
 
 
 

Sprawozdanie ze spotkania Grupy roboczej ds. efektywności funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-

2020 09.02.2018 r. oraz ze spotkania Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO 

WiM 2014-2020 09.02.2018 r. 

  

28 listopada 2017 roku odbyło się XI spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy, 

powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.  

Pierwsza część spotkania to połączone spotkanie grup ds. włączenia społecznego i rynku pracy oraz ds. 

efektywności. Wzięli w niej udział członkowie grupy, przedstawiciele departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz w charakterze ekspertów przedstawiciele 

wojewódzkich konwentów PUP, OPS, PCPR, a także organizacji realizujących projekty w ramach RPO 

WiM. W drugiej części spotkania, poświęconej kryteriom wyboru projektów, wzięli udział członkowie 

grupy, przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Podczas pierwszej części dyskutowano nt. trudności i wyzwań w realizacji projektów w obszarze 

aktywizacji społecznej i zawodowej.  

Zgłoszono szereg problemów, uwag: 

- pojawiają się postulaty o rozpoczęcie dialogu nt. podniesienia stawek w taryfikatorze (uzasadniając 

to sytuacją gospodarczą) – wicedyrektor ROPS poinformowała, iż po sygnale na jednym z poprzednich 

spotkań grupy stawki zostały zaktualizowane; zaktualizowany taryfikator będzie obowiązywał przy 

nowych konkursach 

- dyskutowano o konieczności współpracy i informowania na poziomie lokalnym (PUP, OWIESy, 

instytucje, organizacje), w wymiarze realnym, a nie tylko wynikającym z zapisów umowy, i szukania 

rozwiązań problemów, trudności, jak np. udział tych samych osób w ofertach kilku podmiotów 

- pojawił się pomysł, by ROPS informował PCPRy o projektach realizowanych na terenie powiatu. 

Przedstawiciele ROPS przekazali też informacje nt. swoich działań, m.in. planowanego rejestru 

projektów na www (pomocnych do sprawdzenia, kto i jakie projekty realizuje) 

- przedstawicielka WUP wskazała, że zmiany w wytycznych, dokumentach nakładają mocniejszy 

obowiązek współpracy beneficjentów i instytucji oraz że beneficjenci projektów WUPowskich mają 

obowiązek informować o projektach instytucje pomocy społecznej 

- wskazano na konieczność mocniejszego uświadamiania projektodawców o konieczności 

informowania WUP oraz innych zobowiązaniach ustawowych, typu niemożność ubezpieczania 

beneficjentów przez niektóre podmioty 

-wskazano też rekomendacje, by uwzględnić w pomocy technicznej: - szkolenia dla kadr, zwłaszcza 

koordynatorów projektów; doradztwo na etapie planowania i realizacji projektów 

- narasta tendencja nie przekazywania klientów do innych form wsparcia, jak OWIES czy PUP, gdyż 

grozi to nie osiągnięciem wskaźników, zwłaszcza dot. zatrudnienia. Wskazano na potrzebę narzędzi w 

postaci wspólnego wskaźnika dla np. dwóch projektów (np. osoba zaktywizowana w ramach projektu 

podejmuje zatrudnienie w oparciu o środki z PUP lub OWIES na działalność 

gospodarczą/przedsiębiorstwo społeczne); opis tej sytuacji i propozycji przygotować ma PCPR Ostróda 

- padł też wniosek o możliwość łączenia przetargów w bazie konkurencyjności 

- opis tej propozycji przygotować ma P. Królak  



 
 

- za chwilę nastąpi wycofanie profilowania 

- dyskutowano też o innych kwestiach związanych z realizacją projektów, m.in. możliwość nie 

dofinansowania grantodawcy ze względu na niski potencjał społeczny, jeśli ktoś nie jest zakorzeniony 

lokalnie czy kwestia możliwości zatrudniania migrantów bądź ich udziału w projektach (na taką 

możliwość wskazał WUP, ROPS zobowiązał się do sprawdzenia i przesłania in formacji w tym zakresie).  

 

W drugiej części spotkania omówiono propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów zmian 

kryteriów, m.in. w konkursach dot. boreliozy i rehabilitacji medycznej, 11.1.1, 11.1.3 oraz 11.2.3, 

11.2.5, 11.3.1. To zmiany o charakterze doprecyzowującym, usprawniające. Grupa zaakceptowała 

proponowane zmiany.  

Dyskutowano też nt. kwestii wsparcia dla ubogich pracujących. Powstała wątpliwość, czy mogą 

skorzystać ze wsparcia w obszarze aktywizacji zawodowej, ROPS przygotuje informację w tym zakresie 

na kolejne spotkanie.  

 

 

Oprac. B. Głuszak 

Przewodniczący grupy 
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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. Głuszak Bartłomiej Federacja FOSa członek 

3. Jędryczka Lucyna 
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION  

w Bartoszycach 
zastępca członka 

4. Piłat Tomasz 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 
członek 

5. Przybysz Wiesława Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej obserwator 

6. Justyna Sarna-Pezowicz 
Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Olsztyna 
członek 

 


