
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu XXXV posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

  

Informacje ogólne 

W dniu 10 maja 2018 r. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyło się XXXV 

posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyły 43 osoby (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych było 29 osób. 

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania 

Na wstępie Pani Maria Samsel, Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce powitała 

zebranych Członków KM oraz gości. Przedstawiła informacje na temat Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Raboszuk, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego 

Komitetu nr 6/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku. Zaproponował, aby punkt 9 agendy zamienić z punktem 

2, a punkt 8 z punktem 3.  

Wobec braku uwag do zmiany agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu).   

 

2. Prezentacja pn. Kultura ewaluacji i użyteczność formułowanych rekomendacji na podstawie badań 
dotyczących RPO WM  
 

Pan Adam Rybkowski, przedstawiciel firmy ECORYS Polska przedstawił prezentację pn. Kultura 

ewaluacji i użyteczność formułowanych rekomendacji na podstawie badań dotyczących RPO WM; 

(prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

3. Informacja na temat realizacji celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020 
 

Pani Kinga Kowalewska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, UMWM omówiła  prezentację pn. Realizacja wskaźników objętych ramami wykonania  

w ramach RPO WM 2014-2020 w zakresie EFRR. 

Pani Agnieszka Zych, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich UMWM, omówiła część prezentacji pn. Realizacja wskaźników objętych ramami 
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wykonania w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII, IX i X (prezentacja stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. Poinformowała zebranych, iż wystąpiły problemy z realizacją osi IX. 

Nadmieniła, że na aktywizacji najbardziej zależy osobom dorosłym, które korzystają z różnego rodzaju 

szkoleń zawodowych, informatycznych i językowych. MJWPU rozstrzygnęła konkurs, gdzie na dostępną 

alokację dofinansowanie otrzyma 7 podmiotów, a lista do dofinansowania jest bardzo długa i są chętne 

podmioty, które tego typu oferty mają dla osób dorosłych. Dodała, że osoby oddalone od rynku pracy, 

o niskich kwalifikacjach niestety nie chcą się poddać aktywizacji zawodowej z racji programu 500+. 

Nadmieniła, że 500+ źle wpłynęło na rynek pracy i ludzie dostający 500+ jak nigdy dotąd nie chcą brać 

udziału w projektach i dlatego nie ma wykorzystanej alokacji w poszczególnych konkursach. Konkursy 

są ogłaszane, wnioski są składane, następnie oceniane przez MJWPU. Dodała, że zdarzają się sytuacje, 

że beneficjenci rezygnują z podpisanych umów. Poinformowała, że obecnie w Priorytecie IX jest 13 

rezygnacji z podpisanych umów na kwotę 7 milionów złotych. Sytuacja jest trudna, zauważyła, że dla 

MJWPU jest to dodatkowy wysiłek, ponieważ muszą być po raz kolejny ogłaszane konkursy. 

Zaapelowała do samorządowców, którzy realizują projekty poprzez ośrodki pomocy społecznej, czy 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie, żeby zwrócili uwagę na aktywizację, szczególnie zawodową. 

Nadmieniła, że przez niewykonanie wskaźników zatrudnienia istnieje groźba zwrotu wartości całego 

projektu, gdyż to są kryteria dostępu. Poinformowała, że MJWPU wysłała pisma, aby beneficjenci 

zdawali sobie sprawę, że jeżeli nie wykonają wskaźnika zatrudnienia to część projektu jest 

niekwalifikowalna. MJWPU podjęła środki zaradcze poprzez wydłużenie maksymalnie okresu realizacji 

projektu. Dodała, że nie chce żeby samorządy z tego powodu musiały zwracać pieniądze. Jest to 

problem, gdyż obserwuje się dużą niechęć osób do podejmowania pracy.  Nadmieniła, że tylko dzięki 

ogłaszaniu kolejnych konkursów osiągniemy rezultaty i wykonanie wskaźników. 

Następnie Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęki przedstawił region ostrołęcki i jego specyfikę  

w odniesieniu do historii.  

 

 
4 .Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Pani Kinga Kowalewska oraz Pani Agnieszka Zych przedstawiły najistotniejsze zmiany do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (prezentacja 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Następnie głos zabrała pani Agata Wolpe, przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy, która 

poruszyła temat podziału kwot w kategoriach  interwencji i ich ewentualnych realokacji  (dotyczy to 
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np. ścieżek rowerowych, gdyż Miasto Stołeczne nie może sfinansować projektów, które są na liście 

rezerwowej).  

Pani Kinga Kowalewska w imieniu IZ zapewniła o rozważeniu takiej możliwości 

Wobec braku dalszych uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  

 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem aktualizacji kryteriów dostępu dla projektów  
z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa  

 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż materiały dotyczące kryteriów dostępu dla projektów  

z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 7.1 

Infrastruktura drogowa są tożsame z materiałami wysłanymi do Członków Komitetu.  

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały 

zmieniającej uchwałę 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. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

(stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  

 
6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem aktualizacji kryteriów dostępu dla projektów  
z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 7.2 
Infrastruktura kolejowa - typ projektu: Budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja linii 
kolejowych o znaczeniu regionalnym  
 
Pani Kinga Kowalewska przekazała informację, iż materiały dotyczące aktualizacji kryteriów dostępu 

dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 

7.2 Infrastruktura kolejowa - typ projektu: Budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja linii 

kolejowych o znaczeniu regionalnym są tożsame z materiałami wysłanymi do Członków Komitetu.  

Wobec braku uwag, Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa, modernizacja, 

rehabilitacja i rewitalizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).  

 
7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem aktualizacji kryteriów dostępu dla projektów  
z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 7.2 
Infrastruktura kolejowa - typ projektu: Zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji 
przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym  
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Pani Kinga Kowalewska przekazała informację, iż materiały dotyczące aktualizacji kryteriów 

dostępu dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, 

Działanie 7.2 Infrastruktura kolejowa - typ projektu: Zakup i modernizacja taboru kolejowego do 

realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym - są tożsame z materiałami wysłanymi 

do członków Komitetu. 

Wobec braku uwag Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Zakup i modernizacja 

taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym (tryb 

pozakonkursowy). Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu).  

 
8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem aktualizacji kryteriów dostępu dla projektów  
z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, Działanie 7.2 
Infrastruktura kolejowa - typ projektu: Budowa i modernizacja zapleczy technicznych do obsługi  
i serwisowania pojazdów szynowych 
 

Pani Kinga Kowalewska przekazała informację, iż materiały dotyczące aktualizacji kryteriów 

dostępu dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, 

Działanie 7.2 Infrastruktura kolejowa - typ projektu: Budowa i modernizacja zapleczy technicznych do 

obsługi i serwisowania pojazdów szynowych są tożsame z materiałami wysłanymi do Członków 

Komitetu.  

Wobec braku uwag Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem  uchwały  

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa i modernizacja 

zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  

 
9. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmian do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

Pani  Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, UMWM poinformowała, iż w stosunku do materiałów przesłanych Członkom nie zaszły 

żadne zmiany. 

       Pan Kamil Mich przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej zauważył, iż w Regulaminie 

dwukrotnie znajduje się zapis dotyczący tego, iż Sekretariat Komitetu przesyła indykatywny 

harmonogram posiedzeń Komitetu na kolejny rok. Znajduje się ona zarówno w §8 pkt  5 jak i w §8 pkt 

19.  

Pani Aleksandra Szwed zaproponowała, aby w formie autopoprawki usunąć zapisy w §8 pkt 19.     
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Wobec braku dalszych uwag Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem  

uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Uchwała została 

przyjęta większością głosów (uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

10. Sprawy różne 
 

Pan Wiesław Raboszuk zapytał Członków czy chcieliby wnieść uwagi, wnioski w sprawach 

równych. Nikt nie zgłosił uwag. 

 
11. Podsumowanie i zakończenie trzydziestego piątego posiedzenia KM 

Pan Wiesław Raboszuk zakończył trzydzieste piąte posiedzenie KM informując o kolejnym 

spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 24 maja br. w gmachu Centralnej Biblioteki 

Rolniczej. 
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Załączniki: 
 

1. Lista obecności; 
2. Agenda; 
3. Prezentacja pn. Kultura ewaluacji i użyteczność formułowanych rekomendacji na podstawie badań dotyczących RPO WM; 
4. Prezentacja pn. Realizacja wskaźników objętych ramami wykonania w ramach RPO WM 2014-2020; 
5. Prezentacja zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 
6. Uchwała Nr 78/XXXV/ 2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

7. Uchwała Nr 79/XXXV/ 2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 z dnia 10 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę 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; 

8. Uchwała Nr 80/XXXV/ 2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 z dnia 10 maja 2018 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa, modernizacja, rehabilitacja 
i rewitalizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym; 

9. Uchwała Nr 81/XXXV/ 2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 z dnia 10 maja 2018 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Zakup i modernizacja taboru 
kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym (tryb pozakonkursowy); 

10. Uchwała Nr 81/XXXV/ 2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 z dnia 10 maja 2018 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa i modernizacja zapleczy 
technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych; 

11. Uchwała Nr 77/XXXV/ 2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 z dnia 10 maja 2018 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
 
 
 

 
 

 


