
 

 

 

 

 

 

Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji KM WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

18 stycznia 2016 roku 

 

 

W dniu 18 stycznia br. odbyło się, z udziałem Wicemarszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Pana Mirona Sycza, V posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej  

 ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 6 członków 

Grupy roboczej (w załączeniu lista obecności). 

 

Spotkanie poświęcone było dalszym ustaleniom związanym z kwestią zlecenia ekspertyzy  

w obszarze kryteriów wyboru projektów dla działania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów osi priorytetowej Kadry 

dla gospodarki – zgodnie z postanowieniami podjętymi na IV spotkaniu Grupy roboczej ds. 

edukacji  z dnia 10 grudnia 2015 roku. 

 

Przebieg spotkania:  

 

1) Pani Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Grupy streściła dotychczasową ścieżkę 

postępowania w sprawie zlecenia ekspertyzy. Przypomniała wypracowane na poprzednim 

posiedzeniu Grupy roboczej rekomendacje zmiany zapisów Szczegółowego opisu osi 

priorytetowej Kadry dla gospodarki oraz kryteriów wyboru projektów.  

Na spotkaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. Grupa robocza zaproponowała następujący 

zapis w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki w punkcie 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów: „Interwencja EFS zostanie skierowana 

w ramach jednego projektu do min. 50% szkół lub placówek systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu” przy równoczesnym wprowadzeniu 

kryterium specyficznego fakultatywnego premiującego projekty uwzględniające 

większy niż 50% udział szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają 

najsłabsze wyniki w skali regionu, np. 

50%-60% - 0 pkt 

60%-80% – 4 pkt 

80%-100% – 8 pkt 

2) Pani Przewodnicząca poddała pod dyskusję możliwość zastosowania rekomendowanego 

rozwiązania bez konieczności zlecenia ekspertyzy w tym obszarze. 

3) W wyniku dyskusji ostatecznie ustalono, że: 

a) Grupa robocza wstrzymuje się od zlecenia ekspertyzy; 



b) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotuje pismo do Ministerstwa Rozwoju 

– Instytucji do spraw koordynacji w zakresie EFS, z prośbą o opinie co do 

zaproponowanego przez Grupę roboczą nowego zapisu w Szczegółowym opisie osi 

priorytetowej Kadry dla gospodarki oraz kryteriów wyboru projektów; 

c) Projekt zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki 

zostanie przedłożony do akceptacji Zarządowi Województwa Warmińsko-

Mazurskiego; 

d) Instytucja Zarządzająca przekaże projekt ww. dokumentu do zaopiniowania przez IK 

UP pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa oraz wytycznymi horyzontalnymi 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;  

e) Po uzyskaniu opinii Ministerstwa Rozwoju na posiedzenie Komitetu, planowane w 

marcu br., przedstawione zostaną do zatwierdzenia kryteria wybory projektów dla 

działania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów RPo WiM 2014-2020; 

f) Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa poprosił Pana Michała 

Opieczyńskiego  - Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o 

przygotowanie wspomnianego powyżej pisma oraz realizację zadań niezbędnych do 

zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki; 

g) Na kolejnym VI posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (19 

lutego 2016 r.) Pani Przewodnicząca poinformuje członków Komitetu  

o wstrzymaniu procedury zlecenia ekspertyzy oraz trybie dalszego postępowania. 

4) Pan Maciej Bielawski zwrócił uwagę na pojawiające się problemy z funkcjonowaniem 

Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI MAKS2). Zauważył również, że są trudności z 

uzyskaniem odpowiedzi na zadane mailowo przez wnioskodawców zapytania kierowane 

do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pan Michał Opieczyński – Dyrektor 

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponował spotkanie w tej 

sprawie  bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Grupy roboczej. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

V spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

 Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 18.01.2016 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 Sycz Miron 

Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 
członek 

9 
Smólczyńska 

Katarzyna 

Departament Europejskiego  

Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 

ekspert 

 

 


