przed kaŜdym posiedzeniem Komitetu Monitorującego przewodniczący grupy robo-
cza ds. edukacji – Artur Dondzik, inicjował prace w trybie obiegowym nad kryteriami wyboru 
projektów odnoszącymi się do konkursów w obszarze edukacji. W ramach trybu kaŜdy z 
członków grupy miał prawo do zgłaszania uwag do konsultacji wewnątrz grupy, jak równieŜ 
bezpośredniego zgłaszania do Sekretariatu KM. śaden członek grupy roboczej nie przedsta-
wił uwag do zgłoszonych kryteriów w trybie obiegowym. 
 


