
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Informacje ogólne 

22 czerwca 2016 r. o godzinie 11.15 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie im. Michała 

Oczapowskiego, odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 63 osoby w tym: 21 

członków Komitetu, 20 zastępców członków, 5 obserwatorów, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz 

16 gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych 

było 37 osób.  

 

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania. 
 

Posiedzenie otworzył Pan Marcin Wajda, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 

i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na 

podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komitetu nr 5/15, z dnia 20 listopada 2015 roku.  

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto realizację porządku spotkania (agenda stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 

2.  Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 7.1 dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej 
realizowanych w trybie pozakonkursowym, typ projektu: drogi wojewódzkie. 
 
 Pani Dorota Siedliska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, 

iż jest to projekt pozakonkursowy, który musi spełniać warunek ex-ante. Dodała, iż na obecnym etapie 

jest on negocjowany z Komisją Europejską. Powiedziała, iż uważa, że nie będzie problemu ze 

spełnieniem tego warunku.  

Wobec braku uwag i sugestii Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych 

w ramach Działania 7.1 dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie 

pozakonkursowym, typ projektu: drogi wojewódzkie (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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3. Prezentacja oraz zatwierdzenie zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. 

 
Pani Dorota Siedliska poinformowała, iż propozycja zmian Programu jest kontynuacją do 

materiałów, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący w dniu 22 kwietnia 2016 roku, gdzie 

została złożona większość zmian proponowanych do Programu. Dodała, iż obecne zmiany stanowią 

uzupełnienie, ponieważ trwa proces oceny tych zmian i badania ich zgodności na poziomie 

Ministerstwa Rozwoju z Umową Partnerstwa. Nadmieniła, iż zmiany są zbierane ze wszystkich 

programów operacyjnych, zarówno krajowych jak i regionalnych. Poinformowała, iż w IZ powstała 

informacja, która wymaga poszerzenia trybu pozakonkursowego dla priorytetu inwestycyjnego 2c  

w zakresie E-usług w obszarze zdrowia i kultury. Powiedziała, iż w priorytecie inwestycyjnym tryb 

pozakonkursowy był w programie wyszczególniony dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych. 

Dodała, iż był on wynegocjowany z Komisją Europejską, natomiast z uwagi na zapisy Programu Umowy 

Partnerstwa i konieczność stworzenia platformy tzw. szyny, które umożliwi w obszarze zdrowia 

sprzęgnięcie wszystkich usług świadczone przez podmioty lecznicze z platformą krajową oraz  

w obszarze kultury stworzenie zintegrowanej platformy informacji kulturalnej dla całego województwa 

mazowieckiego wymagało realizacji projektu pozakonkursowego na poziomie wojewódzkim i dlatego 

nastąpiła ta zmiana i prośba o poszerzenie trybu pozakonkursowego.    

 Pani Anna Sulińska-Wójcik przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przypomniała, iż została 

przyjęta Strategia uzgodniona z Komisją Europejską, że zmiany programów zostaną zrobione 

jednocześnie z innymi województwami i dlatego Ministerstwo Rozwoju poprosiło wszystkie instytucje 

zarządzające, które chciałyby zmienić coś w swoich programach o to, żeby do 31 maja 2016 roku 

przesłały swoje propozycje. Dodała, iż propozycje, które są otrzymywane od IZ są segregowane na kilka 

grup, czyli grupa, która będzie wpływała na zmianę Umowy Partnerstwa, ponieważ programy są 

powiązane ze sobą wzajemnie. Powiedziała, iż jest również grupa takich zmian, które na Umowę 

Partnerstwa nie wpływają ale wpływają bezpośrednio na Program. Poinformowała, iż są także zmiany 

doprecyzowujące, redakcyjne i te zmiany będą znajdować się na osobnych listach. Nadmieniła, iż z KE 

będziemy rozmawiać tylko o zmianach merytorycznych. Pani Anna Sulińska-Wójcik powiedziała, iż 

Ministerstwo Rozwoju dokonuje teraz selekcji zmian i na początku lipca 2016 roku, będzie gotowa lista, 

która zostanie przedstawiona na jednym z posiedzeń Komitetów Monitorujących. Ministerstwo 

Rozwoju poinformuje na Komitecie Monitorującym, które zmiany będą wymagały dyskusji na poziomie 

Umowy Partnerstwa oraz na poziomie Programu. Nadmieniła, iż po uzgodnieniu zmian z IZ zostaną one 

przekazane do KE, ponieważ zgodnie z zasadami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju to 

Minister Rozwoju zatwierdza zgodność zmian i przesyła je do KE. Poinformowała, iż Ministerstwo 

Rozwoju uważa, że może w listopadzie br., zostaną zatwierdzone programy operacyjne i wówczas 

zostaną zaproponowane zmiany polegające na dostosowaniu strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
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Rozwoju, następnie zostaną one przekazane do konsultacji. Pani Anna Sulińska-Wójcik poinformowała, 

iż teraz trwa ocena tych zmian, które zostały przekazane przez IZ. Dodała, iż odbędzie się spotkanie 

w lipcu br. lub w sierpniu br. z IZ i Marszałkami podsumowującymi zmiany i w okresie jesiennym 

prawdopodobnie odbędą się oficjalne negocjacje.      

 Pan Jarosław Hawrysz, przedstawiciel Komisji Europejskiej, odniósł się do treści zmian, które 

zostały zaproponowane, powiedział, iż odnośnie E-zdrowia zasugerował zapisy, które zawierają 

argumentację merytoryczną. Dodał, iż wpisywanie, że projekt wynika z Uchwały nr 23/2016 Komitetu 

Sterującego nie jest merytorycznym uzasadnieniem. Nadmienił, że lepiej byłoby wpisać jakie elementy 

są potrzebne, żeby system E-zdrowia działał. Elementy, które przedstawiła pani Anna Sulińska-Wójcik 

są merytoryczne i taki też powinien być zapis. Następnie odniósł się do ZIT i projektu 

pozakonkursowego w którym się wylicza usługi, dodał iż mają one być realizowane w ramach projektu 

pozakonkursowego. Nadmienił, iż jest cała lista usług, natomiast nie wiadomo jak to powiązane jest  

z diagnozą, interwencją. Przypomniał, iż zgodność realizacji projektu pozakonkursowego musi wynikać 

ze Strategii ZIT. Poinformował, iż przeniesienie wagi i istotności z programu operacyjnego na Strategię 

ZIT jest chyba nieodpowiednie. Zapytał, czy IZ nie narazi się w kolejnym etapie na łamanie zasady 

transparentności. Poinformował, iż KE ma problem z ZIT, ponieważ w jego funkcjonowanie wpisany 

jest konflikt interesów i to co realizowane jest obecnie w Polsce wiąże się z ryzykiem. Zaproponował 

by nie wprowadzać zapisów, które przenoszą ciężar merytoryczny z programu operacyjnego na kolejne 

dokumenty. Przypomniał, iż metodologia wyboru projektów musi być zatwierdzana przez Komitet 

Monitorujący, wynika to z art. 110 rozporządzenia ogólnego. Powiedział, iż jeżeli metodologia nie jest 

jasna dla Komitetu Monitorującego i przenoszona jest w inne miejsce, to może spowodować to łamanie 

tego artykułu. Poprosił o uwzględnienie tej uwagi, ponieważ kwestia jasności zapisów i uzasadnień, 

które są potrzebne do tego, żeby działania przewidziane w programie operacyjnym były jasne dla 

wszystkich, jest bardzo istotna kwestią. Nadmienił, iż w ostatnich dniach Komisja Europejska otrzymała 

raport Trybunału Obrachunkowego, który porównuje sposób programowania, który został 

przeprowadzony w Polsce na podstawie kilku programów operacyjnych i pokazał jak odzwierciedlają 

partnerstwa i kwestie wymogów związanych z logiką interwencji, z typami działań, z celami 

szczegółowymi i ze wskaźnikami, które służą do pomiaru. Dodał, iż ma nadzieję, że Ministerstwo 

Rozwoju ujawni wnioski wynikające z raportu, który jest na etapie projektowym, ponieważ pokaże to 

jak różnie IZ podchodziły do programowania i które elementy zostały skrytykowane przez Trybunał, 

a które przeprowadzono poprawnie. Nadmienił, iż na tym tle program operacyjny Wiedza Edukacja  

Rozwój bardzo się wyróżnił i wnioski, które pojawiły się w raporcie powinni zostać wykorzystane na 

etapie przeprogramowywania programów operacyjnych w ramach zmian, które Polska może 

zaproponować jeśli chodzi o zmianę Umowy Partnerstwa.      

 Pan Marcin Wajda odniósł się do wypowiedzi pana Jarosława Hawrysza, poinformował, iż jeśli 

chodzi o kwestie dotyczące zmian w obszarze zdrowia, to w Polsce jest dość trudna sytuacja i zgodził 
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się z tym, iż Komitet Monitorujący podejmuje decyzje niezależnie od wszystkich ale Komitet Sterujący 

pełni rolę koordynacyjną w zakresie interwencji EFSI i nie podporządkowanie się decyzjom Komitetu 

Sterującego wymusza na IZ przedstawienie dodatkowych wyjaśnień oraz uzasadnienia dlaczego 

postanowienia regionalne odbiegają od decyzji, które zapadają na Komitecie Sterującym. Jeśli chodzi 

o projekt E-zdrowia, to ten projekt broni się sam, ponieważ w poprzedniej perspektywie powstały 

szyny regionalne, natomiast nie istnieje szyna krajowa P1 do której IZ mogłaby się podłączyć i stworzyć 

projekt ze względu na pełne wykorzystanie dotychczasowych środków, bo platforma regionalna nie 

rozwiązuje tego problemu, jeżeli nie będzie połączona z platformą centralną, co jest niezwykle ważne. 

Dodał, iż żeby projekt ten został zrealizowany musi być tryb pozakonkursowy i musi zostać osiągnięta 

synergia i środki z poprzedniej perspektywy zostaną wykorzystane w sposób optymalny. Podkreślił, iż 

gdyby pozostawić ten projekt tylko z szyną regionalną, to wówczas system ten nie byłby w pełni 

funkcjonalny. Następnie pan Marcin Wajda odniósł się do Strategii ZIT, punkt 3, poinformował, iż treść 

ta została już wcześniej zatwierdzona przez KE, dodał iż IZ nie chce go zmienić tylko został on 

przedstawiony jako tekst jednolity.        

 Pan Maciej Fijałkowski przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Unii Metropolii 

Polskich, poinformował iż Strategia ZIT uwzględniała to, co było w programie operacyjnym. Dodał, iż 

wielokrotnie na roboczo była ona zmieniana, a sam zakres był wielokrotnie dostosowywany do zapisów 

RPO WM. Nadmienił, iż IZ nie pozwala porozumieniu ZIT zrobić czegokolwiek co byłoby niezgodne  

z RPO. Następnie przeszedł do projektów pozakonkursowych - poinformował, iż w odróżnieniu od 

wielu województw na Mazowszu została przyjęta metoda, że podstawowym trybem wyboru są 

projekty konkursowe. Przypomniał, iż jest tylko 5 projektów pozakonkursowych w ramach całej 

Strategii ZIT, które dofinansowane są z RPO. Dodał, iż są to projekty, w których bierze udział 

przynajmniej kilkanaście gmin spośród 40, które stanowią całość porozumienia ZIT. Nadmienił, iż  

w jednym przypadku wszystkie 40 gmin jest w projekcie pozakonkursowym. Poinformował, iż obie 

instytucje, które nadzorują czy to zgodność z RPO, w tym przypadku IZ RPO, czy zgodność z Umową 

Partnerstwa czyli Ministerstwo Rozwoju zaakceptowały pozytywnie Strategię w tym zakresie. 

 Pan Jarosław Hawrysz odpowiedział, iż KE nie poddaje pod wątpliwość projektów 

pozakonkursowych, bo to jest sprawa IZ, natomiast w kwestiach formalnych odnoszenie się do 

dokumentów, które np. mogą podlegać jakimś zmianom, ich zawartość może się zmieniać bez względu 

na zapisy programu operacyjnego jest trudne, natomiast dużo łatwiej jest zmieniać Strategię, czy 

uchwałę Komitetu Sterującego niż program operacyjny. Poinformował, iż w innych regionach na skutek 

bardzo sztywnych przepisów odnoszących się do konkretnych np. nr uchwał czy elementów, które były 

sztywno zapisane spowodowało to brak możliwości realizacji dalszych projektów czy dalszego 

wdrażania. Poprosił, żeby zastanowić się nad tym elementem.     

 Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zapisów zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Uchwała została przyjęta większością głosów.(2 głosy wstrzymały się) 

 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 
lat 3 dla Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.  
  

Pani Agnieszka Zych przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, 

iż kryteria uległy zmianie. Dodała, iż wszyscy członkowie otrzymali drogą e-mailową zmienione kryteria. 

Nadmieniła, iż 21 czerwca br., IZ otrzymała trzy uwagi z Ministerstwa Rozwoju. Dodała, iż Poddziałanie 

8.3.1 skierowane jest nie tylko do gmin ale obszarów województwa mazowieckiego, które znajdują się 

poza ZIT. Poinformowała, iż jedna uwaga dotyczy Poddziałania 8.3.1 i 8.3.2:   

Poddziałanie 8.3.1 (8iv) Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

Kryterium dostępu do oceny na etapie oceny formalnej nr 5: 

oraz 

Poddziałanie 8.3.2 (8iv) Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT 

Kryterium dostępu do oceny na etapie oceny formalnej nr 4: 

W przypadku pobierania opłat od opiekuna prawnego, opłata nie stanowi więcej niż 20% bieżących 

kosztów związanych ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, dziennego 

opiekuna lub w klubie dziecięcym. 

Pani Agnieszka Zych poinformowała, iż w Poddziałaniu 8.3.2 konkurs skierowany będzie do gmin 

znajdujących się w ZIT.  

- Poddziałania 8.3.1 (8iv) Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej,    

Kryterium dostępu do oceny na etapie oceny formalnej nr 1: 

Okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy, przy czym współfinansowanie ze środków EFS: 

 bieżących kosztów nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków 

lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna nie przekracza 24 miesięcy; 

 bieżących kosztów nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie niani 

względem konkretnego dziecka i opiekuna nie przekracza 12 miesięcy, a w formie niani względem 

konkretnego dziecka z niepełnosprawnością i opiekuna nie przekracza 24 miesięcy. 

Pani Agnieszka Zych poinformowała, iż uwaga ta dotyczyła nomenklatury, czyli w kryterium dostępu  

nr 1 IZ posługuje się sformułowaniem „…nowo utworzone miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat w formie 

niani…”, Ministerstwo zwróciło uwagę, iż jest to usługa a nie tworzenie nowego miejsca. IZ zgadza się 

z tym, że jest umowa na usługę niani, którą będzie zawierała osoba fizyczna z rodzicami dzieci, które 

będą pod opieką niani. Nadmieniła, iż wniosku o dofinansowanie nie może złożyć osoba fizyczna. 

Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Poinformowała, iż ta 



6 
 

usługa musi zaistnieć w projekcie a projekt musi złożyć podmiot do tego uprawniony, czyli nie może 

być to osoba fizyczna. Poinformowała, iż zapisy te są zgodne z Szczegółowym Opisem Priorytetów, 

nadmieniła iż IZ podkreśli to w Regulaminie, iż jest to usługa. Dodała, iż jest to miejsce opieki jak  

i usługi, więc IZ chce pozostać przy proponowanym nazewnictwie. Poinformowała, iż w Poddziałaniu 

8.3.1 kryterium nr 8 jest ta sama uwaga czyli, że nie jest to tworzenie nowego miejsca, tylko jest to 

oświadczenie usługi. Jeśli chodzi o Poddziałanie 8.3.1, kryterium dostępu numer 5, które dotyczy 

możliwości pobierania opłat od rodziców, IZ ustaliła w tym kryterium że jeżeli ktoś  

z wnioskodawców zechce pobierać opłaty od rodziców, to ona nie powinna być wyższa niż 20%  

z bieżącego kosztu funkcjonowania tego miejsca, czyli jeżeli funkcjonowanie tego miejsca 

kosztowałoby miesięcznie 1200 zł wówczas 20% od tej sumy mogą zapłacić rodzice i byłaby to 

maksymalna kwota jaką Beneficjent może pobrać od rodzica. Dodała, iż IZ nie narzuca pobierania tej 

opłaty. Nadmieniła, iż jest to tylko możliwość i jest po to ponieważ jest obowiązkowy wkład 

Beneficjenta  na poziomie 20% i być może część wkładu własnego byłaby finansowana z tych opłat. 

Dodała, iż zminimalizowanie opłat zawsze działa, ułatwia korzystanie z jakiejś usługi. Powiedziała, iż 

Ministerstwo Rozwoju zgłosiło uwagę, iż kryterium to jest niezrozumiałe, ponieważ całość usługi może 

być finansowana w ramach projektu.      

Pani Anna Mickiewicz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego nadmieniła, że chciałaby wyjaśnić skąd wzięły się uwagi i dlaczego Ministerstwo 

przy nich obstaje. Wyjaśniła, że jeśli chodzi o kwestię finansowania niani, to uwaga jest nieco szersza 

niż kwestia samej nomenklatury. W tym projekcie mogą być finansowane tworzenie nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat trzech w różnych formach. Przekłada się to na bardzo konkretny wskaźnik, 

przekłada się to na trwałość projektu i do takich należy finansowanie żłobków, klubów dziecięcych  

i opiekuna dziennego. W tych projektach mogą być finansowane również koszty niani (zgodnie  

z wytycznymi Ministra Pracy), natomiast one nie są nowymi miejscami opieki nad dziećmi do lat 3-ech. 

Nadmieniła, że to jest konkretna usługa działająca na zasadzie umowy między rodzicami a nianią  

i państwo musi mieć świadomość, że finansowanie tego typu działania nie tworzy miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3-ech. To jest konkretna usługa działająca na zasadzie umowy między rodzicami a nianią, 

w związku z tym inaczej powinien brzmieć zapis. Dodała, że zarówno szczegółowy opis Osi 

Priorytetowych jak i prezentowane kryteria powinny być skorygowane, żeby były zgodne z Wytycznymi 

Ministra Rozwoju. Dodała, że w konkursie, który dotyczy obszaru ZIT nie ma tego problemu, ten błąd 

tam nie występuje. Natomiast z jakiegoś powodu w konkursie 8.3.1. przekłada się to na konkretne, 

merytoryczne kwestie finansowania opieki nad dziećmi do lat trzech przez rodziców. Naszym zdaniem 

to wsparcie jest przeznaczone dla ludzi, którzy z powodów finansowych i z powodu obowiązku opieki 

nad dziećmi do lat trzech mają problem z funkcjonowaniem na rynku pracy, ponieważ na przykład są 

osobami bezrobotnymi i w tym momencie dopuszczenie, aby wnioskodawca w jakiejkolwiek formie 

wymagał od nich opłat może spowodować, że ten instrument z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy 
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będzie nieskuteczny. Dlatego uważamy, że na etapie finansowania projektu z EFS-u jest taka 

możliwość, żeby koszty bieżącej działalności były finansowane w 100% , a rodzice w tym czasie nie 

powinni w ogóle za to płacić. I tak po zakończeniu projektu Ci sami rodzice, którzy będą mieli już prace 

i środki do życia będą musieli za to płacić. Najczęściej jest tak, że rodzice przystępując do takiego żłobka 

są informowani o tym, że mają opiekę przez dwa lata za darmo i maja zadeklarować, że potem będą 

płacić. Dodała, że nie powinno się tworzyć kryteriów, które będą pozwalały wnioskodawcy na 

pobieranie opłat.  

Pan Marcin Wajda podziękował za uwagi i przypomniał, że zgodnie z Ustawą projekt kryteriów 

jest konsultowany za każdym razem z Ministerstwem i tym razem był również. 

Pani Anna Mickiewicz odpowiedziała, że były kilkakrotnie zgłaszane uwagi do tych kryteriów 

i nie były uwzględnione.  

Pani Agnieszka Zych odpowiedziała, że zgodnie z mailem z MR z 24 maja nie były zgłaszane 

uwagi z poddziałania 8.3.1 i 8.3.2., mail od Pani Hanny Lodczyk z godziny 16.03. Dodała, że nie chce się 

koncentrować na tym, że nie zgłosili uwag w terminie. Nadmieniła, że to, że w poddziałaniu 8.3.1 

zapisane jest finansowanie usług niani to nie jest błąd. Dodała, że taki jest zapis w RPO. 8.3.1 w celu 

tematycznym ósmym mamy dopuszczone finansowanie niani poza ZIT-em, a ZIT nie ma w ogóle niani, 

ale to jest zgodne z RPO i z Wytycznymi tzn . możliwość finansowania niani. Dodała, że rozumie, że tych 

miejsc opieki w formie niani nie można zaliczać do wskaźnika nowych tworzonych miejsc opieki i co do 

tego jest pełna zgoda. Nadmieniła, że należy pozostawić kryterium w dotychczasowym kształcie 

ponieważ taki zapis jest w RPO i w SZOOP. Dodała, że kiedy będziemy przygotowywać zmiany  

w SZOOPie, to będziemy z MR przedyskutowywać zmiany, tak , żeby pozostało to w zgodzie z RPO, 

chyba że trzeba RPO zmienić. Dodała, że w tej grupie rodziców nie są tylko osoby bezrobotne, ale 

również te, które wracają do pracy, aktualnie bierne zawodowo. Nadmieniła, że kryterium będzie takie 

„nie pracujesz w chwili przystąpienia do projektu, oddajesz dziecko do żłobka i wracasz do pracy”. Nie 

będziemy mieć do czynienia tylko z osobami, które nie mają pieniędzy na to, żeby oddać dziecko do 

żłobka. Dodała, że poziom dwudziestu procent ustalony został po burzliwej dyskusji na grupie roboczej, 

natomiast porównywaliśmy to z kosztami po stronie rodziców jeżeli chodzi o program rządowy 

„Maluch”. Z tego programu wynika, że rodzice ponoszą około 41% kosztów bieżącego funkcjonowania 

miejsca żłobkowego, w związku z czym ustalenie tego przez nas na poziomie 20% nie wydaje nam się 

wygórowaną kwotą. Podkreśliła, że to nie jest obligatoryjne dla wnioskodawcy. 

Pan Jarosław Hawrysz nadmienił, że nie bardzo rozumie dlaczego to miałoby nie być 

obligatoryjne dla wnioskodawcy, jest to kryterium dostępu i nie bardzo to pasuje, poza tym zapis tego 

kryterium nie jest jednoznaczny. Poparł głos Ministerstwa Rozwoju, dodał, że wydaje mu się, że na tym 

etapie wprowadzenie tej kwestii związanej z opłatą może zablokować dla wielu potencjalnych 

uczestników wejście dla tego projektu, może to być bariera, która sprawi, że projekty nie będą cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. Zapytał dlaczego tego kryterium nie ma w kryteriach, które dotyczą ZIT-
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u. Dodał, że jest to potwierdzenie tego, że są różnymi zestawami kryteriów. Tutaj można wprowadzać 

nierówne traktowanie i brak transparentności. Czemu w ZIT-cie tego kryterium nie ma, skoro typ 

działania jest taki sam.  

Pani Agnieszka Zych odpowiedziała, że to kryterium dotyczące opłat jest w ZIT-cie. Jest to 

kryterium dostępu numer 3 w poddziałaniu 8.3.2. „w przypadku pobierania opłat od opiekuna 

prawnego”. Nadmieniła, że te kryteria różnią się tym, że poza ZIT-em jest niania, a  w ZIT nie ma niani 

i jeszcze jest kryterium dotyczące obszarów użłobkowienia jest inne w ZIT, inne poza ZIT. Poza tym te 

kryteria nie różnią się od siebie. Zaproponowała obniżenie procentu opłaty dopuszczalnej, którą 

beneficjenci mogą pobierać ewentualnie od rodziców. Dodała, że te kryteria są w kryteriach dostępu 

ponieważ jest tam napisane, że „nie dotyczy”, czyli jeżeli ktoś nie będzie pobierał opłat. 

Pan Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego  

w Urzędzie m.st. Warszawy poprosił o pozostawienie tych 20%, mimo, że dla niewielkiej liczby osób 

może to być pewien problem. Dodał, że wprowadzenie na terenie obszaru metropolitalnego Warszawy 

umiarkowanych opłat w wysokości około trzystukilkudziesięciu złotych jest akceptowalne pod kątem 

dostępności cenowej na terenie Metropolii Warszawskiej. Drugi argument jest taki, że miejsc 

żłobkowych jest mało, podczas gdy jest na nie bardzo duże zapotrzebowanie. Zaproponował, aby nie 

różnicować tak bardzo oferty żłobkowej, bo w mieście informacje o tego typu rozwiązaniach rozchodzą 

się bardzo szybko. Nadmienił, że ta usługa jest generalnie bardzo droga, jak niemal każda z usług 

publicznych, którą świadczymy. Dodał, że nawet niewielki poziom finansowania przez rodziców 

powoduje, że jest większe poczucie własności po stronie użytkowników. Nadmienił, że jest to także 

lekkie odciążenie budżetu gmin. W przypadku braku opłat istnieje konieczność utrzymania projektu  

w takim kształcie (bez opłat), bądź konieczne jest wprowadzenie opłat, co jest odebrane na poziomie 

ludzkiej reakcji jako odebranie pewnego przywileju. W zależności od sytuacji w danej gminie,  

w zależności jak będzie szacowany popyt, opłata powinna wynosić od 0 do 20 procent.  

Pani Anna Mickiewicz nadmieniła, że celem tego konkursu nie jest finansowanie nowych  

miejsc w żłobkach dla pracującej Warszawy i okolic, tylko zapewnienie opieki dla dzieci do lat trzech 

dla osób, które nie są w stanie pracować, ponieważ mają obowiązek opieki nad tymi dziećmi. Zatem 

nawet jeśli jest to niewielka grupa osób, mniejszość, to właśnie oni powinni być odbiorcą w ramach 

tych projektów, a nie ludzie pracujący, którzy chcą posłać dziecko do żłobka. Nadmieniła, że zgodnie 

z wytycznymi Ministra Pracy są to ludzie bezrobotni, pozostający poza rynkiem pracy ze względu na 

wychowywanie dziecka do lat trzech. W związku z tym poprosiła, aby to wsparcie było bezpłatne. 

Dodała, że są to są ludzie niepracujący. Poprosiła o zmianę kryteriów. 

Pan Robert Składowski Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu  i Usług nadmienił, że 

beneficjent może, ale nie musi pobierać pieniędzy od rodziców.  
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Pani Karolina Cyran – Juraszek odpowiedziała, że popiera stanowisko Ministerstwa Rozwoju 

podkreśliła też cel konkursu. Dodała, że jest to kwestia sytuacji danej rodziny, nie gminy. Dodała, że te 

kryteria powinny być skierowane także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.  

Pan Witold Malarowski wójt gminy Izabelin zapytał co będzie, bo później będą inne realia. 

Dodał, że projekt jest mało sensowny w sensie systemowym. 

Pan Jarosław Hawrysz odniósł się do kwestii dostępności tego projektu. Dodał, że 

wprowadzenie opłaty może spowodować, że ubogie rodziny nie będą miały pieniędzy na wpłacenie 

pieniędzy na ten wkład. To jest jeden element. Dodał, że grupa docelowa z punktu widzenia programu 

jest najbiedniejszą, a nie tą którą stać na opłatę, bo wprowadzeniem tej opłaty wyeliminujemy tych 

najbiedniejszych. Przenoszenie obowiązku wkładu własnego na uczestników nie jest uzasadnione. Albo 

projektodawca ma wkład własny, albo go nie ma , a nie pobiera go od uczestników.  

Pani Katarzyna Kęsicka przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich dodała, że w działaniu 8.3.1 kierowanym do obszaru poza ZIT-em są dwie grupy docelowe. 

Są osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które przebywają aktualnie na urlopach wychowawczych. 

Wskaźnik dla pierwszej grupy wynosi 80%, a dla drugiej grupy 70%. Zgodnie ze wspólną listą 

wskaźników kluczowych, te osoby bezrobotne mogą być zaliczane do efektywnych nawet wtedy jeśli 

tylko i wyłącznie zarejestrują się jako bezrobotne w urzędach pracy, one wcale nie muszą iść do pracy 

de facto żeby być zaliczone jako efektywne i obydwie grupy mamy mierzone, bo w jednym z kryteriów 

dostępu macie państwo obowiązek realizacji tych dwóch wskaźników na poziomie wynikającym 

z programu. Zostało to wprowadzone po rozmowach na spotkaniach grup roboczych.  

Pan Marcin Wajda zapytał Panią Dyrektor czy wniosek formalny dotyczący usunięcia kryterium 

numer cztery jest podtrzymany. Następnie wobec braku uwag poddał pod głosowanie wniosek 

formalny dotyczący usunięcia kryterium numer cztery. Wniosek został odrzucony większością głosów. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3 dla Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. 

Uchwała została przyjęta większością głosów.  

 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 
lat 3 dla Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. 
 

Pan Marcin Wajda zapytał, czy Pani Dyrektor Mickiewicz zgłasza wniosek formalny o usunięcie 

kryterium. 

Pani Anna Mickiewicz odpowiedziała twierdząco. 

Pani Agnieszka Zych poprosiła o przyjęcie kryteriów z tym jednym kryterium dotyczącym 

wnoszenia opłat.  
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Pan Edward Wroniewski, przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów ds. Certyfikacji 

UMWM zapytał czy nie ma możliwości i czasu aby dopracować to kryterium, doprowadzić do rozmów 

z przedstawicielami Ministerstwa i doprowadzić do opracowania wspólnego stanowiska. 

Pan Marcin Wajda poinformował, że rozmowy były prowadzone w grupach roboczych, były 

również prowadzone konsultacje wymagane ustawą. 

Pan Jarosław Hawrysz nadmienił, że głos Komisji w tej sprawie był już wcześniej wyrażony. 

Zapytał czy zmiany, które otrzymał przez ZIT i Mazowiecki Urząd Pracy dotyczą tych kryteriów. 

Pani Agnieszka Zych odpowiedziała, że zmiana nie dotyczyła tego kryterium. 

Pan Jarosław Hawrysz zapytał, czy pozostałe zmiany są uwzględnione. 

Pani Agnieszka Zych odpowiedziała, że głosujemy tę wersję kryteriów, którą państwo dostali  

w ostatni poniedziałek.  

Pan Jarosław Hawrysz zgłosił uwagę związaną z usunięciem kryterium dotyczącego średniego 

miesięcznego kosztu całkowitego. Dodał, że jest to dość istotne kryterium odzwierciedlone w zmianie, 

która została wprowadzona w kryterium merytoryczno – szczegółowym numer 2. Zasugerował, żeby 

tę kwestię, zawrzeć w kryterium merytorycznym – szczegółowym. Zaproponował wniesienie do tego 

kosztu całkowitego średniego miesięcznego kosztu opieki nad dzieckiem do lat trzech było  

w uzasadnieniu określone. Dodał, że rozumie, że przeliczona została wielkość alokacji w stosunku do 

zakładanych wskaźników. W przypadku braku tego ograniczenia nawet gdy jest to kryterium 

merytoryczne, bo może wystąpić taka sytuacja, że średniomiesięczny koszt będzie wyższy niż zakładany 

w programie operacyjnym. Dodał, że to ograniczenie powinno pozostać.  

Pani Agnieszka Zych nadmieniła, że usunięto kryterium mówiące o tym, że średniomiesięczny 

koszt nie powinien przekroczyć 416 euro, jednocześnie wskazane w kryterium merytorycznym 

szczegółowym są niższe od 416 euro. Pierwszy pułap jest do 350 euro i można z a to uzyskać 7 punktów, 

a drugi wyższy niż 350 euro, a niższy niż 400 euro, czyli  poniżej tego kosztu, który pierwotnie 

zakładaliśmy. I podniesiono wagę punktową w tym kryterium tak, aby te punkty stanowiły co najmniej 

25%, czyli po to, aby uatrakcyjnić to kryterium.  

Przewodniczący głosowania przeszedł do głosowania nad wnioskiem formalnym polegającym 

na usunięciu kryterium numer 4. Komitet odrzucił wniosek formalny. 

 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 8.3 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 dla 

Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. Uchwała została 

przyjęta większością głosów (18 osób głosowało za przyjęciem kryteriów, 3 osoby wyraziło przeciw,  

6 osób wstrzymało się, pozostałe osoby nie oddały głosu). Uchwała stanowi załącznik numer 5 do 

protokołu. 
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Pan Jarosław Hawrysz odniósł się do trybu zgłoszenia zmian, które zostały w ostatniej chwili 

przedstawione członkom Komitetu. Odniósł się do kwestii czy Ministerstwo Rozwoju zgłaszało uwagi 

w odpowiednim czasie, czy też nie oraz w nawiązaniu do tego o czym mówił wcześniej odnośnie roli 

ZIT i problemów ze strukturą, która została określona w rozporządzeniach. Powiedział, iż instytucje, 

które uczestniczą w trybie programowania i wdrażania powinny zgłaszać tego typu uwagi wcześniej. 

Dodał, iż zgłaszanie uwag na ostatnim etapie procedowania z kryteriami wyborów wprowadza 

zamieszanie i wątpliwości. Poprosił, żeby w przyszłości uwagi zgłaszane zwłaszcza przez instytucje, 

które są w systemie i mają przypisaną rolę IP, żeby zgłaszały je na odpowiednim etapie  

z poszanowaniem wszystkich procedur, które są określone w regulaminie. Nadmienił, iż 

nieprzestrzeganie tego może wpłynąć na kwestie związane z transparentnością i przestrzeganiem  

wszystkich reguł, które są przypisane instytucjom w systemie. KE uważa, że ZIT reprezentuje określoną 

grupę interesów czyli projektodawców, którzy mają realizować projekty i zgłaszanie tego typu uwag  

w ostatniej chwili może być podyktowane związaniem z konkretnymi interesami grupy z góry 

zdefiniowanej. 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.4 (10iv) Kształcenie oraz doskonalenie 
zawodowe osób dorosłych. 
 

Pani Joanna Mączak przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, poinformowała, 

iż propozycja wyboru kryteriów dotyczących kształcenia oraz doskonalenia zawodowego osób 

dorosłych nie uległy zmianie w stosunku do dokumentów przekazanych członkom Komitetu. 

Wobec braku uwag i sugestii Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych 

(stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów 
w ramach przedsięwzięcia: rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz 
szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy. 

 
Pani Joanna Mączak poinformowała, iż propozycja wyboru kryteriów dotyczących rozwoju 

doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracy z rynkiem pracy nie uległy zmianie w stosunku 

do dokumentów przekazanych członkom Komitetu. 

Wobec braku uwag i sugestii Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach przedsięwzięcia: 

rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz 
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współpracy z rynkiem pracy (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów  
w ramach przedsięwzięcia: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
 

Pani Joanna Mączak poinformowała, iż propozycja wyboru kryteriów dotyczących 

doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu nie uległy zmianie w stosunku do dokumentów przekazanych członkom Komitetu. 

 Wobec braku uwag i sugestii Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach przedsięwzięcia: 

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

9. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów  
w ramach następujących przedsięwzięć: rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz tworzenie  
w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (tj. centrach 
kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostkach systemu oświaty realizujących 
zadania ckziu) warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych 
zawodów – wyłącznie jako element projektu. 
 

Pani Joanna Mączak poinformowała, iż propozycja wyboru kryteriów dotyczących: rozwój 

współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym oraz tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe (tj. centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostkach systemu 

oświaty realizujących zadania ckziu) warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe 

dla nauczanych zawodów – wyłącznie jako element projektu nie uległy zmianie w stosunku do 

dokumentów przekazanych członkom Komitetu.      

 Pan Jarosław Hawrysz powiedział, iż zastanawiał się nad kryterium dostępu nr 5, podkreślił, iż 

kryterium to było ustalane między KE a IZ jednak druga część kryterium mówi „…a także zachowania 

trwałości wprowadzonych/wzmocnionych efektów działań realizowanych w ramach projektu…..” to ta 

część nie jest do końca jasna i poprosił o przeredagowanie tego fragmentu na: „…a także zachowania 

trwałości wprowadzonych zmian i wzmocnienia efektów działań realizowanych w ramach projektu…” . 

Dodał, iż proponowany zapis rozjaśniłby intencje tego kryterium.    

 Pan Marcin Wajda zapytał, czy ktoś jest przeciwny zaproponowanej zmianie.  

Członkowie Komitetu zgodzili się z poprawką zaproponowaną przez pana Jarosława Hawrysza. 

 Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad 
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przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach 

następujących przedsięwzięć: rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz tworzenie w szkołach lub 

placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (tj. centrach kształcenia 

zawodowego i ustawicznego i/lub jednostkach systemu oświaty realizujących zadania ckziu) warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów – wyłącznie jako 

element projektu. (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

10. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020.   

Pan Marcin Wajda poinformował, iż według stanu na koniec maja br., ogłoszono 36 konkursów 

na które zaangażowano środki wspólnotowe na kwotę 1 miliarda 625 milionów zł, co stanowi 18,83 % 

alokacji na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania. Dodał, iż zgodnie z harmonogramem naboru 

wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym do końca 2016 roku zaplanowano 

przeprowadzenie 33 konkursów na kwotę odpowiadającą dofinansowaniu z UE 1 miliard 442 miliony 

zł, co stanowi 16,71% alokacji. Następnie odniósł się do projektów pozakonkursowych informując, iż 

na wykazie projektów pozakonkursowych znajduje się 96 projektów o wartości odpowiadającej 

wkładowi z UE 555 milionów zł, co stanowi 6,43 % alokacji, dodał, iż według stanu na koniec maja br. 

w systemie informatycznym w ramach RPO WM 2014-2020 pozytywną oceną formalną uzyskało 1326 

wniosków o dofinansowanie na kwotę 1 miliarda 379 milionów złotych, z czego do realizacji 

zatwierdzono 205 wniosków na kwotę dofinansowania 502 milionów złotych. Podpisano bądź wydano 

49 umów lub decyzji  o wartości dofinansowania 220 milinów złotych. Dodał, iż w miesiącu maju IZ 

złożyła deklarację wydatków do Instytucji Certyfikującej na kwotę dofinansowania w wysokości 17,8 

miliona złotych, w tym wkład z UE 14,2 miliona złotych. 

Pan Jarosław Hawrysz poinformował, że wniosek dotarł do Komisji Europejskiej i jest 

procedowany. 

 

11. Sprawy różne 

              Pani Anna Sulińska-Wójcik poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju podjęło inicjatywę 

przygotowania cyklicznego, wychodzącego co około 1,5 miesiąca, elektronicznego biuletynu, który 

będzie informował o tym co dzieje się w Ministerstwie. Zachęciła Członków do wspólnego redagowania 

biuletynu. Poinformowała, że kolejny numer ukarze się w lipcu. Zwróciła się do Członków Komitetu  

z prośbą o punktualne docieranie na posiedzenia KM. 

           Pan Marcin Wajda przyłączył się do prośby Pani Anny Sulińskiej-Wójcik. 
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           Pani Małgorzata Oleszczuk zapytała o przewidywany termin następnego posiedzenia KM. 

Zapytała również, kiedy planowane jest ogłoszenie konkursów w obszarze zdrowia, które miałyby 

komponent inwestycyjny. 

           Pan Marcin Wajda odpowiedział, że następne spotkanie odpędzie się 15 lipca br. Poinformował, 

że po zakończeniu posiedzenia Komitetu Monitorującego IZ sprawdzi harmonogram konkursów 

i udzieli odpowiedzi na pytanie. 

           Pan Rafał Kończyk przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader poinformował, że 

część gmin zgłaszała prośbę o wydłużenie terminu naboru wniosków na ścieżki rowerowe w ramach 

ZIT. Zapytał czy konkurs zostanie wydłużony.  

          Pan Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

zauważył, że konkurs w zakresie park and ride został wydłużony na wniosek zarówno części 

beneficjentów jak i IP ZIT czyli Miasta Stołecznego Warszawy. Dodał, że prawdopodobnie w przypadku 

ścieżek rowerowych nie wpłynęły pisma czy wnioski dotyczące wydłużenia konkursu dotyczącego 

ścieżek rowerowych. Konkurs był przewidziany na okres około pięciu miesięcy. Nadmienił, że 

Mazowiecka Jednostka ma wymogi związane z osiągnięciem wskaźników na koniec 2018 roku oraz 

kamienie milowe zarówno pod kątem finansowym, jaki i pod kątem rzeczowym, których jeżeli nie 

osiągnie to może się to skończyć utratą części środków, więc na dzień dzisiejszy nie przewiduje 

Informacji na Zarząd o przedłużeniu konkursu. Dodał, że kilka konkursów było już wydłużonych, 

Mazowiecka Jednostek stara się wydłużać konkursy w sytuacjach absolutnie uzasadnionych, ale zasadą 

jest nie wydłużanie konkursów. Odnosząc się do przedstawionej przez Pana Marcina Wajdę informacji 

dotyczącej liczby konkursów, które już zostały ogłoszone, bądź są w trakcie lub zostały zakończone czy 

są przed nami. Podkreślił, że jest to największa liczba konkursów jakie Mazowiecka Jednostka 

i jakakolwiek instytucja wdrażającą fundusze Unii Europejskiej od 2004 roku ogłosiła w jednym roku. 

Dodał, że wniosek po roku od przystąpienia do wdrażania nowej perspektywy jest taki, że obecna 

perspektywa będzie trudniejsza, biorąc pod uwagę ilość konkursów, ich trudność, ilość kryteriów, 

skomplikowanie systemu informatycznego, z którym zarówno beneficjenci jak i Mazowiecka Jednostka 

na co dzień się mierzą. Nadmienił, że MJWPU stara się  system modyfikować. Zauważył, że  będzie to 

trudny okres programowania zarówno dla beneficjatów, jaki i Instytucji Wdrażającej i potrzebna jest 

tu wzajemna wyrozumiałość po jednej, jak i po drugiej stronie. 

Pani Agnieszka Clarey, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

zapytała Pana Mariusza Frankowkiego, w jaki sposób weryfikowani są eksperci. Dodała, że jako 

beneficjent często spotyka się z drastycznymi różnicami w ocenianiu. Zapytała czy wynika to z faktu, że 

eksperci nie są dostatecznie przygotowani do danego tematu, czy MJWPU robi otwarty nabór na 

ekspertów. Dodała, że nie tylko w MJWPU, ale i w różnych instytucjach, w których wdrażane są 

fundusze istnieje ten sam problem. 
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Pan Mariusz Frankowski odpowiedział, że jest to uzależnione od konkursu i od funduszu.  

W przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ocena jest dokonywana przez ekspertów 

pochodzących z naboru zewnętrznego, który był ogłaszany i był naborem ciągłym w ramach 

poszczególnych dziedzin. Nadmienił, że jest dwóch ekspertów oceniających projekt, trzeci w przypadku 

rozbieżności. Natomiast w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego projekty oceniane są co do 

zasady: pracownik plus ekspert, ale może się zdarzyć, że projekt będzie oceniało dwóch pracowników 

MJWPU. Dodał, że eksperci przechodzą szkolenia, odbywają się spotkania przed poszczególnymi 

konkursami, gdzie wyjaśniane są ewentualne wątpliwości co do samych kryteriów. Kryteria są inaczej 

skonstruowane w EFS, cześć kryteriów, które do tej pory były kryteriami punktowymi i były często 

oceniane na ocenia merytorycznej, stały się kryteriami dostępowymi, przez co jest znaczna skala 

odrzuceń na ocenie formalnej. Nadmienił, że EFS cechuje się tym, że nie ma uzupełnień, więc nie ma 

możliwości poprawienie błędów. Przypominał, że na posiedzeniu KM, dokonane były zmiany po to, 

żeby skala odrzuceń na ocenie formalnej była znacznie mniejsza. Dodał, że wprowadzenie uzupełnień 

do EFS znacznie wydłuży proces oceny projektu.  

Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych powiedziała, że w kwestii weryfikacji oceny przez poszczególnych ekspertów i przez 

oceniających, jeśli jest to ekspert i pracownik,  głos ma również przewodniczący KOPu, który w pewien 

sposób weryfikuje oceny. W przypadku zauważenia błędu jest prośba o weryfikację oceny przez 

oceniających. Dodała, że wiedza ekspertów jest sprawdzana również przez fakt ilości skutecznych 

odwołań. Jeśli ekspert ocenia wnioski, gdzie są skuteczne odwołania, to w takim wypadku jeszcze raz 

z ekspertem przeprowadzana jest rozmowa i  egzamin, który ma uzupełnić jego wiedzę.   

Pani Agnieszka Clarey powiedziała, że problemem nie jest ocena formalna tylko merytoryczna. 

Nadmieniła, że eksperci czasami oceniają wnioski, co do których nie posiadają żadnej wiedzy. Dodała, 

że ma wątpliwości czy weryfikacja eksperta powinna polegać na tym, że daje mu się jeszcze jedną 

szansę i jeszcze raz przeprowadza się z nim egzamin i czy nie lepiej byłoby poszukać kolejnego eksperta 

i wybierać ekspertów najlepszych z dostępnych. Czasami projekty są tak dobre merytorycznie, że 

szkoda, żeby przepadły tylko dlatego, że dajemy szansę temu samemu ekspertowi, żeby się poprawił. 

Pani Aleksandra Szwed Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich UMWM poinformowała, że odpowiada między innymi za nabór ekspertów i uczestniczy 

w komisji naboru ekspertów. Zauważyła, że podstawowym problem jest bardzo mała liczba osób 

zgłaszających się na ekspertów. W chwili obecnej IZ do konkursu dotyczącego opieki dla dzieci do lat 

trzech ma pięciu czy sześciu ekspertów, nabór twa cały czas, ogłaszania się ukazują, ale jest bardzo 

mało chętnych. Komisja weryfikuje wszelkie materiały, eksperci przystępują do pisemnego egzamin,  

w związku z tym już na tym etapie weryfikujemy część wiedzy teoretycznej. Nadmieniła, że eksperci 

opisują swoją wiedzę, ale często nie dołączają dokumentów  potwierdzających. Dla komisji jest to 

argument, że ekspert nie posiada wiedzy i taka osoba z przyczyn formalnych nie zostaje dopuszczona 
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do wykonywania funkcji eksperta. Poinformowała, że w każdej chwili istniej możliwość uzupełnienia 

dokumentacji. Dodała, że jest to ciągły nabór i osoba, która się ubiega o wykonywanie zadań eksperta 

w danej dziedzinie,  jeżeli dołączy dokumenty potwierdzające wiedzę, posiada odpowiednie 

doświadczenie, odpowiedni wiek, odpowiednią liczbę przeprowadzonych kontroli, ocen czy innej 

działalności, która potwierdza wiedze ekspercką to komisja każdorazowo pochyla się nad kolejnym 

zgłoszeniem i po raz kolejny opiniuje i sprawdza.  

Pani Agnieszka Clarey powiedziała, że w jednym z wniosków ekspert miała wątpliwości czy 

British Council może wydawać certyfikaty, co wskazuje na to, że nie posiada podstawowej wiedzy. 

Pan Marcin Wajda odpowiedział, że jeżeli zdarzają się tego typu indywidualne przypadki to 

należy je zgłaszać czy do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM czy do 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i będą tu wyciągane wnioski. Dodał, że sam 

system ekspertów jest stworzony z pełną starannością, przypominał, że egzamin na ekspertów odbił 

się szerokim echem w Polsce, jako niezwykle trudny. 

Pani Aleksandra Szwed poprosiła członków, żeby nagłośnili informację, że brakuje ekspertów  

i żeby osoby posiadające odpowiednią wiedzę zechciały się zgłosić.  

 

12. Podsumowanie i zakończenie czternastego posiedzenia KM. 

 

Pan Marcin Wajda przypominał, że kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się 

15 lipca br. Podziękował Członkom za sprawne procedowanie i konstruktywną dyskusję.  

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 11.00. 
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Załączniki: 

1. Lista obecności. 
2. Agenda. 
3. Uchwała Nr 46/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 7.1 dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie 
pozakonkursowym, typ projektu: drogi wojewódzkie. 

4. Uchwała Nr 47/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zapisów zmian do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

5. Uchwała Nr 48/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 dla Poddziałania 8.3.1 
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. 

6. Uchwała Nr 49/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 dla Poddziałania 8.3.2 
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT 

7. Uchwała Nr 50/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 (10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. 

8. Uchwała Nr 51/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach przedsięwzięcia: 
rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy. 

9. Uchwała Nr 52/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach przedsięwzięcia: 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

10. Uchwała Nr 53/XIV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach następujących 
przedsięwzięć: rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe (tj. centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostkach systemu oświaty 
realizujących zadania ckziu) warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów 
– wyłącznie jako element projektu. 
 

 


