
Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji KM WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

19 listopada 2015 r. 

 

 

 

W dniu 19 listopada br. odbyło się II posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Grupy 

roboczej (w załączeniu lista obecności). 

 

Spotkanie poświęcone było: 

 

• Omówieniu zmian, które wprowadzono do Regulaminu Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości 

i gospodarki i ewentualnym ich przyjęciu w Regulaminie Grupy roboczej ds. edukacji. 

• Kontynuacji rozpoczętej na I spotkaniu Grupy roboczej ds. edukacji (21.10.2015r.) dyskusji na 

temat: 

– 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, 

– zlecenia ekspertyzy w tym obszarze. 

• Omówieniu materiałów będących przedmiotem obrad IV posiedzenia Komitetu 

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

kryteriów wyboru projektów dla: 

– Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych  

– Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – projekty konkursowe 

– Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – projekty 

pozakonkursowe 

– Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej  

 

 

Przebieg spotkania:  

 

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

uczestników i przedstawienia planu posiedzenia. 

 

(2) Pan Tomasz Raszkowski – z ramienia Sekretariatu Komitetu przedstawił i omówił zmiany 

wprowadzone do Regulaminu Grupy ds. przedsiębiorczości i gospodarki. Uczestnicy 

posiedzenia zdecydowali, że częściowo wykorzystają  rozwiązania w nim przyjęte. 

Wprowadzono dwie zmiany do obowiązującego Regulaminu Grupy  roboczej ds. edukacji 

(przyjętego przez Grupę roboczą w dniu 21 października br.): 

 



a) w § 3 dodano ust. 3 o treści: „Odwołanie, o którym mowa w ust 2, następuje w 

drodze rezygnacji lub na wniosek min. dwóch członków Grupy roboczej”. 

b) w § 4 dodano ust. 4 o treści: „Każdy członek Grupy roboczej może zaproponować 

Przewodniczącemu Grupy zaproszenie eksperta na posiedzenie Grupy roboczej, w 

terminie umożliwiającym Przewodniczącemu jego zaproszenie i zgłoszenie do 

Sekretariatu Komitetu, o czym mowa w  § 8, ust. 10 Regulaminu działania Komitetu. 

Propozycja zaproszenia eksperta na posiedzenie Grupy roboczej powinna być 

poprzedzona krótkim pisemnym uzasadnieniem”. 

 

• Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie za wprowadzeniem powyższych zmian do 

Regulaminu. Wszystkie modyfikacje zostały jednogłośnie zaakceptowane przez 

członków Grupy roboczej.  

 

• Sekretariat Grupy został zobowiązany do opracowania tekstu jednolitego oraz 

przesłanie go członkom Grupy. 

 

(3) Na spotkaniu 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). Na pierwszym spotkaniu przedstawiciel Grupy 

zasygnalizował, iż inne Regionalne Programy Operacyjne zastosowały takie kryterium jako 

fakultatywne, skutkujące przyznaniem dodatkowych punktów. W przypadku RPO WiM 2014-

2020 jest to warunek obligatoryjny.  

• Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego przedstawił uwarunkowania przyświecające przyjęciu takiego 

rozwiązania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wskazał na Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-

2020 oraz powołał się na uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgłoszone na 

etapie konsultowania materiałów będących przedmiotem III posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020.  

• W wyniku dyskusji ustalono, że Grupa robocza: 

a) zwróci się z prośbą do Sekretariatu Komitetu o przekazanie ich wątpliwości do 

przedstawicieli  Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

w KM RPO WiM 2014-2020 z jednoczesną prośbą o odniesienie się tych 

instytucji do wątpliwości grupy oraz możliwości innego rozwiązania kwestii 

skoncentrowania wsparcia na szkołach lub placówkach systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu. Powyższa informacja zostanie 

przekazana także wszystkim członkom Komitetu.  

b) wystąpi do Komitetu Monitorującego WiM 2014-2020 z prośbą o zlecenie 

ekspertyzy w tym obszarze.  

 



• Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie za przyjęciem powyższego toku 

postępowania. Członkowie jednomyślnie zatwierdzili taką ścieżkę działania.  

 

(4) W wyniku analizy materiałów będących przedmiotem obrad IV posiedzenia Komitetu 

Monitorującego WiM 2014-2020 zidentyfikowano następujące uwagi do osi priorytetowej 

Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014-2020: 

 

a) kryterium merytoryczne premiujące nr 5 – Obszar strategicznej interwencji -

zawnioskowano o uzupełnienie definicji przywoływanego kryterium o „OSI Aglomeracja 

Olsztyńska”. Wnioskowana zmiana ma swoje uzasadnienie w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, który wskazuje iż beneficjent 

ubiegający się o pomoc finansową będzie musiał przedstawić trendy demograficzne 

zachodzące na danym obszarze oraz efektywność kosztową. 

b) kryterium merytoryczne punktowe nr 7 – Wpływ na rozwiązanie wszystkich 

zdiagnozowanych problemów kluczowych interesariuszy – zdaniem członków grupy 

kryterium te nie wpłynie na punktację projektu ponieważ istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że wszyscy wnioskodawcy wykażą we wniosku tylko te problemy, 

które chcą rozwiązać. Będzie to oznaczało, że rozwiązują wszystkie wskazane problemy.  

c) kryterium merytoryczne punktowe nr 5 – Liczba szkół odwiedzających wspartą 

infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje – według uczestników posiedzenia 

należałoby dodać „placówki oświatowe” w nazwie i definicji kryterium, bowiem szkoły 

nie będą jedynym beneficjentem powstałej w ramach projektu infrastruktury 

popularyzującej naukę i innowacje. 

 

(5)  Pani Grażyna Przasnyska - Przewodnicząca Grupy zaproponowała, aby wszystkie uwagi, które 

były zgłaszane podczas posiedzenia, dot. zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 

Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych oraz kryteriów wyboru projektów w ramach tej 

osi priorytetowej zostały przesłane drogą elektroniczną do Sekretariatu Grupy, który 

następnie przekaże je Przewodniczącej Grupy. Ustalono, że Przewodnicząca Grupy zgłosi do 

Sekretariatu Komitetu wszystkie uwagi jako wspólne stanowisko Grupy roboczej. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 19.11.2015 r. 

 

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

2020 

Funkcja  

w komitecie 

1 Bielawski Maciej 
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych 
członek 

2 Borkowski Jarosław Region Warmińsko-Mazurski NSZZ "Solidarność" członek 

3 Dondzik Artur 
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców 

Prywatnych 
członek 

4 Opieczyński Michał 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 

obserwator 

5 Przasnyska Grażyna Ministerstwo Edukacji Narodowej zastępca członka 

6 Szunejko Jarosław OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego członek 

7 Szydło Jacek Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej członek 

8 
Smólczyńska 

Katarzyna 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 

Na prawach 

obserwatora 

 

 

 


