
 

 

 

 

Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji KM WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

10 grudnia 2015 r. 

 

 

 

W dniu 10 grudnia br. odbyło się III posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 5 członków Grupy 

roboczej oraz 4 ekspertów (w załączeniu lista obecności). 

 

Spotkanie poświęcone było: 

 

• Kontynuacji prac nad opracowaniem zakresu ekspertyzy w obszarze kryteriów wyboru 

projektów dla działania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów osi priorytetowej Kadry dla gospodarki, 

• Prezentacji i omówieniu kryteriów wyboru projektów dla : 

– Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe 

(dla II typu projektów: Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów 

kształcenia zawodowego i ustawicznego lub jednostek organizacyjnych realizujących 

tego samego typu zadania)  

– Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 

(dla III typu projektów: Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe) 

będących przedmiotem obrad V posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 

 

 

Przebieg spotkania:  

 

(1) Pani Grażyna Przasnyska – Przewodniczącą Grupy rozpoczęła spotkanie od powitania 

uczestników i zaproszonych ekspertów: Pani Joanny Pietrukaniec - Z-cy Dyrektora 

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, 

Pani Katarzyny Smólczyńskiej - Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego W Olsztynie, Pani Bożeny Kowalskiej – 

przedstawiciela Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"  

w Olsztynie oraz Pana Janusza Kozińskiego – przedstawiciela Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Szczytno. 

 

(2) Następnie ponownie poruszono kwestie przyjętych przez Komitet Monitorujący kryteriów 

wyboru projektów dla działania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane 

na rozwój kompetencji kluczowych uczniów osi priorytetowej Kadry dla gospodarki, w wyniku 

których wsparcie mogą otrzymać jedynie szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają 



najsłabsze wyniki w skali regionu (ograniczenie to zostało wpisane do Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowej Kadry dla Gospodarki). 

 

• Pani Przewodnicząca streściła dotychczasową ścieżkę postępowania w sprawie zlecenia 

ekspertyzy (prośba o wyjaśnienie wątpliwości skierowana do Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju oraz do Komisji Europejskiej). Przypomniała również, że na IV posiedzeniu 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 powyższa kwestia była przedmiotem 

obrad. Jednak ze względu na nieobecność przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i  

Rozwoju oraz KE Z-ca Przewodniczącego Komitetu zaproponował, aby kwestię zlecenia 

ekspertyzy rozstrzygnąć na V posiedzeniu Komitetu. Zobowiązał również przedstawiciela 

Grupy roboczej ds. edukacji do przekazania do Sekretariatu Komitetu szczegółowych 

informacji o zakresie i celu planowanej ekspertyzy. Projekt wniosku o realizację 

ekspertyzy został opracowany przez Pana Artura Dondzika (członka Grupy roboczej ds. 

edukacji) i przekazany 9 grudnia br. pozostałym członkom Grupy roboczej za 

pośrednictwem Sekretariatu Komitetu. 

 

• Pani Katarzyna Smólczyńska – Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego poinformowała, że Departament jeszcze raz postanowił zweryfikować logikę 

interwencji. Ponownie przeanalizowano dokumenty i zalecenia ministerstwa. 

Przygotowano zestawienie szkół, które osiągają wyniki poniżej średniej wojewódzkiej. 

Przeanalizowano również kwestię uregulowania omawianego problemu w programach 

operacyjnych innych województw. 

 

(3) W wyniku dyskusji ostatecznie ustalono, że Grupa robocza zwróci się do Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 z wnioskiem o zlecenie ekspertyzy w zakresie 

definiowania kryteriów wyboru projektów w obszarze edukacji, w kształcie zgodnym  

z projektem wniosku z 9 grudnia br., uzupełnionym pytaniem badawczym: Jak definiować  

i mierzyć jakościowe kryteria wyboru projektów w obszarze edukacji (ze szczególnym 

uwzględnieniem wyników edukacyjnych) wg  aktualnego stanu prawnego oraz planowanych 

zmian w polityce edukacyjnej?  

 

(4) Następnie Pani Przewodnicząca przekazała głos Pani Joannie Pietrukaniec – Z-cy Dyrektora 

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła 

kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki będące 

przedmiotem obrad V posiedzenia Komitetu Monitorującego WiM 2014-2020.  

 

(5) Grupa robocza ds. edukacji nie wniosła uwag do prezentowanego materiału. Pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach osi 

priorytetowej Kadry dla gospodarki. 

 

 

 

 

W załączeniu: 

• Lista obecności ze spotkania 

 



 
 

III spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 10.12.2015 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 Opieczyński Michał 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

obserwator 

4 Przasnyska Grażyna Ministerstwo Edukacji Narodowej zastępca członka 

5 Szunejko Jarosław OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego członek 

6 Pietrukaniec Joanna 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

ekspert 

7 Smólczyńska Katarzyna 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

ekspert 

8 Kowalska Bożena 
Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

"Solidarność" w Olsztynie  
ekspert 

9 Koziński Janusz Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Szczytno ekspert 

 

 

 

 


