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Regulamin 

 

Grupy roboczej do spraw edukacji 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Grupa robocza do spraw edukacji (zwana dalej Grupą roboczą) została powołana 7 września 

2015 r. Uchwałą nr 21/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej Komitetem), na 

podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu działania Komitetu (przyjętego 29.05.2015 r. Uchwałą nr 

1/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, z późn. zm.). 

2. Grupa robocza działa zgodnie z niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem Grupy 

roboczej). W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Grupy roboczej, obowiązują zasady 

określone w Regulaminie działania Komitetu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Członkowie, zastępcy członków i obserwatorzy Komitetu zgłaszają chęć członkostwa w Grupie 

roboczej oraz rezygnację z członkostwa do Sekretariatu Komitetu.  

4. Każda osoba wchodząca w skład Grupy roboczej jest członkiem Grupy roboczej. 

5. Skład Grupy zatwierdza Przewodniczący Komitetu. 

 

§ 2 

Zadania Grupy roboczej 

1. Zadania Grupy roboczej określone zostały w § 8, ust. 7 Regulaminu działania Komitetu. Należą do 

nich w szczególności: 

a) opiniowanie projektów uchwał Komitetu, 

b) opracowywanie własnych projektów uchwał i przedkładanie ich Komitetowi, 

c) przygotowanie corocznego sprawozdania z realizacji zadań Grupy roboczej.  

2. Tematyczny zakres działania Grupy roboczej obejmuje dokumenty i kwestie dotyczące II osi 

priorytetowej „Kadry dla gospodarki” RPO WiM 2014-2020 oraz wsparcia infrastruktury 

edukacyjnej w ramach IX osi priorytetowej „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” RPO 

WiM 2014-2020.   

3. Opinie Grupy roboczej wypracowane są w drodze konsensusu. 

4. W przypadku braku konsensusu, wypracowana jest opinia ze wskazaniem rozbieżności. 

5. Opinie do projektów uchwał Komitetu oraz propozycje projektów uchwał Komitetu są 

sporządzane i prezentowane na posiedzeniu Komitetu przez Przewodniczącego Grupy roboczej 

lub wyznaczonego przez Przewodniczącego Grupy roboczej członka Grupy roboczej.  

 

 



§ 3 

Przewodniczący Grupy roboczej 

1. Grupą roboczą kieruje Przewodniczący Grupy roboczej. 

2. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Grupy roboczej następuje w drodze głosowania poprzez 

uzyskanie co najmniej połowy głosów wszystkich członków Grupy roboczej. Każdemu członkowi 

Grupy roboczej przysługuje jeden głos. 

3. Odwołanie, o którym mowa w ust 2, następuje w drodze rezygnacji lub na wniosek min. dwóch 

członków Grupy roboczej. 

4. Do zadań Przewodniczącego Grupy roboczej należy: 

a) Kierowanie pracą Grupy roboczej. 

b) Informowanie Sekretariatu Komitetu o konieczności zorganizowania spotkania Grupy 

roboczej, w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem 

spotkania. 

c) Sporządzanie agendy spotkania Grupy roboczej. 

d) Prowadzenie spotkań Grupy roboczej, z zastrzeżeniem, że w przypadku swojej 

nieobecności Przewodniczący Grupy może powierzyć prowadzenie obrad, wskazanemu w 

pisemnym upoważnieniu, członkowi Grupy roboczej. 

e) Obsługa merytoryczna spotkań Grupy roboczej, tj. m.in. przygotowanie materiałów na 

spotkania Grupy roboczej, sporządzanie wypracowanych przez Grupę roboczą opinii i/lub 

dokumentów. 

f) Przygotowanie corocznego sprawozdania z realizacji zadań Grupy roboczej, o którym 

mowa w § 8, ust. 7, pkt. 4) Regulaminu działania Komitetu. 

g) Współpraca z Sekretariatem Komitetu w zakresie obsługi techniczno-organizacyjnej prac 

Grupy roboczej. 

 

§ 4 

Organizacja prac grupy roboczej 

1. Spotkania Grupy roboczej odbywają się w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, w 

szczególności na wniosek Przewodniczącego Komitetu, Przewodniczącego Grupy roboczej lub 

przynajmniej ¼ liczby jej członków. 

2. Informacja o planowanym spotkaniu Grupy roboczej jest przekazywana jej członkom najpóźniej 

5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych 

możliwe jest skrócenie tego terminu do 3 dni roboczych. 

3. Niezbędne materiały wysyłane są co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Na 

wniosek Przewodniczącego Grupy roboczej lub w sytuacjach szczególnie uzasadnionych możliwe 

jest przekazanie materiałów najpóźniej 3 dni robocze przed terminem spotkania. 

4. 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. 

5. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Grupy roboczej  wykonuje Sekretariat Komitetu (zgodnie 

z §9, ust. 4, pkt 7) Regulaminu działania Komitetu), do zadań którego należy: 



a) organizacja spotkań Grupy roboczej (z zastrzeżeniem §8, ust. 9 Regulaminu działania 

Komitetu) 

b) informowanie członków Grupy roboczej o miejscu i terminie spotkań Grupy roboczej, 

c) wysyłanie na adresy mailowe członków Grupy roboczej wszelkich dokumentów i 

informacji dotyczących Grupy roboczej, przygotowanych przez Przewodniczącego Grupy 

roboczej, 

d) sporządzanie protokołu z ustaleń po każdym spotkaniu Grupy roboczej, przy czym 

członkowie Grupy roboczej są zobowiązani do przekazywania Sekretariatowi Komitetu 

wkładu merytorycznego. 

6. Osoby zaangażowane w obsługę techniczno-organizacyjną prac Grupy roboczej, nie są członkami 

Grupy roboczej, przy czym uczestniczą w spotkaniach Grupy roboczej w zakresie koniecznym do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Grupy roboczej. 


