
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu LXXXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

  

Informacje ogólne 

W dniu 16 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem platformy MS Teams odbyło się LXXXIII posiedzenie 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu).  

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania 

Posiedzenie otworzył Pan Adam Struzik, Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

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

niniejszego protokołu).   

Pan Christopher Todd, przedstawiciel Komisji Europejskiej powitał uczestników spotkania. 

Dodał, że spotkanie odbywa  się w ważnym momencie, gdyż obecnie trwa etap zamykania programu 

na lata 2014-2020. Powiedział, że ważnym jest poradzenie sobie z kryzysem spowodowanym COVID-

19 oraz z jego skutkami. Wyraził nadzieję, że podczas spotkania zostaną zaprezentowane osiągnięcia  

w zakresie wspierania ochrony zdrowia oraz w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw. Dodał, że  

w ramach programu REACT-EU zostaną przydzielone dodatkowe środki unijne i wyraził nadzieję, że 

zostaną użyte w jak najlepszy sposób. Pogratulował Województwu Mazowieckiemu zmodyfikowania 

programu w taki sposób, żeby skorzystać ze środków w ramach REACT-EU. Zauważył, że województwo 

mazowieckie jest pierwszym regionem w Polsce, które tak zmodyfikowało swój program. Nadmienił, 

że posiedzenie odbywa się w szczególnym momencie, gdyż właśnie odbywa się etap finalizowania prac 

nad programem nowej perspektywy 2021-2027.  

Pan Adam Struzik podziękował Panu Christopherowi Toddowi za szybką reakcję i pozytywne 

opinie dotyczące kolejnych etapów realizacji bardzo dużego projektu do walki z COVID-19. Podziękował 

za zaakceptowanie programu regionalnego województwa mazowieckiego i zaakceptowanie REACT-EU 

na kwotę 25 milionów euro.  Kwotę tę Województwo Mazowieckie zamierza w całości przeznaczyć na 

dwa strategiczne cele jakimi jest cyfryzacja i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czyli 

efektywność energetyczna i ograniczenie emisji. Dodał, że w drugiej części posiedzenia zostanie 

przedstawiony stan negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Podziękował KE za wsparcie 
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dotychczasowej walki o sprawiedliwy podział w naszym kraju środków finansowych na regiony. Wyraził 

nadzieję, że niebawem uda się zakończyć negocjacje, tak aby nie powstała luka między obecnie 

realizowanym programem regionalnym, a nowym programem.  

 

2. Prezentacja stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 – stan na 30 czerwca 2021 roku; 

 

Pan Marcin Wajda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

przedstawił prezentację „Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 stan na 30 czerwca 2021 roku”(prezentacja stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu). 

Pan Christopher Todd nadmienił, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do poziomu wdrażania 

programu dodając, że wnioski o płatność w Województwie Mazowieckim są na zaawansowanym 

poziomie. 

Pan Wojciech Szymalski, przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju poprosił o krótkie 

wyjaśnienia dotyczące przyczyny oczekiwania na podpisanie umów w projektach kolejowych.  

Pan Adam Struzik powiedział, że w tych dwóch projektach już nastąpiło fazowanie i Instytucja 

Zarządzająca (IZ) widzi, że PKP PLK nie jest w stanie zrealizować projekty w takim wymiarze w jakim 

były dotychczas realizowane. 

Pan Marcin Wajda poinformował, że sprawa sprowadza się do dwóch aspektów. Pierwszy aspekt 

związany jest z tym, że trzeba było sfazować te projekty, ponieważ wnioskodawca PKP PLK nie był  

w stanie złożyć wniosku o dofinansowanie, tak aby można było podpisać umowę. Drugi aspekt jest taki, 

że kiedy po wielu latach doszło do złożenia wniosku to okazało się, że wnioskodawca przedłożył 

dokumentację, która jest zgodna z Polską ustawą, a nie jest zgodna z prawem unijnym. Kwestia ta 

została podniesiona na spotkaniu z panią Minister Jarosińską-Jedynak. Nadmienił, że to nie jest 

problem jedynie województwa mazowieckiego i tego jednego projektu. IZ poprosiła o spotkanie kilka 

miesięcy temu, ale na razie nie została zaproszona. Podkreślił, że IZ bardzo zależy na tym, żeby obydwa 

projekty Ostrołęka Chorzele i Modlin nawet sfazowane i mocno okrojone zostały zrealizowane w tej 

perspektywie i zostały ukończone przyszłej w perspektywie. 

Pan Wojciech Szymalski, podziękował za wyczerpujące informacje. 

 

3. Prezentacja „Wsparcie udzielone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w związku  
z pandemią COVID-19 przy udziale środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020” 

 

Pan Tomasz Rosłonek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji 

przedstawił prezentację „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku  

z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego” (prezentacja 

stanowi załącznik nr 4a do niniejszego protokołu). 
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Pan Adam Struzik podziękował wszystkim współpracownikom,  Panu Tomaszowi Rosłonkowi, 

Pani Agnieszce Gonczaryk i wszystkim tym, którzy intensywnie pracowali w grupie zakupowej. Dodał, 

że bardzo duża część asortymentu była zakupiona dzięki procesowi skoncentrowanemu w jednych 

rękach. Szczególne podziękowania skierował do Pani Magdaleny Targońskiej. Dodał, że na początku 

był to rynek rozpaczliwego poszukiwania asortymentu w postaci materiałów ochrony osobistej  

i respiratorów. Podziękował Panu Christopherowi Toddowi dodając, że decyzje Komisji Europejskiej 

były niezwłoczne. Komisja Europejska szybko zaakceptowała potrzeby województwa mazowieckiego. 

Dodał, że jeżeli przyjdzie następna fala pandemii, to szpitale i służby ratunkowe w Województwie 

Mazowieckim będą znacznie lepiej przygotowane i generalnie cały system został bardzo wzmocniony 

dzięki temu programowi.  

Pan Christopher Todd zauważył wymierne rezultaty tego jak środki w ramach programu zostały 

wykorzystane na walkę z Covid-19. Dołączył się do podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych 

w realizację tego programu, za szybkie i efektywne decyzje w tak trudnych warunkach. Nadmienił, że 

to jest doskonały przykład pracy zespołowej, która przekłada się na wymierne rezultaty. Dodał, że były 

to środki przeznaczone w ramach inicjatywy wspomagania walki z koronawirusem, polegającej  

na przeznaczeniu niezagospodarowanych środków unijnych w sposób bardzo elastyczny i szybki, żeby 

tę walkę jak najszybciej podjąć. Nadmienił, że Województwo Mazowieckie było pierwszym regionem 

które jeszcze w marcu 2020 roku zdołało zaadaptować swój program regionalny, żeby z tych środków 

skorzystać. To jest jasny przykład jak fundusz spójności zadziałał w walce z kryzysem przenosząc 

świetne rezultaty i w efekcie ratując ludzkie życie. Podziękował za to, że Urząd Marszałkowski wspierał 

nie tylko sektor ochrony zdrowia, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa, przeznaczając część 

dofinansowania na kapitał obrotowy oraz na programy wspierające fundusze społeczne.  

Pani Eliza Śniegocka-Walkiewicz przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 

przedstawiła prezentację „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów 

transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” (prezentacja stanowi załącznik  

nr 4b do niniejszego protokołu). 

Pan Marcin Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu przedstawił 

prezentację "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego". 

(prezentacja stanowi załącznik nr 4c do niniejszego protokołu) 

Pan Adam Struzik dodał, że IZ dokona analizy własnego budżetu i być może zostanie zwiększony 

udział własny w tym projekcie tak, aby objąć wsparciem wszystkich beneficjentów, którzy złożyli 

poprawnie wnioski. Dodał, że beneficjenci końcowi otrzymują stuprocentową dotację i nie wnoszą 

żadnego wkładu.  

Pan Marcin Pawlak dodał, że obecnie wsparciem objętych jest 215 Jednostek Samorządu 

Terytorialnego i planowane jest zwiększenie wsparcia o kolejne 118 JST czyli łącznie byłoby 333 JST. 

Pan Marcin Wajda poinformował, że wsparcie dotyczące mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw opierało się na dwóch filarach, pierwszy to wsparcie zwrotne, a drugi to wsparcie 
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bezzwrotne, które było finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodał,  

że w ramach pożyczki płynnościowej czyli wsparcia bezzwrotnego udzielono 250 pożyczek 

równościowych na kwotę ponad 42 milionów złotych, według stanu na koniec lipca. Natomiast  

w ramach wsparcia dotacyjnego bezzwrotnego dla przedsiębiorców, których sytuacja się pogorszyła  

w związku z pandemią COVID-19 uruchomione zostały dwa dedykowane nabory. Dodał, że w zeszłym 

roku w pierwszym naborze wsparto 1224 przedsiębiorców na kwotę 45 milionów złotych natomiast  

w drugim naborze wsparto 412 przedsiębiorców kwotą 13 milionów złotych. Nadmienił, że obecnie 

trwa jeszcze jeden nabór, który choć nie jest realizowany w trybie covidowym to ma na celu wsparcie 

przedsiębiorców poprzez ich dokapitalizowanie. Wartość tego konkursu wynosi 52 miliony złotych.  

Pan Adam Struzik dodał, że IZ przede wszystkim wspiera działania innowacyjne i podnoszące 

konkurencyjność tych przedsiębiorstw przez jakość produktów i nową jakość usług. 

 

4. Stan negocjacji Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027  
w perspektywie finansowej 2021-2027 

 

Pan Marcin Wajda przedstawił prezentację „Stan negocjacji Programu Regionalnego: Fundusze 

Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w perspektywie finansowej 2021-2027” (prezentacja stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Pan Adam Struzik podkreślił, że kluczową sprawą jest to, żeby nabory na nowe projekty 

rozpoczęły się jak najszybciej. Dodał, że IZ wsłuchuje się w propozycję rządu, aby w ramach programu 

regionalnego połączyć też środki z drugiego filaru wspólnej polityki rolnej czyli programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Mając doświadczenia z poprzedniego okresu IZ chciałaby zintegrować  

te działania.  

W związku ze zmianą miejsca pracy podziękował Panu Przemysławowi Kalince za owocną 

współpracę przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Pan Christopher Todd przyznał, że rzeczywiście trzeba się pospieszyć z negocjacjami do nowego 

programu, żeby zacząć inwestować tak szybko jak tylko jest to możliwe. Dodał, że rozmowy na temat 

umowy partnerskiej są na dobrym poziomie zaawansowania. KE otrzymała projekt w czerwcu, 

przekazała swoje komentarze i odbyła się seria spotkań. Niedawno KE otrzymała nową poprawioną 

wersję, co wskazuje na zaawansowanie prac. Jest jeszcze kilka kwestii, które wymagają ustalenia, to są 

kwestie na poziomie politycznym, ale też technicznym. Przykładem może tu być kwestia uzgodnienia 

dotycząca inwestycji w oczyszczalnie ścieków i obszar aglomeracji, który taka oczyszczalnia miałaby 

obsługiwać. Dodał, że dla państw członkowskich jest możliwość finansowania z budżetu NUTS2, 

ponieważ możliwe jest dokonywanie transferów środków między regionami różnej kategorii. Pojawiła 

się taka propozycja, KE analizuje dane liczbowe i uzasadnienia takiej decyzji, więc byłyby to dodatkowe 

środki zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Kolejna sprawa to projekt programu  

na lata 2021-2027, do którego KE przekazała swoje komentarze i chciałaby na ich temat porozmawiać 
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najpierw w sposób nieformalny. Następnie odbędzie się seria negocjacji formalnych, aby jak najszybciej 

zacząć inwestycje. Co ważne, wszystkie programy, które będą realizowane w ramach polityki spójności 

muszą być zgodne z kluczową strategią przyjętą przez Europę na tę dekadę i na przyszłość, wychodząc 

poza kolejne dziesięciolecie. To są kwestie transformacji cyfrowej i transformacji energetycznej oraz 

odzwierciedlania założeń zielonego ładu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmiany 

systemu ciepłownictwa czy ochrony bioróżnorodności. Dodał, że jeżeli chodzi o przyznanie alokacji na 

przyszły program, to KE rozważa kwestię przetransferowania środków z regionów mniej rozwiniętych 

do bardziej rozwiniętych. Od tej decyzji będzie dużo zależało. Zasugerował, by na przyszłość stawiać na 

walkę i niwelowanie różnic nie tylko pomiędzy częścią regionu bardziej i mniej rozwiniętą, ale nawet 

na poziomie poszczególnych powiatów, aby jak najlepiej wykorzystywać środki w ramach 

instrumentów terytorialnych. Dodał, że kolejną ważną kwestią jest to, żeby maksymalnie 

wykorzystywać instrumenty finansowe czyli posiłkować się grantami jako uzupełnieniem. 

Zdecydowanie należy stawiać na te instrumenty finansowe, które są zwracane, które podlegają 

reinwestycji i mają wymiar bardziej długoterminowy. Nadmienił, że kolejną sprawą jest szukanie 

wszelkich możliwości finansowych, nie tylko ograniczając się do programów regionalnych czy 

istniejącej infrastruktury Polska Wschodnia, ale też do przyszłego programu Polska Wschodnia, żeby 

wykorzystywać absolutnie wszystkie możliwości finansowania. 

Pan Adam Struzik poprosił o zrozumienie co do transferów między kategoriami regionów. Dodał, 

że rzeczywiście ma miejsce taka sytuacja, że wskaźniki dochodowe regionu warszawskiego stołecznego 

są wysokie, ale należy też pamiętać o najwyższym potencjale naukowo badawczym, który jest 

skoncentrowany w Warszawie oraz o największej koncentracji firm w  regionie stołeczno-warszawskim. 

Dodał, że w związku z tym na poziomie krajowym niezbędne będą środki, żeby te potencjały 

wykorzystać. Nadmienił, że da to efekt nie tylko dla całego Mazowsza, ale dla całego kraju. Zauważył, 

że prawie 35% potencjału naukowo badawczego jest w Warszawie i chcąc go wykorzystać trzeba 

alokować w ramach regionów, ale też na poziomie krajowym i w tym przypadku IZ nie oczekuje, żeby 

to miało miejsce na poziomie regionalnym. Dodał, że w przypadku przedsiębiorstw uważa, że powinny 

one mieć dostęp do krajowego wsparcia. Zauważył, że co do instrumentów zwrotnych to IZ stale 

pracuje nad udoskonaleniem takiego działania, żeby pożyczać pieniądze i później je reinwestować, ale 

są obiektywne przeszkody. Jest to z jednej strony wysoka stopa inflacji w Polsce, a z drugiej bardzo 

niskie stopy procentowe w bankach, co skutkuje tym, że instytucje pożyczające czy poręczające 

pożyczki mają duże trudności z wypracowaniem jakiegokolwiek dochodu, który pozwala im 

funkcjonować. W związku z tym skierował prośbę, żeby zastanowić się nad dopuszczalnymi poziomami 

opłat za wykorzystywanie czy dysponowanie tymi środkami. Dodał, że obecnie instytucje finansowe 

nie otrzymują już praktycznie żadnego oprocentowania za środki przechowywane  

w bankach. Pojawiają się propozycje banków, żeby płacić za lokowanie pieniędzy. Poinformował,  

że obecnie IZ pracuje nad integracją swoich funduszy i niebawem podejmie decyzję o stworzeniu 

regionalnej instytucji finansowej, która będzie tak naprawdę głównym operatorem instrumentów 
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zwrotnych. Jeśli chodzi o wykorzystanie różnych instrumentów terytorialnych to IZ postąpi zgodnie  

z radą KE, aby jak najbardziej je wykorzystywać zwłaszcza w obszarze miasto-wieś. Powiedział, że IZ 

chciałaby z jednej strony realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na całym obszarze 

społeczno-warszawskim, natomiast w obrębie NUTS3 IZ chciałaby realizować regionalne inwestycje 

terytorialne, bo IZ ma tu dobre doświadczenia. Jeśli chodzi o Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność (RLKS) to IZ chciałaby go realizować zarówno w przestrzeni wiejskiej, jak i miejsko-wiejskiej 

po to, żeby skorzystać ze środków w programie regionalnym, jak i pieniędzy  

z drugiego filara wspólnej polityki rolnej. Zauważył, że w przypadku programu Polska Wschodnia IZ jest 

nowicjuszem. Obecnie IZ przygotowuje takie projekty, które będzie mogła w sposób konkurencyjny 

złożyć, bo to jest poziom krajowy, więc projekty muszą mieć odpowiednią jakość, aby móc konkurować 

z doświadczonymi regionami. IZ chciałaby propagować w województwie mazowieckim większe 

zainteresowanie programami realizowanymi na poziomie unijnym. Poprosił KE o życzliwy dialog, tak 

jak to miało miejsce do tej pory. Wyraził nadzieję że mając dobre relacje z KE, zostanie opracowany 

dobry program dla Mazowsza na nową perspektywę. 

Pan Christopher Todd poinformował, że w kwestii transferu środków z obszarów mniej 

rozwiniętych do bardziej rozwiniętych, bardzo ważne jest, żeby wykazać jak większe inwestycje, na 

przykład w badania i rozwój w Warszawie przekładają się na rozwój mniej rozwiniętych obszarów i KE 

chciałaby skwantyfikować taki wpływ. Dodał, że jeżeli chodzi o instrumenty finansowe to jest 

przekonany, że wszystkie projekty, które generują jakiś zwrot z inwestycji, albo oszczędności powinny 

być wspierane przez instrumenty finansowe i że poziom kosztów i prowizji takiego finansowania 

powinien być utrzymany na rozsądnym poziomie. Należy też unikać angażowania się w różne 

konkurujące ze sobą instrumenty finansowe, więc chętnie poddałby ten temat dyskusji podczas 

spotkania technicznego. Nadmienił, że jeżeli chodzi o instrumenty terytorialne to Województwo 

Mazowieckie ma doskonałe doświadczenie w ZITach z poprzedniej perspektywy, ale poprosił rozważyć 

wykorzystanie środków skupionych na społecznościach RLKS-u i  korzystać z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Powiedział, że są dwa regiony w Polsce, które mają w tym doświadczenie, jest 

to województwo kujawsko-pomorskie i podlaskie. Wpisuje się to świetnie w realizację celu 

politycznego numer pięć czyli bycie bliżej społeczeństwa i większe włączenie społeczne, więc to są 

lokalne grupy, które wdrażają projekty mające znaczenie dla lokalnej społeczności. Dodał, że liderami 

są tu regiony, które korzystały z finansowania ze wspólnej polityki rolnej, ale użycie narzędzia RLKS  

i środków z funduszu rozwoju regionalnego ma tutaj olbrzymie znaczenie i jest dobrym pomysłem.  

Pan Adam Struzik poinformował, że w podobny sposób województwo mazowieckie planuje 

postąpić i tu przewiduje użycie również Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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5. Sprawy różne 

 

Pan Christopher Todd poinformował, że dostępna jest strona internetowa dotycząca nowego 

projektu „Nowy Europejski Bauhaus”. Dodał, że jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Ursulę von 

der Leyen. Poinformował, że jest to definicja nowego sposobu życia opartego o włączenie społeczne,  

z wykorzystaniem technologii, więc jest wieloaspektowa. Nadmienił, że jej istotą jest to, żeby nasze 

życie było bardziej zrównoważone i atrakcyjne. Dodał, że jest to nowa idea, która może przyciągnąć 

interesariuszy z województwa mazowieckiego i sądzi, że może też wpłynąć na programowanie. Zaprosił 

na stronę internetową, jednocześnie informując, że przedmiotowa strona jest cały czas aktualizowana. 

 

6. Podsumowanie i zakończenie osiemdziesiątego trzeciego Komitetu Monitorującego. 

 

Pan Adam Struzik podziękował za udział w spotkaniu i zakończył 83 posiedzenie Komitetu 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Lista obecności; 
2. Agenda; 
3.  Prezentacja „Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – stan 

na 30 czerwca 2021 roku; 
4a. Prezentacja „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS 

COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”; 
4b.  Prezentacja „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego  

i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”; 
4c. Prezentacja "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"; 
5. Prezentacja „Stan negocjacji Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027  

w perspektywie finansowej 2021-2027”. 


