
 

Sprawozdanie ze spotkań Grupy roboczej ds. edukacji 
 KM RPO WiM 2014-2020 

za rok 2015 
 

Spotkania Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO 

WiM 2014-2020 w roku 2015 odbywały się w następujących dniach: 

 

I spotkanie- 20  października 2015r. 

II potkanie- 19 listopada 2015 r. 

III spotkanie- 10 grudnia 2015 r. 

IV spotkanie- 22 grudnia 2015 r. 

 

Na pierwszym spotkaniu wzięło udział  4 spośród 7 członków Grupy roboczej. Spotkanie 

poświęcone było ukonstytuowaniu się Grupy roboczej, tj.: 

• wyborowi Przewodniczącego Grupy 

• przyjęciu Regulaminu 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, zaś Pani Grażyna Przasnyska  zaakceptowała swoją kandydaturę. 

 

Wyniki głosowania: 
 

Pani Grażyna Przasnyska 4 głosy. 

 

Ponieważ Pani Grażyna Przasnyska otrzymała wymaganą liczbę głosów i została wybrana 

Przewodniczącą Grupy roboczej do edukacji. 

 

Przyjęcie regulaminu Grupy roboczej ds. edukacji. 
 

Na posiedzeniu Grupy przyjęto regulamin w formie zaprezentowanej przez Sekretariat z 

autopoprawką (§ 2 ust. 1 lit. b) w brzmieniu „opracowywanie własnych projektów uchwał i 

przedkładanie ich Komitetowi,”.  

Wyniki głosowania:  

4 głosy za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Ponadto na posiedzeniu grupy, 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.  

 

W dniu 19 listopada 2015 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy roboczej ds. 

przedsiębiorczości i gospodarki, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 

2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 8 osób, w tym 7 członków Grupy roboczej. 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  

 

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.  

 

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).  

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.  

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.  

 

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. 

 



 

 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. 

 
 

 

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. 

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 

 

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). 



 

 

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. 

 

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?  

 

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.  

 

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 dniu 22 grudnia br. odbyło się IV posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej  

 ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 4 

członków Grupy. 

Spotkanie poświęcone było doprecyzowaniu zakresu planowanej do 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 ustaleniami V posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 

WiM 2014-2020 (16-17 grudnia 2015 r.). 

 

W wyniku dyskusji Grupa robocza ds. edukacji: 

a) dokonała zmiany pytań badawczych planowanej ekspertyzy na następujące: 

– Czy zaproponowane podejście strategiczne zapewni spełnienie obowiązku 

zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiągania 

przez szkoły lub placówki systemu oświaty wyników edukacyjnych? 

– W jaki sposób definiować szkoły lub placówki systemu oświaty, które 

osiągają najsłabsze wyniki w skali regionu w odniesieniu do Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS i EFRR w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020? 

b) zdecydowała, na następne posiedzenie Grupy roboczej, zaprosić  (za 

pośrednictwem Sekretariatu Komitetu) Pana Mirona Sycza - Wicemarszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego celem przedstawienia propozycji zmiany 

zapisów w punkcie Limity i ograniczenia w realizacji projektów Szczegółowego 

opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 bez 

konieczności zlecania ekspertyzy  

w tym zakresie. Grupa robocza proponuje zmianę zapisu  „Interwencja EFS 

zostanie skierowana do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają 

najsłabsze wyniki w skali regionu” na „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 

c) postanowiła, że kwestia zlecenia ekspertyzy uzależniona będzie od ustaleń 

kolejnego spotkania Grupy. 

 

 

 

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i odpowiedzi do materiałów będących przedmiotem obrad 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 

(26-27 listopada 2015 r.) w zakresie Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług 

publicznych RPO WiM 2014-2020 

 

PODDZIAŁANIE 9.3.3 „INSTYTUCJE POPULARYZUJĄCE NAUKĘ I INNOWACJE” 

L.p. 

Nazwa 
instytucji 

zgłaszającej 
uwagę 

Dokument, 
którego dotyczy 

uwaga 

Rozdział, nr 
strony, brzmienie 

zapisu, którego 
dotyczy uwaga 

Uwaga lub 
propozycja 

zmiany wraz z 
uzasadnieniem 

Odniesienie się do uwagi 

Jacek Szydło - Związek Gmin Wiejskich RP 

Członek grupy roboczej ds. edukacji KM RPO W-M 2014-2020 

1. 
Grupa robocza ds. 

edukacji 

Do przedłożonego 

projektu Uchwały 

Komitetu 

Monitorującego 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 w 

sprawie 

zatwierdzenia 

kryteriów wyboru 

projektów dla 

Poddziałania 9.3.3 

infrastruktura 

edukacji 

ogólnokształcącej, 

osi priorytetowej 

Dostęp do wysokiej 

jakości usług 

publicznych RPO  

W-M 2014-2020 

Załącznik uchwały. 

Kryteria 

Merytoryczne 

Punktowe. 

Lp. 5.  
Liczba szkół 

odwiedzających 

wspartą 

infrastrukturę 

popularyzującą 

naukę i 

innowacje (dot. 

projektów 

konkursowych i 

pozakonkursowych) 

 

Należy dodać 

„placówki 

oświatowe” w 

nazwie kryterium 

i definicji 

kryterium, gdyż 

szkoły nie będą 

jedynym 

beneficjentem 

powstałej w 

ramach projektu 

infrastruktury 

popularyzującej 

naukę i innowacje 

Uwaga nieuwzględniona: 

Kryterium ma na celu weryfikację 

spełniania wskaźnika „Liczba szkół 

odwiedzających instytucje 

popularyzujące naukę i innowacje” 

określonego w RPO WiM 2014-

2020. Do wyliczenia wartości 

wskaźnika liczone były szkoły 

zgodnie z definicją ustawową 

(ustawa  

z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty) zatem należy 

liczyć szkoły: 

a) podstawowe, w tym specjalne, 

integracyjne, z oddziałami  

integracyjnymi i sportowymi, 

sportowe 

 i mistrzostwa sportowego, 

b) gimnazja, w tym: specjalne, 

integracyjne, dwujęzyczne, z 

oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi, sportowymi i 

przysposabiającymi do pracy, 



 

sportowe i mistrzostwa 

sportowego, 

c) ponadgimnazjalne, w tym: 

specjalne, integracyjne, 

dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, dwujęzycznymi 

i sportowymi, sportowe, 

mistrzostwa sportowego, 

rolnicze i leśne, 

d) artystyczne. 

 

 

PODDZIAŁANIE 9.3.4 „INFRASTRUKTURA EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ” 

L.p. 

Nazwa 
instytucji 

zgłaszającej 
uwagę 

Dokument, 
którego dotyczy 

uwaga 

Rozdział, nr 
strony, 

brzmienie 
zapisu, którego 
dotyczy uwaga 

Uwaga lub propozycja 
zmiany wraz z 
uzasadnieniem 

Odniesienie się do 
uwagi 

Jacek Szydło - Związek Gmin Wiejskich RP 

Członek grupy roboczej ds. edukacji KM RPO W-M 2014-2020 

2. 

Jacek Szydło 

Członek grupy 

roboczej ds. 

edukacji KM 

RPO W-M 

2014-2020 

Do przedłożonego 

projektu Uchwały 

Komitetu 

Monitorującego 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 w 

sprawie 

zatwierdzenia 

kryteriów wyboru 

projektów dla 

Poddziałania 9.3.4 

infrastruktura 

edukacji 

ogólnokształcącej, 

osi priorytetowej 

Dostęp do wysokiej 

jakości usług 

publicznych RPO  

W-M 2014-2020 

Załącznik uchwały. 

Kryteria 

Merytoryczne 

Premiujące. 

Lp. 5. Obszar 

strategicznej 

interwencji. 

W przedłożonym projekcie w/w 

uchwały w zakresie Kryteriów 

Merytorycznych – Premiujących w 

pkt.5 tj. Obszar strategicznej 

interwencji – definiując to 

kryterium, wymieniono jedynie 

dwa spośród dziewięciu obszarów 

Strategicznej Interwencji tj. : OSI – 

Obszary o słabym dostępie do 

usług publicznych oraz OSI – 

Obszary peryferyzacji społeczno-

gospodarczej. Niezrozumiałym 

wydaje się pominięcie w ramach 

definicji niniejszego kryterium OSI 

– Aglomeracja Olsztyńska, tym 

bardziej, że jako jeden nielicznych 

obszarów Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego 

przejawia w ostatnich latach 

pozytywnie trendy  

demograficzne np. systematyczny 

wzrost liczby ludności, młode 

społeczeństwo, wzrost liczby 

urodzeń itp.  

Składam wniosek o uzupełnienie 

definicji przywoływanego 

kryterium o : „OSI Aglomeracja 

Uwaga nieuwzględniona 

Wyjaśnienie: 

Strategia rozwoju 

społeczno-

gospodarczego 

województwa 

warmińsko - 

mazurskiego do roku 

2025 wymienia 9 

Obszarów Strategicznej 

Interwencji (OSI). Są to 

obszary o szczególnym 

potencjale bądź 

problemach, które 

wymagają wsparcia. 

Zgodnie z RPO WiM 

2014-2020, w ramach 

celu szczegółowego 

„Poprawione warunki 

edukacji 

ogólnokształcącej 

wspierającej 

umiejętności kluczowe 

uczniów” s. 166 

przewidziano wsparcie 



 

Olsztyńska”. Pozytywne 

rozpatrzenie niniejszego wniosku 

było by zgodnie z projektem 

Szczegółowego opisu osi 

priorytetowej dostęp do wysokiej 

jakości usług publicznych RPO W-

M 2014-2020, który wskazuje iż 

beneficjent ubiegający się o 

pomoc finansową będzie musiał 

przedstawić trendy 

demograficzne zachodzące na 

danym obszarze oraz efektywność 

kosztową (str. 25, pkt 6). 

dla 2 obszarów 

strategicznej interwencji: 

OSI – Obszary o słabym 

dostępie do usług 

publicznych  

OSI – Obszary 

peryferyzacji społeczno-

gospodarczej 

Nie ma zatem 

możliwości aby 

rozszerzyć zapisy RPO o 

dodatkowe OSI ponad 

to, co zostało 

wynegocjowane z KE. 

3. 
Grupa 

robocza ds. 

edukacji 

Do przedłożonego 

projektu Uchwały 

Komitetu 

Monitorującego 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 w 

sprawie 

zatwierdzenia 

kryteriów wyboru 

projektów dla 

Poddziałania 9.3.4 

infrastruktura 

edukacji 

ogólnokształcącej, 

osi priorytetowej 

Dostęp do wysokiej 

jakości usług 

publicznych RPO  

W-M 2014-2020 

Załącznik uchwały. 

Kryteria 

Merytoryczne 

Punktowe. 

Lp. 7. Wpływ na 

rozwiązanie 
wszystkich 

zdiagnozowanych 

problemów 

kluczowych 

interesariuszy 

Kryterium, nie wpływające na 

punktację projektu, gdyż istnieje 

duże prawdopodobieństwo że 

wszyscy wnioskodawcy wykażą 

we wniosku tylko te problemy, 

które chcą rozwiązać, co będzie 

oznaczać, że rozwiązują wszystkie 

wskazane problemy 

Uwaga nieuwzględniona 

Weryfikacja ww. 

kryterium wynika z logiki 

projektowej oraz będzie 

przedmiotem oceny 

eksperta. Nie można 

ocenić projektu nie 

odnosząc jego wpływu 

na rozwiązanie 

zdiagnozowanych 

problemów kluczowych 

interesariuszy.  

 

 

 
Aktywne uczestnictwo grupy roboczej ds. edukacji na posiedzeniach Komitetu 

Monitorującego 
 
 

Na V posiedzeniu Komitetu  Monitorującego dnia 16-17 grudnia w Kromerowie Pan Artur 

Dondzik (przedstawiciel Grupy roboczej ds. edukacji Komitetu Monitorującego RPO WiM 

2014-2020) omówił zakres planowanej do zlecenia ekspertyzy w obszarze kryteriów wyboru 

projektów dla osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020. 



 

W ramach dyskusji: 

• Pani Lidia Wójtowicz (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) stwierdziła, 

że sformułowany zakres pytań badawczych jest niezrozumiały i nie wskazuje 

celowości ekspertyzy. Nie wnosi żadnej wartości dodanej, gdyż w głównej mierze 

dotyczy identyfikacji zapisów dokumentów programowych (np. Umowa Partnerska, 

RPO, kryteria wyboru projektów). Pani Dorota Kopeć (Zastępca Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) dodała, iż stanowiska zarówno Ministerstwa 

Rozwoju jak i Komisji Europejskiej są znane, więc nie ma konieczności zlecania 

ekspertyzy, aby je poznać. 

• Pan Łukasz Mikulec (przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju) wskazał, że przekazane 

stanowisko Ministerstwa Rozwoju było ukierunkowane na możliwość zastosowania 

innego sposobu ukierunkowania wsparcia na szkoły osiągające niskie wyniki w nauce. 

Ekspertyza powinna dać temu uzasadnienie merytoryczne. Dodał, że jeśli dana 

kwestia ma charakter prawny to Komisja Europejska traktuje to jako wyznacznik, a 

nie spełnienie któregoś  

z czynników może skutkować niekwalifikowalnością wydatków. Dlatego ekspertyza 

mogłaby dać możliwość sprawdzenia, czy można odstąpić od aktualnie 

zdefiniowanych kryteriów. 

• Pan Jarosław Borkowski (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ 

„Solidarność, członek Grupy roboczej ds. edukacji) przyznał, że Grupa robocza ds. 

edukacji niezbyt dokładnie sformułowała swoje pytania badawcze, natomiast 

planowany cel zlecenia ekspertyzy był zbieżny z celem wskazanym przez Pana 

Łukasza Mikulca. Pani Grażyna Przasnyska (przedstawiciel Ministra właściwego do 

spraw edukacji, Przewodnicząca Grupy roboczej ds. edukacji) dodała, że pomysł na 

zlecenie ekspertyzy wynikł z identyfikacji innego podejścia ukierunkowania wsparcia 

na szkoły osiągające niskie wyniki w nauce zastosowanego przez niektóre 

województwa. Przyznała rację, że pytania badawcze  

nie oddają w pełni celu zlecenia ekspertyzy. Grupie roboczej przyświecało 

dopuszczenie  

do wsparcia szkół, które potrafią wykorzystywać środki finansowe, a nie tylko do 

szkół  

o niskich wynikach. Oceny szkół w perspektywie kilkuletniej ewaluują, jednego roku 

są lepsze drugiego gorsze. Dlatego przy klasyfikacji szkół o niskich wynikach należy 

brać pod uwagę kilkuletnie wyniki oraz klasyfikację staninową. Szkoły w 

województwie warmińsko-mazurskim osiągają dobre wyniki, ale w porównaniu do 

szkół w innych województwach, wyniki te są średnie. Ponadto, szkoły w Olsztynie  

różnią się od pozostałych szkół w województwie. 



 

• Pan Michał Opieczyński (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie) zaznaczył,  

że w omawianej kwestii, tj. skoncentrowania wsparcia na szkołach o najniższych 

wynikach nauczania, można wyróżnić dwa problemy. Pierwszy dotyczy tego, jakim 

kryterium należy posługiwać się, aby móc rankingować szkoły, a drugi problem to 

jakimi miarami mierzyć jakość tych szkół. Do tych problemów powinna sprowadzać 

się proponowana ekspertyza.  

Pan Artur Dondzik opowiedział się nie tylko za ujęciem kwestii miar jakości szkół, ale 

również nad głównym problemem, tj. czy należy promować najsłabsze szkoły, czy 

wyrównywać szanse. 

• Pan Mirosław Gornowicz (przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie) przedstawił opinię, że dyskusja potwierdza zasadność zlecenia ekspertyzy, 

ponieważ pojawia się szereg wątpliwości. Natomiast proponowany zakres ekspertyzy 

jest bardzo szeroki. Dlatego należy poprosić Grupę roboczą o ograniczenie zakresu 

ekspertyzy i przedstawienie ponownie wniosku na kolejnym posiedzeniu Komitetu. 

Skrócenie pytań powinno zmierzać  

na skupieniu się na najważniejszych celach. Pan Jarosław Borkowski poinformował,  

że Grupie roboczej zależy na tym, by nie tracić kolejnego czasu. Zaproponował,  

żeby zatwierdzić ekspertyzę, a Grupa ponownie przygotuje pytania badawcze. 

• Pan Miron Sycz (Z-ca Przewodniczącego Komitetu) zdecydował, aby Grupa robocza  

ds. edukacji opracowała nowy zestaw pytań badawczych, które zostaną rozesłane  

do członków Komitetu, by mogli się z nim zapoznać i wnieść swoje uwagi. Natomiast 

decyzję o zleceniu ekspertyzy można podjąć podczas tego posiedzenia Komitetu. 

 

Pan Miron Sycz (Z-ca Przewodniczącego Komitetu) zamknął dyskusję, a następnie poddał  

pod głosowanie zlecenie ekspertyzy w obszarze kryteriów wyboru projektów dla osi 

priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.: 

Wyniki głosowania: „za”- 24 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głos. Tym 

samym zlecenie ekspertyzy zostało zaakceptowane przez Komitet.  

 
 
 

 
Artur Dondzik 

Przewodniczący Grupy roboczej ds. edukacji 

 
 


