
 
 

 

 

 

Spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

16 lutego 2016 r. 

   

16 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy, 

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

5 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. włączenia społecznego i rynku pracy: 

• Zgłoszone kandydatury na Przewodniczącego Grupy: 

– Pan Tomasz Piłat (członek Grupy roboczej z ramienia Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Południowa Warmia”) na spotkaniu Grupy zgłosił na funkcję 

Przewodniczącego kandydaturę Pana Bartłomieja Głuszaka – członka Grupy 

roboczej z ramienia Federacji FOSa. 

– Kandydaturę Pana Bartłomieja Głuszaka poparli pozostali członkowie Grupy. 

– Pan Bartłomiej Głuszak zaakceptował 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. włączenia społecznego i rynku pracy liczącej  

10 członków, minimalna liczba wynosi 5 głosów). 

• Wyniki głosowania: Pan Bartłomiej Głuszak otrzymał 5 głosów. 

• Ponieważ Pan Bartłomiej Głuszak otrzymał wymaganą liczbę głosów, został wybrany 

Przewodniczącym Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy. 

 

(3) Przyjęcie regulaminu Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy. 



 
• Pan Tomasz Raszkowski poinformował, że Sekretariat Komitetu opracował projekt 

regulaminu Grupy i przesłał wszystkich członkom Grupy 19 stycznia i 1 lutego br.  

W drodze obiegowej, nie zostały zgłoszone do niego uwagi. 

• W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej sformułowane zostały 3 propozycje zmian 

do projektu Regulaminu Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy: 

– Pan Bartosz Głuszak (Przewodniczący Grupy roboczej ds. włączenia społecznego  

i rynku pracy) zaproponował autopoprawkę do Regulaminu Grupy roboczej  

ds. włączenia społecznego i rynku pracy (§ 2 ust. 2 ), poprzez  dodanie 

sformułowania „przede wszystkim”. 

„Tematyczny zakres działania Grupy roboczej obejmuje przede wszystkim 

dokumenty i kwestie dotyczące X osi priorytetowej „Regionalny Rynek Pracy” 

RPO WiM 2014-2020 oraz XI osi priorytetowej „Włączenie społeczne”  

RPO WiM 2014-2020”. 

– Pan Bartłomiej Głuszak (Przewodniczący Grupy roboczej ds. włączenia 

społecznego i rynku pracy) zaproponował autopoprawkę do Regulaminu Grupy 

roboczej ds. włączenia społecznego (§ 4 ust. 3 ), poprzez dodanie zapisu: 

„W przypadku, gdy Sekretariat Komitetu będzie otrzymywał materiały będące 

przedmiotem prac Grupy roboczej, po terminie wskazanym w ust 3, 

niezwłocznie przekaże je do wszystkich członków Grupy roboczej”. 

– Pan Bartłomiej Głuszak zaproponował dodanie zapisu do § 2 ust 5 Regulaminu 

Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy wskazującego  

na możliwość pracy w trybie obiegowym.   

• Przewodniczący Grupy zarządził głosowanie nad przyjęciem Regulaminu w kształcie 

opracowanym przez Sekretariat Komitetu uwzględniając autopoprawki wypracowane 

przez członków Grupy. 

• Wyniki głosowania: 5 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Wobec 

czego Regulamin Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy został przyjęty 

(w załączeniu treść przyjętego regulaminu). 

• Pan Tomasz Raszkowski – uczestniczący w spotkaniu z ramienia Sekretariatu Komitetu  

zobowiązał się do wprowadzenia autopoprawek  do Regulaminu, a następnie 

przekazania go członkom Grupy.   

 

(4) Pozostałe ustalenia: 

• Kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy ustalone 

zostało na 14 marca 2016 r. na godz. 12.00. 

• Przedmiotem spotkania będą materiały będące przedmiotem obrad VIII posiedzenia 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 oraz dyskusja nt. podejścia do usług 

społecznych w kolejnych naborach wniosków o dofinansowanie. 

• Przewodniczący Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 3 dni przed 

posiedzeniem przekaże do Sekretariatu Komitetu Agendę spotkania, a następnie  

za pośrednictwem Sekretariatu Agenda zostanie przekazana pozostałym członkom 

Grupy. 

• Na następne spotkanie Grupy, za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu zaproszeni 

zostaną przedstawiciele Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Olsztyna i Ełku – z uwagi na planowane do omówienia na spotkaniu kryteria wyboru 



 
projektów dla Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych 

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej 

integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji 

społecznej – projekt ZIT Ełk. 

• W przypadku omawiania na posiedzeniach Grupy kryteriów wyboru projektów  

dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się RPO WiM 2014-2020, zaproszony  

do udziału w spotkaniu będzie Pan Ryszard Wasiński - Dyrektor Departamentu Zdrowia  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

• W przypadku omawiania na posiedzeniach Grupy kwestii związanych z Działania 10.6 

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu 

 o podejście popytowe RPO WiM 2014-2020, zaproszony do udziału w spotkaniu będzie 

przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

• W załączeniu: 

– Lista obecności ze spotkania 

 

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Bolewska 

Olsztyn, 23 lutego 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I posiedzenie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

16.02.2016, Olsztyn 

 

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 Głuszak Bartłomiej Federacja FOSa członek 

3 Jędryczka Lucyna 
Stowarzyszenie Integracji Osób 

Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach 

Zastępca 

członka 

4 Piłat Tomasz 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

„Południowa Warmia” 
członek 

5 Szarek Tomasz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 
Zastępca 

członka 

 

 

 

 

 


