
     
       Uchwała Nr 51/XXVIII/2017 

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

z dnia 15 września 2017 roku 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 47 ust. 2 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 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z późn. zm.1), zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz § 8 uchwały Nr 144/7/14 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20202 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Regulamin prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Traci moc uchwała Nr 40/IV/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 16 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 

prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U.UE.L.2013 .347.470 oraz 
w Dz.U.UE.L.2013.347.259, Dz.U.UE L 2015.270.1, Dz.U.UE L.2016.200.140, Dz.U.UE L.2016.259.79/2, Dz.U.UE 
L.2016.338.34 i Dz.U.UE L 2017.129.1. 
2 Zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 

Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz Nr 464/ 35/ 15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz Nr 1042/63/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Propozycje zmian Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wynikają miedzy innymi z potrzeby usprawnienia prac Komitetu 

oraz dostosowania Regulaminu do Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. 

TABELA ZMIAN W REGULAMINIE PRAC KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 

 
L.p. 

 
Obowiązujące zapisy w Regulaminie 

 
Proponowane zmiany w zapisach 

1.  § 2 ust. 4 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu 
i zastępcy przewodniczącego Komitetu na posiedzeniu 
należy procedować zgodnie z §3 ust 2 i ust. 3. 
 

2. § 2 ust. 5 
1. Do pełnienia funkcji, o których 
mowa w ust. 4 konieczne jest 
podpisanie oświadczenia i deklaracji 
reprezentanta, które stanowią 
odpowiednio załączniki do 
Regulaminu: nr 1 - dla członka 
Komitetu, nr 2 - dla zastępcy członka 
Komitetu oraz nr 3 - dla obserwatora 
Komitetu wskazanego w Uchwale. 
Oświadczenia i deklaracji 
reprezentanta nie podpisuje 
przedstawiciel Komisji Europejskiej 
delegowany do składu Komitetu. 
 
 

§ 2 ust. 6 
Do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 5 konieczne 
jest podpisanie oświadczenia i deklaracji reprezentanta, 
które stanowią odpowiednio załączniki do Regulaminu: 
nr 1 - dla członka Komitetu, nr 2 - dla zastępcy członka 
Komitetu oraz nr 3 - dla obserwatora Komitetu 
wskazanego w Uchwale. Oświadczenia i deklaracji 
reprezentanta nie podpisuje przedstawiciel Komisji 
Europejskiej delegowany do składu Komitetu. 
 

3.  
 
 

§ 2 ust. 9  
Członkostwo w Komitecie wygasa z dniem utraty przez 
Członka Komitetu lub Zastępcę Członka funkcji, z którą 
jest ono związane, z wyłączeniem reprezentantów 
organizacji pozarządowych, których przedstawiciele 
wybierani są w wyborach organizowanych przez 
Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego 
(WRDPP) i nie reprezentują konkretnej instytucji, lub w 
przypadku śmierci.  
 
 

4. § 2 ust. 8 
Odwołania z pełnienia funkcji w 
Komitecie dokonuje podmiot 
delegujący reprezentanta. 
 

§ 2 ust. 10 
Odwołanie Członka Komitetu lub jego zastępcy z prac 
Komitetu następuje na jego wniosek, na wniosek 
właściwej instytucji lub organizacji zgłaszającej swojego 
przedstawiciela 

5. § 2 ust. 11 
W przypadku odwołania członka 
Komitetu, bądź jego zastępcy, nowego 
przedstawiciela wskazuje niezwłocznie 

§ 2 ust. 13 
W przypadku wygaśnięcia członkostwa bądź odwołania 
członka Komitetu, bądź jego zastępcy, nowego 
przedstawiciela wskazuje niezwłocznie ten sam 



ten sam podmiot, którego był on 
reprezentantem. Niniejszy przepis 
pozostaje bez uszczerbku dla 
możliwości podjęcia działań zgodnie z 
ust. 8. 
 

podmiot, którego był on reprezentantem, z  
wyłączeniem organizacji pozarządowych, w przypadku 
których IZ zwraca się do właściwej WRDPP o 
przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia do 
składu KM nowego przedstawiciela. 
 

6. § 3 ust. 3 
Przewodniczący Komitetu, w 
przypadku swojej nieobecności oraz 
nieobecności zastępcy 
Przewodniczącego Komitetu, może 
upoważnić innego członka Komitetu do 
prowadzenia obrad Komitetu; 
upoważnienie  
to następuje w formie pisemnej i jest 
jednorazowe na dane posiedzenie 
Komitetu. 

§ 3 ust. 3 
Przewodniczący Komitetu, w przypadku swojej 
nieobecności oraz nieobecności zastępcy 
Przewodniczącego Komitetu, może upoważnić innego 
członka Komitetu do prowadzenia obrad Komitetu; 
upoważnienie to następuje w formie pisemnej. i jest 
jednorazowe na dane posiedzenie Komitetu. 
 

7. § 3 ust. 4 pkt 6 
Zapewnienie reprezentacji właściwych 
organizacji w składzie Komitetu, 
zgodnie z zapisami w § 2 ust. 6 oraz ust. 
7, w celu efektywnej pracy Komitetu; 
 

§ 3 ust. 4 pkt 6 
Usunięto 

8. § 3 ust. 4 pkt 9 
Uznanie za niezbędne kosztów 
wskazanych w §8 ust. 3 pkt 3 i 4. 
 

§ 3 ust. 4 pkt 8 
Uznanie za niezbędne kosztów wskazanych w § 9 ust. 3, 
pkt. 5 i 6; 
 

9.  
 

§ 3 ust. 4 pkt 9 
Dodano 
Zapewnienie realizacji przez Sekretariat Komitetu 
postanowień § 9 ust. 13. 
 
 

10. § 5 ust. 2 
Projekt uchwały w sprawie powołania 
grupy roboczej może zgłosić 
Przewodniczący Komitetu lub grupa, 
co najmniej 3 członków. 
 

§ 5 ust. 2 
Propozycje powołania grupy roboczej może zgłosić 
Przewodniczący Komitetu lub grupa co najmniej 3 
członków.  
 



11.  § 5 ust. 3 
Dodano 
Grupa robocza może mieć charakter grupy stałej lub 
grupy ad hoc.  
 

12.  § 5 ust. 4 
Dodano 
Komitet podejmuje decyzję o zmianie zasad pracy grupy 
roboczej oraz o zakończeniu prac grupy roboczej w 
formie uchwały. 
 

13.  
 

§ 5 ust. 6 
Dodano 
Grupa robocza ma ograniczony liczebnie skład tj. 
maksymalnie do 21 osób, w celu zapewnienia jej 
operacyjności i decyzyjności. Wyjątek stanowi grupa 
robocza do spraw horyzontalnych w skład, której 
wchodzą wszyscy członkowie i zastępcy członków 
Komitetu.  
 
 

14. § 5 ust. 8 
 
 

§ 5 ust. 8 
Dodano 
Na zaproszenie Przewodniczącego grupy roboczej w 
obradach grupy mogą uczestniczyć inne osoby niż 
członkowie grupy roboczej. 
 

15.  
 

 

§ 5 ust. 13 
Dodano 
Grupa robocza może przedkładać Komitetowi 
propozycje uchwał. 

16. § 5 ust. 10 
Lista wszystkich grup roboczych 
działających w ramach Komitetu 
podlega publikacji na stronie 
internetowej IZ. 
 

§ 5 ust. 15 
Lista wszystkich grup roboczych działających w ramach 
Komitetu oraz ich skład i praca podlegają publikacji na 
stronie internetowej IZ. 
 

17.  § 6 ust. 6 
Dodano 
Przed procedurą głosowania przedstawiane są uwagi 
zgłoszone przez Członków lub przedstawicieli KE do 
przekazanych materiałów oraz stosowne stanowisko IZ. 
 
 

18. § 8 ust. 9 
Dokumenty będące przedmiotem 
obrad rozsyłane są członkom 
Komitetu, zastępcom członków 
Komitetu, obserwatorom, 

§ 8 ust. 9 
Dokumenty będące przedmiotem obrad rozsyłane są 
członkom Komitetu, zastępcom członków Komitetu, 
obserwatorom, przedstawicielom Komisji Europejskiej 



przedstawicielom Komisji Europejskiej 
w terminie nie krótszym niż  
10 dni roboczych przed mającym się 
odbyć terminem posiedzenia. 
 

w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed 
posiedzeniem na efektywne zapoznanie się z nimi. 
 

20.  § 8 ust. 10 
Dodano 
Członkowie Komitetu oraz przedstawiciele Komisji 
Europejskiej mają prawo do zgłaszania uwag do 
otrzymanych materiałów. 
 

21.  § 8 ust. 18 
Dodano 
Przewidywany harmonogram posiedzeń KM na kolejny 
rok jest podawany członkom KM/ zastępcom członków 
KM do 30 listopada danego roku. 
 

22.  § 9 ust. 3 pkt 6 
Dodano 
Szkolenia dla członków KM i zastępców członków KM 
niezbędne do właściwego wykonywanie przez nich 
funkcji członka KM i zastępcy członka KM. 
 

23. § 9 ust. 4 pkt 1 
Refundację kosztów przejazdu na 
posiedzenie Komitetu lub grupy 
robocze środkami transportu 
publicznego lub innymi, jeśli obrady 
odbywają się poza miejscem 
zamieszkania członka lub zastępcy  
 

§ 9 ust. 4 pkt 1 
Refundację kosztów przejazdu na posiedzenie Komitetu 
lub grupy robocze środkami transportu publicznego lub 
innymi, jeśli obrady odbywają się poza miejscem 
zamieszkania lub poza siedzibą instytucji członka lub 
zastępcy 

24. § 9 ust. 4 pkt 3 
Sfinansowanie kosztów szkoleń dla 
członków Komitetu i ich zastępców 
uznanych za niezbędne do właściwego 
wykonywania funkcji członka 
Komitetu, z uwzględnieniem ust.9; 
 

§ 9 ust. 4 pkt 3 
Sfinansowanie kosztów szkoleń dla członków Komitetu i 
ich zastępców uznanych przez przewodniczącego za 
niezbędne do właściwego wykonywania funkcji członka 
Komitetu,  
z uwzględnieniem ust.9; 
 

25. § 9 ust. 4 pkt 4 
Sfinansowanie kosztów związanych z 
realizacją ekspertyz, z uwzględnieniem 
ust. 10. 
 

§ 9 ust. 4 pkt 4 
Sfinansowanie kosztów związanych z realizacją 
ekspertyz uznanych przez przewodniczącego Komitetu 
za niezbędne do właściwego wykonywania funkcji przez 
członka Komitetu lub ich zastępcę, z uwzględnieniem 
ust. 10. 
 

26. § 9 ust. 13 
Sekretariat Komitetu sporządza raz do 
roku sprawozdanie dotyczące 
finansowania środkami pomocy 
technicznej wydatków na szkolenia i 

§ 9 ust. 13 
Sekretariat Komitetu sporządza raz do roku i przedkłada 
do wiadomości członków Komitetu sprawozdanie 
dotyczące finansowania funkcjonowania Komitetu.  
 



ekspertyzy i przekazuje je do 
wiadomości członkom Komitetu. 
 

27. Katalog praw i obowiązków członka 
Komitetu i zastępcy członka Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 
Ust. 1 pkt n 
Zwrotu kosztów dojazdu i 
zakwaterowania, jeżeli obrady 
odbywają się poza miejscem 
zamieszkania członka Komitetu oraz 
zastępcy członka Komitetu (w 
przypadku, gdy Sekretariat Komitetu 
nie zapewnia dojazdu oraz 
zakwaterowania). W przypadku 
obecności na posiedzeniu zarówno 
członka Komitetu, jak i jego zastępcy, 
koszty dotyczące dojazdu oraz 
zakwaterowania refundowane będą 
wyłącznie dla członka Komitetu; 
 

Katalog praw i obowiązków członka Komitetu i zastępcy 
członka Komitetu Monitorującego  
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 
Ust. 1 pkt n 
Zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania, jeżeli obrady 
odbywają się poza miejscem zamieszkania lub poza 
siedzibą instytucji członka Komitetu oraz zastępcy 
członka Komitetu (w przypadku, gdy Sekretariat 
Komitetu nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania). 
W przypadku obecności na posiedzeniu zarówno członka 
Komitetu, jak i jego zastępcy, koszty dotyczące dojazdu 
oraz zakwaterowania refundowane będą wyłącznie dla 
członka Komitetu; 
 
 

28. Zasady refundacji kosztów przejazdów 
i zakwaterowania 
członków/zastępców członków 
Komitetu,  
związanych z udziałem w posiedzeniu 
Komitetu lub grupy roboczej 
 
Ust.10 
Członkowi/zastępcy członka Komitetu 
przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
na posiedzenie Komitetu lub grupy 
roboczej środkami publicznego 
transportu zbiorowego, w wysokości 
udokumentowanej biletami lub 
fakturami obejmującymi cenę biletu 
środka transportu wraz ze związanymi 
z nimi opłatami dodatkowymi, w tym 
miejscówkami, z uwzględnieniem 
posiadanej przez wnioskodawcy ulgi na 
dany środek transportu, bez względu 
na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje, 
jak również rachunkami, paragonami 
fiskalnymi, potwierdzającymi 
poszczególne wydatki. Koszty mogą 
obejmować tylko wydatki związane z 
podróżą bezpośrednią (tj. z miejsca 

Zasady refundacji kosztów przejazdów i 
zakwaterowania członków/zastępców członków 
Komitetu,  
związanych z udziałem w posiedzeniu Komitetu lub 
grupy roboczej 
Ust.10 
 
Członkowi/zastępcy członka Komitetu przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu na posiedzenie Komitetu lub grupy 
roboczej środkami publicznego transportu zbiorowego, 
w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami 
obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze 
związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym 
miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez 
wnioskodawcy ulgi na dany środek transportu, bez 
względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje, jak 
również rachunkami, paragonami fiskalnymi, 
potwierdzającymi poszczególne wydatki. Koszty mogą 
obejmować tylko wydatki związane z podróżą 
bezpośrednią (tj. z miejsca zamieszkania lub miejsca 
siedziby instytucji członka/zastępcy członka Komitetu do 
miejsca posiedzenia i z powrotem). 
 



siedziby instytucji członka/zastępcy 
członka Komitetu do miejsca 
posiedzenia i z powrotem). Koszt 
przejazdu środkami komunikacji 
miejskiej nie podlega refundacji.  
 

29.  Ust.11 pkt d 
Dodano 
Komunikacja miejska (tylko osoby mieszkające poza 
miejscem obrad komitetu). 

 

30. Ust.13 pkt a 
W przypadku komunikacji środkami 
publicznego transportu zbiorowego 
(środki transportu autobusowego i 
kolejowego, z wyłączeniem 
komunikacji miejskiej), podróż należy 
odbyć najkrótszą możliwą drogą, 
zgodnie z ofertą przewoźnika, zwrot 
kosztów następuje po przedstawieniu 
oryginałów dokumentów 
poświadczających przejazd do miejsca 
posiedzenia Komitetu i z powrotem,  
 

Ust.13 pkt a 
w przypadku komunikacji środkami publicznego 

transportu zbiorowego (środki transportu 
autobusowego i kolejowego, z wyłączeniem 
komunikacji miejskiej), podróż należy odbyć 
najkrótszą możliwą drogą, zgodnie z ofertą 
przewoźnika, zwrot kosztów następuje po 
przedstawieniu oryginałów dokumentów 
poświadczających przejazd do miejsca posiedzenia 
Komitetu i z powrotem. 

31. Ust.13 pkt c 
Refundacja kosztów przejazdu i /lub 
zakwaterowania odbywać się będzie 
na podstawie podpisanej listy 
obecności udziału w Komitecie/grupie 
roboczej oraz wypełnionego 
oświadczenia, zgodnie z załącznikiem 
wraz z biletami i innymi rachunkami 
dokumentującymi odbytą podróż,  
 

Ust.13 pkt c 
Refundacja kosztów przejazdu i /lub zakwaterowania 
odbywać się będzie na podstawie podpisanej listy 
obecności udziału w Komitecie/grupie roboczej oraz 
wypełnionego oświadczenia Formularza zwrotu kosztów 
uczestnictwa członka/zastępcy członka w posiedzeniu 
Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020/ 
grupy roboczej, zgodnie z załącznikiem wraz z biletami i 
innymi rachunkami dokumentującymi odbytą podróż. W 
przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej 
należy do Formularza zwrotu kosztów uczestnictwa 
członka/zastępcy członka w posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020/ grupy 
roboczej dołączyć skasowany bilet (data zgodna z dniem 
posiedzenia komitetu). 
 

32. Ust.14 pkt b 
Bilety komunikacji miejskiej, 
 

Ust.14 pkt b 
Usunięto 

33. Formularz zwrotu kosztów 
uczestnictwa członka/ zastępcy członka 
w posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego RPO WM na lata 2014-
2020/ grupy roboczej 

 
Oświadczenie osoby wypełniającej 

formularz 

Formularz zwrotu kosztów uczestnictwa członka/ 
zastępcy członka w posiedzeniu Komitetu 
Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020/ grupy 
roboczej 
 
Oświadczenie osoby wypełniającej formularz 

Podróż odbyłem z mojego miejsca zamieszkania  
………………………………………… lub  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moim miejscem zamieszkania 
jest 
………………………………………………
……………   
                                                                                     

(tylko miejscowość)                                

Data___________________________

__              

Podpis______________________ 

 

                                                                                                         

(tylko miejscowość)   

  z siedziby instytucji  (adres siedziby) 

…………………………………………………………………………

………….                       

Data_____________________________              

Podpis______________________ 

 
 
 

34. Instrukcja wypełniania Formularza 

zwrotu kosztów podróży 

 

Instrukcja wypełniania Formularza zwrotu kosztów 

podróży 

Dodano 

Środki komunikacji miejskiej – do formularza należy 

dołączyć bilet za przejazd 


