
Uchwała Nr 144/7/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 23 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 

 
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.
1)

), w związku z  art. 14 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3-10 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), art. 5, art. 47, art. 48, art. 49 i art. 100 

rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego  

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego, oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320  

z późn. zm. 
2)

) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Powołuje się Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, zwany dalej „Komitetem”. 

 
 

§ 2. 
 
 

1. W skład  Komitetu, jako jego członkowie lub zastępcy członków, wchodzą przedstawiciele: 

1) strony rządowej; 

2) strony samorządowej;  

3) partnerów spoza administracji, w tym: 

a) organizacji pracodawców, 

b) organizacji związkowych, 

c) izb gospodarczych, 

d) organizacji pozarządowych,  

e) organizacji środowiska naukowego. 

2. Przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców i izb gospodarczych, 

organizacji pozarządowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz środowiska naukowego będą 

stanowić łącznie co najmniej jedna trzecią składu Komitetu. 

3. Podmioty reprezentowane w Komitecie i zasady wyboru do Komitetu ich przedstawicieli 

określa  załącznik do  uchwały. 

4.  Ustalenie składu osobowego Komitetu nastąpi w drodze odrębnej uchwały Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 3. 

 
Przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego Komitetu są członkowie Komitetu będący 

przedstawicielami Instytucji Zarządzającej (zwanej dalej „IZ”) Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej „RPO WM 2014-2020”). 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 

1072. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.UE.L.2013.347.470 oraz w 

Dz.U.UE.L.2013.347.259 



 
 

§ 4. 
 

 

W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział obserwatorzy, bez prawa do głosowania, 

reprezentujący:  

1) Urząd Kontroli Skarbowej; 

2) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie procesu desygnacji; 

4) Instytucję Audytową; 

5) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu. 

 

§ 5. 

 

 

1. Do prac w ramach Komitetu będzie zaproszony przynajmniej jeden przedstawiciel Komisji 

Europejskiej.    

2. Do udziału w pracach Komitetu może być zapraszany przedstawiciel Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. 

3. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciel Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego pełnią w Komitecie funkcję doradczą i nie przysługuje im prawo  

do głosowania. 

 
§ 6. 

 
 
Do zadań Komitetu, na podstawie art. 49 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006, należy w szczególności dokonywanie przeglądu wdrażania RPO WM 2014-2020 i 

postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, a także badanie wszelkich innych 

kwestii wpływających na wykonanie RPO WM 2014-2020, w tym: 

1) przegląd realizacji stopnia celów określonych dla każdej Osi Priorytetowej RPO WM  

2014-2020, w odniesieniu do celów pośrednich i celów końcowych wskazanych w ramach 

wykonania; 

2) zatwierdzanie okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji RPO WM 2014-2020; 

3) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez IZ; 

4) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO WM 2014-2020  

i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie; 

5) analizowanie wyników badań ewaluacyjnych oraz rekomendowanie obszarów  

do ewaluacji  w ramach RPO WM 2014-2020; 

6) ocena realizacji strategii komunikacji; 

7) analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów; 

8) wykorzystywanie w realizacji RPO WM 2014-2020 instrumentów finansowych; 

9) promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami; 

10) promowanie zasady partnerstwa. 

 
 
 
 



§ 7. 
 

Obsługa prac Komitetu należy do Sekretariatu Komitetu, którego rolę pełni Departament Rozwoju 

Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie. 

 
§ 8. 

 
1. Zasady działania, tryb funkcjonowania, w tym zwoływania i prowadzenia posiedzeń, 

przyjmowania uchwał, a także szczegółowy zakres zadań Komitetu, prawa i obowiązki 

członków Komitetu, określa regulamin działania Komitetu, zwany dalej „regulaminem”. 

2. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Komitetu podejmowaną zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.  

3. Regulamin jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu. 

4. Projekt regulaminu przygotowuje Sekretariat Komitetu. 

 

§ 9. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie . 

 
§ 10. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


