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Protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet) z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

W załączeniu: 

- Porządek obrad, 

- Lista obecności uczestników spotkania, 

- Uchwała Nr 7/15 KM RPO WŁ z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 

wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata  2014-2020, 

 

1. Przywitanie uczestników spotkania. 

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, 

Wiceprzewodnicząca Komitetu, powitała zgromadzonych uczestników III posiedzenia 

Komitetu. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Pani Joanna Skrzydlewska zwróciła się do uczestników z prośbą o uwagi dotyczące porządku 

obrad. Ze względu na brak uwag, został on przyjęty bez sprzeciwu. 

3. Omówienie kryteriów wyboru projektów RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Zgodnie z porządkiem obrad, Pani Małgorzata Zakrzewska – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Polityki Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu, przedstawiła prezentację 

na temat proponowanych zmian do kryteriów wyboru projektów RPO WŁ 2014-2020.  

Pan Cezary Dzierżek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

Przewodniczący Reprezentacji Podregionu Północnego, Członek Komitetu, stwierdził, że 

nie będzie zgłaszał merytorycznych uwag do prezentowanego materiału. Odniósł się natomiast 

do tempa prowadzenia prezentacji zaznaczając, że jest to również uwaga innych Członków 

Komitetu. W jego opinii Członkowie Komitetu nie są dobrze przygotowani do pracy w dużym 

zespole. Skierował pytanie odnośnie możliwości zorganizowania szkolenia, które pomogłoby 

Członkom odpowiednio się przygotować do właściwego pełnienia swojej funkcji w pracach 

Komitetu. Wyraził nadzieję, że nie jest za późno, aby te sprawy uregulować i organizacyjnie 

doprecyzować. 

Pani Sylwia Kowalczyk – Główny Specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Zastępca Członka Komitetu 

zwróciła uwagę, że uwagi do kryteriów zostały również przekazane przez MIiR, do których IZ 

RPO się nie odniosła zapewne z uwagi, że zostały przekazane po terminie. Poruszyła następnie 

problem dotyczący kryteriów przyjętych na poprzednim posiedzeniu Komitetu, które są obecnie 

zmieniane poprzez uchylenie całej poprzedniej uchwały i przyjęcie nowej. Zgodnie z wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, został wydany przez MIiR komunikat dotyczący 

efektywności zatrudnieniowej wraz z ustalanymi progami dla wszystkich RPO, które należy 

stosować od 24 sierpnia br. Przy zastosowaniu mechanizmu uchylania całej uchwały 

i przyjmowania nowej, która odnosić się będzie do konkursów jeszcze nie ogłoszonych, 

ustawowe, nowe progi powinny zostać w niej uwzględnione. Jedynie w przypadku naborów już 

ogłoszonych dla Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), powyższych progów się nie stosuje. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
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Istnieje zatem ogólny problem jak procedować uchwały, które są uchylane i uchwalane na nowo 

w nowym brzmieniu. 

Odniosła się także do przekazanych przez MIiR dwóch uwag do wytycznych dotyczących 

włączenia społecznego, dla konkursu na Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 

Skierowała zapytanie, czy w tym przypadku konkurs również został już ogłoszony, ponieważ 

MIiR zgłosiło uwagi co do brzmienia kryteriów, które pojawiają się w nowej uchwale, a wcześniej 

znajdowały się w uchylonej uchwale na podstawie której ogłoszono konkurs. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi poprosiła jeszcze o wyjaśnienie zastosowania mechanizmu 

uchylania całych poprzednio przyjętych uchwał, gdyż w opinii MIiR wystarczającym 

mechanizmem jest zmiana tylko pojedynczych, wymagających poprawy kryteriów, co sprawia, 

że procedowanie nad uchwałami jest czytelniejsze. 

Pani Beata Suwart – Kierownik w Wydziale Obsługi Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odniosła się do uwag MIiR. 

Zaznaczyła, że w Działaniu 8.1 nabory na projekty Powiatowych Urzędów Pracy zostały 

ogłoszone już w czerwcu br., kiedy nie było jeszcze wytycznych dotyczących efektywności 

zatrudnieniowej jeżeli chodzi o rynek pracy. Zostały wówczas przyjęte wartości wskaźników w 

oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Dodała, że obecnie WUP jest na etapie zatwierdzania 

wniosków, które zostały złożone przez PUP. Po zatwierdzeniu harmonogramu na 2016 rok, 

wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostaną dodane zgodne z wytycznymi, jeżeli chodzi 

o wszystkie projekty dotyczące rynku pracy, czyli w tym przypadku Działania 8.1. i 8.2. 

W odniesieniu do kwestii dotyczącej wsparcia ekonomii społecznej w ramach Poddziałania 

9.3.1. poinformowała, że konkursy zostały już ogłoszone i stosowane są w ich ramach wytyczne 

dotyczące włączenia społecznego. Zgodziła się z uwagą MIiR odnośnie zapisu w wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, co do minimalnego okresu realizacji projektu dla 

OWES, który zgodnie z wytycznymi wynosi co do zasady 36 miesięcy, jednak projekty 

wyłaniane w pierwszej kolejności będą dwuletnie, co wynika z rekomendacji Komitetu Ekonomii 

Społecznej w naszym województwie.  

Ponadto, Pani Beata Suwart zapewniła, że WUP odniesie się do przekazanych przez MIiR uwag 

do kryteriów wyboru projektów w terminie późniejszym. 

Pan Zbigniew Gwadera - p.o. Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Członek Komitetu uzupełnił wypowiedź w kontekście uwag Pani Sylwii 

Kowalczyk. Stwierdził, iż część wprowadzonych zmian kryteriów lub ich ewentualne usunięcie 

wynika z ostatnich kontaktów i ustaleń z MIiR, z Departamentem EFS. Przykładem jest kwestia 

usunięcia kryterium dotyczącego grupy docelowej w opiece żłobkowej, która wynika 

z interpretacji i doprecyzowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, 

które wprowadzono już po zatwierdzeniu kryteriów na poprzednim posiedzeniu Komitetu. 

Podobna sytuacja dotyczy wycofania się z pełnego zapisu definicji kryterium w podmiotowym 

systemie finansowania. 

Podsumowując podkreślił, że kontakty z MIiR odbywają się na bieżąco, a wprowadzane zmiany 

wynikają ze zmian dokumentów nadrzędnych, które mamy obowiązek respektować.  

Do wypowiedzi Pana Cezarego Dzierżka odniosła się Pani Małgorzata Zakrzewska. 

Stwierdziła, że Członkowie Komitetu, zgodnie z Regulaminem działania Komitetu mają 

możliwość uczestniczenia w szkoleniach współfinansowanych ze środków z pomocy technicznej 
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Programu. Zapewniła również, że w najbliższym czasie wśród Członków Komitetu i ich 

Zastępców zostanie przeprowadzona ankieta, dotycząca ich preferencji szkoleniowych. 

Odnosząc się do trybu zatwierdzania kryteriów poinformowała, iż ze względu na możliwość 

etapowego przyjmowania SZOOP, ten sam tryb zastosowano również wobec kryteriów. 

Przedmiotowa uchwała przyjmuje całościowy dokument dotyczący kryteriów wyboru projektów, 

w ramach których niezbędne korekty wprowadzane będą w przyszłości w oparciu o uchwały 

zmieniające niniejszą. Dla zachowania czytelności dokumentu, każda taka zmiana zostanie 

opatrzona erratą z jednoznacznym wskazaniem zakresu wprowadzanych zmian. 

 

Pani Joanna Skrzydlewska odnosząc się do wypowiedzi Pana Cezarego Dzierżka, odnośnie 

sposobu organizacji pracy Członków Komitetu, nie podzieliła zdania iż tempo prac jest zbyt 

szybkie, biorąc pod uwagę powszechną opinię, że konkursy ogłaszane są zbyt późno. Jej 

zdaniem pracownicy Instytucji Zarządzającej, ponoszącej odpowiedzialność za wdrażanie RPO 

w województwie łódzkim, pracują w bardzo trudnych warunkach kadrowych oraz pod presją 

czasu, ma jednak nadzieję, że mimo tej niekorzystnej sytuacji, przygotowywane na posiedzenia 

Komitetu materiały będą na jak najwyższym poziomie. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi, odniosła się do tematu szkoleń. Uzupełniając wypowiedź 

Pani Małgorzaty Zakrzewskiej poinformowała, że dopiero w dniu 27.08.2015 r. na sesji 

Sejmiku Województwa Łódzkiego podjęta została decyzja o podziale środków w ramach 

pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020. Dopiero teraz zatem można z tych środków zacząć 

korzystać. 

4. Podjęcie uchwały Nr 7/15 KM RPO WŁ z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Z uwagi na brak dalszych głosów Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła głosowanie nad 
podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 41 głosach „za”. 

5. Sprawy różne. 

Z racji na brak dalszych głosów, Pani Joanna Skrzydlewska dziękując zgromadzonym za 

udział, zamknęła III posiedzenie Komitetu. 

 

Protokół sporządził: 

Mateusz Perka 

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. 

Łódź, dnia 23 września 2015 r. 

 

 

        Wiceprzewodniczący 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny 

     Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Joanna Skrzydlewska 


