
Załącznik do uchwały Nr 66/15/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 stycznia 2015 r.   
 

 
 

 

Skład Komitetu Monitorującego, wybór członków i zastępców członków Komitetu, struktura 

Komitetu 

 

 

I. Zasady ogólne, struktura Komitetu 

 

1. IZ określa skład Komitetu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 

uwzględniając wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie komitetów 

monitorujących. 

 

2. Określając skład Komitetu, IZ zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 

rozporządzenia rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.)., dążąc  

do zrównoważenia udziału trzech stron delegujących członków: strony rządowej, 

samorządowej i partnerów spoza administracji oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn 

oraz równość szans i niedyskryminację, o której mowa w art. 7 wymienionego wyżej 

rozporządzenia. 

 

3. Co najmniej jedną trzecią członków Komitetu stanowią łącznie przedstawiciele organizacji 

związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych  

i środowiska naukowego, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 6 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). Jest to równoznaczne z obowiązkiem 

uwzględnienia przez IZ w składzie Komitetu co najmniej jednego przedstawiciela każdej  

z wymienionych kategorii podmiotów.  

 

4. W skład Komitetu wchodzą: 

1) przewodniczący Komitetu  - przedstawiciel IZ; 

2) zastępca przewodniczącego Komitetu - przedstawiciel IZ; 

3) członek Komitetu; 

4) zastępca członka Komitetu. 

 

5. Poza osobami, o których mowa w pkt 4, w pracach Komitetu mogą uczestniczyć: 

             1)    obserwator w Komitecie; 

2)    przedstawiciele Komisji Europejskiej; 

             3)    przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

 

6. Członek Komitetu reprezentuje w składzie Komitetu podmiot, przez który został 

wydelegowany.  Członkowi Komitetu przysługują prawa i obowiązki, określone w regulaminie, 

o którym mowa w § 8 ust 1. uchwały. 



 

7. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komitetu, każdy podmiot, którego 

przedstawiciel jako członek został powołany do Komitetu, ma obowiązek wyznaczyć jego 

zastępcę. Zastępca członka Komitetu musi reprezentować tę samą instytucję, z której 

rekrutuje się członek Komitetu, tj. w przypadku na przykład przedstawicieli strony 

samorządowej – tę samą jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

8. Zastępca członka Komitetu korzysta z takich samych praw i ma takie same obowiązki jak 

członek Komitetu, z tym że prawo do głosowania przysługuje mu jedynie wtedy, gdy członek 

Komitetu jest nieobecny na posiedzeniu Komitetu. 

 

9. Obserwator w Komitecie ma prawo uczestnictwa w obradach Komitetu oraz prawo zabierania 

głosu i wyrażania opinii w każdej ze spraw będących przedmiotem obrad, z tym że nie 

przysługuje mu prawo do głosowania. W przypadku obserwatorów podmioty delegujące nie 

mają obowiązku wyznaczania zastępcy. 

.  

 

II. Skład Komitetu Monitorującego  

 

1. Ze strony rządowej w skład Komitetu wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

reprezentujących instytucję do spraw koordynacji strategicznej oraz instytucję  

do spraw koordynacji wdrażania EFS; 

2) po jednym przedstawicielu każdego ministra właściwego ze względu na zakres  

RPO WM 2014-2020, tzn.: ministra właściwego ds. gospodarki, ministra właściwego  

ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia 

społecznego, ministra  właściwego ds. gospodarki wodnej i środowiska, ministra 

właściwego ds.  oświaty i wychowania, ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa 

wyższego, ministra właściwego ds. zdrowia, ministra właściwego ds. kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, ministra właściwego ds. administracji publicznej 

 i informatyzacji, ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi; 

3) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4) jeden przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych; 

5) jeden przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania; 

6) jeden przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego. 

 

2. Ze strony samorządowej w skład Komitetu wchodzą: 

1) po jednym przedstawicielu każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu 

terytorialnego wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczpospolitej Polskiej w 

Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. nr 90, poz. 759), tj. Unii Metropolii Polskich, 

Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku 

Powiatów Polskich, Związku Województw RP; 

2) dwóch przedstawicieli powiatów z Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego; 

3) czterech przedstawicieli gmin z Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

Województwa Mazowieckiego; 

4) po jednym przedstawicielu podmiotów, którym Zarząd Województwa Mazowieckiego 

planuje powierzyć funkcję Instytucji Pośredniczących RPO WM 2014-2020,  

tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych, partnerstwa ZIT; 

5) czterech przedstawicieli Instytucji Zarządzającej  RPO WM 2014-2020, w tym jednostek 

organizacyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 



3. Ze strony partnerów w skład Komitetu  wchodzą: 

1) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych i organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 

Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), reprezentowanych w składzie Wojewódzkiej Komisji 

Dialogu Społecznego w Warszawie, tj.: 

a) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; 

b) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; 

c) Forum Związków Zawodowych; 

d) Pracodawców RP; 

e) Konfederacji Lewiatan; 

f) Związku Rzemiosła Polskiego; 

g) Business Centre Club. 

2) dwóch przedstawicieli izb gospodarczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 

maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z późn. zm.), 

wskazanych przez Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego; 

3) czterech przedstawicieli regionalnego środowiska akademicko-naukowego, wskazanych 

przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.   

4) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118,  

z późn. zm.), wskazanych przez Mazowiecka Radę Działalności Pożytku Publicznego,  

z tym, że wśród nich muszą znaleźć się: 

a)  jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony 

 środowiska; 

b)  jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej 

 jeden z rodzajów  działalności objętej RPO WM 2014-2020; 

c)  jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz 

 promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości 

 szans i niedyskryminacji; 

d)  jeden przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych.  

4. Przedstawiciele strony samorządowej, określeni w pkt 2 ppkt 2 i 3 muszą rekrutować się  

z różnych jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 

III. Organizacja naboru kandydatów 

 

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwraca się na piśmie do wymienionych w niniejszym 

załączniku podmiotów (zewnętrznych) o wskazanie imiennych kandydatur na członka i stałego 

zastępcę członka Komitetu w ciągu maksymalnie 50 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

pisma. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin zgłoszenia kandydatur może być 

wydłużony, nie więcej jednak niż o 20 dni kalendarzowych. 

2. Dzień wskazania kandydatur to dzień wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Marszałkowskiego w Warszawie, pisma z nazwiskiem/nazwiskami kandydata/kandydatów na 

członków i zastępców członka Komitetu, wysłanego pocztą tradycyjną lub skanu pisma wysłanego 

poczta elektroniczną. 

3. Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 zwraca się na piśmie do Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art. 41a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzn. do Mazowieckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego) z prośbą o przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia do składu 

Komitetu przedstawicieli organizacji pozarządowych i o zgłoszenie kandydatów na członków i 

zastępców członka Komitetu.  



4. Współpracę z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie wyłonienia do 

składu Komitetu przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzi  Pełnomocnik Marszałka 

Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.   

 

5. Zgłoszeni do Komitetu przedstawiciele powinni spełniać określone kryteria: 

1) posiadać wyższe wykształcenie; 

2) posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji RPO WM 2014-2020; 

3) dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie; 

4) mieć znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego; 

5) posiadać tzw. kompetencje miękkie: zdolności analityczne i komunikatywność, 

samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego 

uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień 

publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji 

zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac 

Komitetu od środowisk, które członek Komitetu reprezentuje. 

6. Delegowanie przedstawicieli do składu Komitetu, w odpowiedzi na wystosowane zaproszenie IZ, 

przez podmioty wskazane w rozdziale II, pkt 1 ppkt 2 - 6, w pkt. 2 ppkt 1 - 4, pkt. 3 nie jest 

obligatoryjne. 

7. W przypadku, kiedy w określonym przez IZ terminie dany podmiot nie zgłosi przedstawicieli  

do Komitetu, IZ może zwrócić się do podmiotów tego samego rodzaju, które zgłosiły swoich 

przedstawicieli lub innych podmiotów tego samego rodzaju o zgłoszenie dodatkowych 

przedstawicieli do Komitetu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 uchwały Zarządu. 

8. Lista zgłoszonych kandydatur jest przedstawiana Zarządowi Województwa Mazowieckiego  

do zatwierdzenia w drodze uchwały określającej jego skład osobowy. 

9. Lista członków i zastępców członków Komitetu jest podawana do wiadomości publicznej  

i umieszczana na stronie internetowej RPO WM 2014-2020.   

 

 

  

  


