
  

Uchwała nr 279/386/23 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 lutego 2023 r. 

 

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla 

Mazowsza 2021-2027 

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

U. z  2022 r. poz. 2094), w związku z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 

poz. 1079), art. 8 ust. 1, 2 i 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 

potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 

Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 

30.06.2021, str. 159, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Powołuje się Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, 

zwany dalej „Komitetem”. 

2. Komitet jest powoływany na okres realizacji programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-

2027, zwanego dalej „FEM 2021-2027”. 

3. W skład Komitetu wchodzą podmioty określone w załączniku do uchwały. 

4. Informację o składzie osobowym Komitetu publikuje się na stronie internetowej FEM 2021-2027: 

www.funduszedlamazowsza.eu. 

5. Podmioty wchodzące w skład Komitetu wyznaczają przedstawicieli, którzy mogą pełnić funkcję 

członka Komitetu albo obserwatora w Komitecie. 

6. Podmioty wchodzące w skład Komitetu działają przez swoich przedstawicieli. 

7. Każdy członek Komitetu jest zobowiązany do wskazania swojego zastępcy. 

8. Wymóg, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy członków Komitetu będących przedstawicielami 

Instytucji Zarządzającej. 

§ 2.  

W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący rolę monitorującą i 

doradczą. 

§ 3. 

1. Komitet wykonuje zadania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 2021/1060 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 

Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego 

na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”, w tym 

zatwierdza: 

1) metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów w ramach FEM 2021-2027, w tym 

wszelkie ich zmiany, bez uszczerbku dla art. 33 ust. 3 lit. b-d rozporządzenia ogólnego; 

 
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w  Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 
19.09.2022. str. 16 oraz  Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23. 

 



2) końcowe sprawozdanie z wdrażania FEM 2021-2027; 

3) plan ewaluacji dla FEM 2021-2027 i jego zmiany; 

4) propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian FEM 2021-2027. 

2. Komitet, zgodnie z art. 40 ust.1 rozporządzenia ogólnego, analizuje: 

1) postępy w realizacji i osiąganiu celów pośrednich i końcowych FEM 2021-2027; 

2) wszelkie kwestie wpływające na wykonanie FEM 2021-2027 oraz środki podjęte w celu 

zaradzenia tym kwestiom; 

3) wkład FEM 2021-2027 w sprostanie wyzwaniom określonym w zaleceniach dla 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) elementy oceny ex ante wymienione w art. 58 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz dokument 

strategiczny, o którym mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia ogólnego; 

5) postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich działaniach 

następczych podjętych na ich podstawie; 

6) realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności; 

7) w stosownych przypadkach postępy w realizacji projektów o znaczeniu strategicznym; 

8) spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania; 

9) w stosownych przypadkach postępy w budowaniu zdolności administracyjnej instytucji 

publicznych, partnerów i beneficjentów; 

10) zbiorcze informacje przygotowane przez Instytucję Zarządzającą o zgłoszeniach dotyczących 

niezgodności projektów lub działań instytucji lub beneficjentów z Kartą praw podstawowych 

UE lub Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

3. Komitet zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia ogólnego może wydawać zalecenia dla Instytucji 

Zarządzającej FEM 2021-2027, w tym w odniesieniu do środków mających na celu zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. 

4. Realizacja zadań Komitetu, o których mowa w ust. 2 i 3, może polegać w szczególności na: 

1) udzieleniu przez Instytucję Zarządzającą informacji osobom wyznaczonym do Komitetu; 

2) przeprowadzeniu dyskusji nad daną kwestią; 

3) wydaniu opinii i zaleceń dla Instytucji Zarządzającej; 

4) przedstawieniu uwag lub wniosków; 

5) organizowaniu dodatkowych spotkań dla osób wyznaczonych do Komitetu, dotyczących 

wybranych kwestii będących przedmiotem prac Komitetu. 

5. Realizacja zadań Komitetu, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 pkt 3 i 4 następuje w formie uchwał 

Komitetu. 

§ 4. 

1. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa regulamin działania Komitetu. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu 

uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby 

uprawnionych do głosowania.  

§ 5. 

Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu funkcjonujący w Departamencie Rozwoju 

Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 



§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


