
Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji  KM RPO WiM 2014-2020 

20 października 2015 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, że 20 października br. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. 

edukacji, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło 

udział 4 członków Grupy roboczej (w załączeniu lista obecności). 

Spotkanie poświęcone było ukonstytuowaniu się Grupy roboczej, tj. 

• wyborowi Przewodniczącego Grupy 

• przyjęciu Regulaminu Grupy 

Przebieg spotkania: 

(1) Pan Tomasz Raszkowski – Kierownik Biura Monitoringu Departamentu Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu Sekretariatu 

Komitetu Monitorującego, otworzył spotkanie oraz przedstawił ogólne wymagania nałożone 

na grupy robocze w Regulaminie działania Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. 

Przede wszystkim przedstawił zadania Grupy, zasady wyboru Przewodniczącego Grupy oraz 

przyjęcia Regulaminu Grupy. 

 

(2) Wybór Przewodniczącego Grupy roboczej ds. edukacji 

• Zgłoszone kandydatury na Przewodniczącego Grupy: 

– Pan Jacek Szydło – członek Grupy roboczej z ramienia Związek Gmin Wiejskich 

Rzeczpospolitej Polskiej na spotkaniu Grupy zgłosił na funkcję Przewodniczącego 

kandydaturę Pani Grażyny Przasnyskiej – członka Grupy roboczej z ramienia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

– Kandydaturę Pani Grażyny Przasnyskiej poparli pozostali członkowie Grupy. 

– Pani Grażyna Przasnyska  zaakceptowała swoją kandydaturę. 

• Pan Tomasz Raszkowski przeprowadził procedurę głosowania. Aby kandydat został 

wybrany na Przewodniczącego Grupy, zgodnie z Regulaminem działania Komitetu, 

powinien otrzymać co najmniej połowę głosów wszystkich członków grupy roboczej (w 

przypadku Grupy roboczej ds. edukacji liczącej 7 członków, minimalna liczba wynosi 4 

głosy). 

• Wyniki głosowania: 

– Pani Grażyna Przasnyska otrzymała 4 głosy. 

• Ponieważ Pani Grażyna Przasnyska otrzymała wymaganą liczbę głosów i została 

wybrana Przewodniczącą Grupy roboczej do edukacji. 

 

(3) Przyjęcie regulaminu Grupy roboczej ds. edukacji. 

• Pan Tomasz Raszkowski poinformował, że na III posiedzeniu Komitetu, jego 

Przewodniczący zobowiązał Sekretariat Komitetu do opracowania projektu regulaminu 

Grupy. Sekretariat projekt regulaminu opracował i przesłał wszystkich członkom Grupy 24 

września br. W drodze obiegowej, nie zostały zgłoszone do niego uwagi.  



• Na posiedzeniu Grupy wypracowana została autopoprawka do regulaminu (§ 2 ust. 1 lit. 

b)) w brzmieniu „opracowywanie własnych projektów uchwał i przedkładanie ich 

Komitetowi,”. 

• Przewodnicząca Grupy zarządziła głosowanie nad przyjęciem Regulaminu w kształcie 

opracowanym przez Sekretariat Komitetu uwzględniając autopoprawkę wypracowaną 

przez członków Grupy. 

• Wyniki głosowania: 4 głosy za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Wobec 

czego Regulamin Grupy roboczej ds. edukacji został przyjęty (w załączeniu treść 

przyjętego regulaminu). 

 

(4) Pozostałe ustalenia podjęte na spotkaniu 

• Pan Tomasz Raszkowski – Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 

zobowiązał się przekazać Grupie roboczej dane kontaktowe wszystkich członków Grupy (w 

załączeniu). 

• Członkowie Grupy zwrócili uwagę, że Grupa robocza ds. przedsiębiorczości i gospodarki 

dopracowuje zapisy swojego Regulaminu. Pan Tomasz Raszkowski – Sekretariat Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020, po zatwierdzeniu tego regulaminu Grupy roboczej 

ds. przedsiębiorczości i gospodarki, zobowiązał się przekazać go członkom Grupy roboczej 

ds. edukacji – tak aby Grupa mogła zdecydować, czy chce wykorzystać rozwiązania w nim 

przyjęte. 

• Pan Artur Dondzik - członek Grupy roboczej z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych zasygnalizował dwie kwestie dotyczące omawianych na III 

posiedzeniu Komitetu Szczegółowego opisu osi priorytetowej oraz kryteriów wyboru 

projektów w ramach osi priorytetowej „Kadry dla gospodarki” RPO WiM, tj.: 

– kryteriów odnoszących się do wyników edukacyjnych placówki oświatowej, 

– zakresu wsparcia dot. rozwoju kompetencji kluczowych, 

co do których zidentyfikował inne podejście przyjęte w programach regionalnych (woj. 

podlaskie) oraz krajowych (NCBiR). Pan Artur Dondzik zasugerował zastanowienie się nad 

zleceniem ekspertyzy pokazującej możliwość przyjęcia takich rozwiązań również w RPO 

WiM 2014-2020. Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Artura Dondzika o pisemne 

sformułowanie omawianych kwestii, co umożliwi dyskusję na ten temat na następnym 

spotkaniu Grupy. Pan Artur Dondzik zobowiązał się do sporządzenia takiej informacji oraz 

jej przekazania do Sekretariatu Komitetu na początku listopada br.  

• Kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji ustalone zostało na 19 listopada 2015 r. na 

godz. 11.00. 

 

 

 

 

 



 

 

 

I spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 20.10.2015 r. 

 

 

 

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 Przasnyska Grażyna Ministerstwo Edukacji Narodowej zastępca członka 

3 Szunejko Jarosław OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego członek 

4 Szydło Jacek 
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej 
członek 

 

 

 


