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Sprawozdanie ze spotkania 

Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 

KM WiM 2014-2020 

 

 

W dniu 12.05.2016 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia 
społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział członkowie 
grupy oraz obserwatorzy. Podczas spotkania oddano analizie i dyskusji cztery obszary 
tematyczne: 
- projekt kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  
- projekt kryteriów dla Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej RPO 
WiM 2014-2020 
- dyskusja nt. usług społecznych - w kontekście zarówno konkursowym, jak podejścia 
- sprawozdanie roczne za lata 2014 - 2015 z realizacji RPO WWM na lata 2014-2020 oraz 
sprawozdanie za I kwartał 2016 r. z realizacji RPO WWM na lata 2014-2020 
 
Ustalono, iŜ: 
1) grupa otrzyma Plan działań na rok 2016 w obszarze zdrowia dla województwa warmińsko-
mazurskiego, zarówno w wersji pierwotnej, jak i tej, która ulec ma zmianie juŜ po spotkaniu 
Komitetu 
2) zostanie złoŜony wniosek o zmianę kryterium obligatoryjnego 4 (projekt kryteriów wyboru 
projektów dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się ) na Wnioskodawca lub co 
najmniej jeden z partnerów w projekcie posiada 24 miesięczne doświadczenie w realizacji 
programów profilaktycznych 
3) zostanie złoŜony wniosek o doprecyzowanie kryterium obligatoryjnego 8 (projekt 
kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się). W obecnym 
kształcie bowiem uniemoŜliwia ono praktycznie realizację projektu potencjalnym 
projektodawcom. Wskaźnik 20% kobiet - nie wiadomo czy dotyczy uczestniczek projektu czy 
teŜ liczby 1890 kobiet, które w wyniku projektu powinny poddać się badaniom. O ile bowiem 
realne jest sprawdzenie w stosunku do ww. liczby 1890 kobiet, czy badały się w okresie 
ostatnich trzech lat (przy rejestracji) i monitorowanie osiągnięcia tego wskaźnika, to juŜ przy 
20 % uczestniczek projektu nie jest to moŜliwe. Nie ma bowiem obecnie sprawnego systemu, 
pozwalającego na weryfikację tych danych, w tym zwłaszcza dostępu do danych NFZ (jeśli 
kobiety te nie zarejestrują się i nie poddadzą się badaniom).  Wnioskujemy więc albo o 
zastosowanie wskaźnika 20 % do liczby 1890 kobiet, albo o opisanie go w ten sposób, by w 
przypadku 20% wszystkich uczestniczek projektu mógł być weryfikowany za pomocą 
oświadczeń. 
Dwa powyŜsze wnioski kierowane są do IZ (ROPS) celem ich uwzględnienia. W przypadku 



otrzymania informacji z ROPS o niemoŜności ich uwzględnienia (w ciągu 5 dni, do 
18.05.2016) przesłane zostaną na formularzu uwag celem uwzględnienia na posiedzeniu 
Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W takim teŜ przypadku  wniosek o 
wycofanie kryteriów konkursu - z obrad komitetu i doprecyzowanie dwóch kryteriów zostanie 
złoŜony do IZ (ROPS), do wiadomości Pana Marszałka - przewodniczącego KM RPO WiM 
2014-2020.  
 
4) ustalono, iŜ w przypadku projektu kryteriów dla Poddziałania 11.3.1 Wsparcie 
przedsiębiorczości społecznej RPO WiM 2014-2020 złoŜony zostanie wniosek o 
autopoprawkę bądź zmianę kryterium fakultatywnego 3. 
Brzmienie: Projekt zakłada tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne (m.in. 
podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych) oraz 
podmioty 
reintegracyjne np. warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) oraz przystępowanie do tych 
spółdzielni przez osoby fizyczne. 
Proponowane brzmienie: Projekt zakłada tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby 
prawne (m.in. podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach 
socjalnych) oraz podmioty reintegracyjne np. warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) oraz 
przystępowanie do tych spółdzielni przez osoby fizyczne bądź zatrudnienie w tych 
spółdzielniach osób fizycznych. 
Propozycja zmiany wynika z faktu, iz w przypadku tworzenia SS przez samorządy (co 
równieŜ jest premiowane) mogą one zlecać zadania "in house". W przypadku przystąpienia 
osoby fizycznej struktura członkostwa w spółdzielni ulega zmianie i moŜliwe jest tylko 
stosowanie procedur zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
 
5) wyraŜono zaniepokojenie procesem wdraŜania środków w ramach RPO WiM 2014-2020, 
na bazie zarówno lektury Sprawozdania rocznego za lata 2014 - 2015 z realizacji RPO WWM 
na lata 2014-2020 oraz za I kwartał 2016 r., jak i informacji (popartych pismem do Pana 
Marszałka), zgłoszonych na ostatnim posiedzeniu Komitetu.   
Zaniepokojenie budzą takie zapisy ze sprawozdania, jak: 
- fakt, iŜ wykorzystanie alokacji za dwa lata to tylko 0,7 % 
- wskazano, iŜ występują trudności w składaniu wniosków o płatność 
- najczęstsze stwierdzenie "W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono Ŝadnych naborów 
wniosków o dofinansowanie" 
- fakt, iŜ w osi 10 beneficjentem był tylko samorząd  
- zapis przy osi 11, iŜ w 2015 r. nie zidentyfikowano Ŝadnych znaczących problemów 
wpływających na wdraŜanie osi priorytetowej. 
- podobnie zapis przy osi 12 PT, iŜ w 2015 r. nie zidentyfikowano Ŝadnych znaczących 
problemów wpływających na wdraŜanie osi priorytetowej. Jednocześnie faktem jest, iŜ nie 
funkcjonuje obecnie profesjonalny system wsparcia beneficjentów, szkolenia dot. RPO były 
niskiej jakości, brakuje wsparcia doradczego itd. Analiza sprawozdania za I kwartał 2016 
niewiele wnosi do tego stanu. 
 
Zaniepokojenie budzi zwłaszcza fakt, iŜ konsekwencją niskiej liczby konkursów w 2015 r. 
oraz bardzo niskiej liczby podpisanych umów na realizację projektu będą zjawiska negatywne 
dla całego województwa warmińsko-mazurskiego. ZauwaŜono tu zwłaszcza koncentrację 
większych środków w krótszym okresie, co moŜe spowodować "walkę o klienta", ale teŜ 



większy udział w realizacji projektów podmiotów spoza województwa, gdyŜ te z terenu 
województwa nie będą w stanie podjąć się realizacji tylu zadań w tak krótkim czasie. To z 
kolei zdecydowanie zmniejszy szanse na oddolność i trwałość działań oraz skuteczną zmianę 
w przypadku beneficjentów ostatecznych - mieszkańców województwa warmińsko-
mazurskiego. 
Brakuje teŜ w dokumencie Sprawozdanie... odniesienia się do partnerstwa (w tym zwłaszcza z 
organizacjami pozarządowymi) przy wdraŜaniu RPO WiM 2014-2020, opracowywaniu 
kryteriów itd. 
6) Zapoznano się z rozwiązaniami, zaproponowanymi przez IZ (ROPS), nastawionymi na 
usprawnienie procedury aplikowania o środki do RPO WiM 2014-2020. Ustalono, iŜ 
wystosowana zostanie prośba o uwzględnienie w programie najbliŜszego Komitetu 
Monitorującego RPO WiM 2014-2020 informacji nt. usprawnienia procesu wdraŜania RPO 
WiM 2014-2020. Wiemy, Ŝe działania naprawcze są planowane (z informacji otrzymanych od 
IZ - ROPS podczas spotkania grupy), prosimy o przekazanie ich w kontekście całego RPO 
podczas posiedzenia Komitetu. 
 
7) Ustalono równieŜ, iŜ złoŜone zostaną wnioski - propozycje zmian zapisów w dokumencie 
Sprawozdanie... na najbliŜsze posiedzenie Komitetu. 
 
8) Zgodzono się, iŜ warto dąŜyć do takiego systemu oceny, w którym oceniana jest przede 
wszystkim jakość oferty i jej faktyczny wpływ na ostatecznych beneficjentów oraz 
wprowadzenie zmiany. Pozostałe kwestie natomiast mogą zostać rozstrzygnięte bądź 
uszczegółowione na dalszym etapie wnioskowania, np. w fazie negocjacji. System taki 
funkcjonuje np. w woj. pomorskim. 
 
 

Z powaŜaniem  
 
Bartłomiej Głuszak 
 
Przewodniczący grupy ds. włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III posiedzenie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

12.05.2016, Olsztyn 

 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Podmiot reprezentowany w KM RPO WiM 

2014-2020 

Funkcja  

w Komitecie 

1 Bielawski Maciej 
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych 
członek 

4 Głuszak Bartłomiej Federacja FOSa członek 

5 Piłat Tomasz  
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

„Południowa Warmia” 
członek  

6 Popławski Łukasz Departament Zdrowia ekspert 

7 Podurgiel Urszula Stowarzyszenie Adelfi ekspert 

8 Dobkowski Remigiusz WAMA COOP ekspert 

9 
Dorota Wyszkowska -

Solnicka 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ekspert 

 

 

 

 

 


