
                                                                                                     Załącznik do Uchwały Nr 279/386/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2023 r. 

Skład Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (KM FEM 2021-2027) 

Podmioty wchodzące w skład  KM FEM 2021-2027, wyznaczające swoich przedstawicieli do pełnienia funkcji członka Komitetu 

I. Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące  

Instytucja Zarządzająca 12 przedstawicieli w KM 

Marszałek Województwa Mazowieckiego- Przewodniczący Komitetu dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Wicemarszałek dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 

dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Instytucje Pośredniczące 4 przedstawicieli w KM 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

II. Instytucje Państwa Członkowskiego 14 przedstawicieli w KM 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego reprezentujący instytucję ds. koordynacji wdrożeniowej 
Umowy Partnerstwa w zakresie programów regionalnych 

dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego reprezentujący instytucję ds. koordynacji wdrożeniowej 
Umowy Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Minister właściwy ds. finansów publicznych dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Minister właściwy ds. rodziny, zabezpieczenia społecznego  i pracy dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Minister właściwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Minister właściwy ds. zdrowia dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Minister właściwy ds. klimatu i środowiska dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 



III. Partnerzy  

Organizacje jednostek samorządu terytorialnego i inne instytucje publiczne 26 przedstawicieli w KM 

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Unia Metropolii Polskich dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Unia Miasteczek Polskich dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Związek Miast Polskich dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Związek Powiatów Polskich dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Związek Województw RP dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego 
sześciu przedstawicieli (trzech członków i trzech 
zastępców KM) 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Mazowiecka Agencja Energetyczna dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Przedstawiciele środowiska naukowego lub akademickiego 8 przedstawicieli w KM 

Przedstawiciele środowiska naukowe lub akademickie wskazane przez Konferencję Rektorów 
Akademickich Szkół Wyższych  

czterech przedstawicieli (dwóch członków i dwóch 
zastępców członka KM) 

Sieć Badawcza Łukasiewicz dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Rada Główna Instytutów Badawczych dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Partnerzy gospodarczy i społeczni 22 przedstawicieli w KM 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Forum Związków Zawodowych dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Pracodawcy RP dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Konfederacja Lewiatan dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Związek Rzemiosła Polskiego dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 



Business Centre Club dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Federacja Przedsiębiorców Polskich dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Izba Gospodarcza wskazana przez Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego 
czterech przedstawicieli (dwóch członków i dwóch 
zastępców członka KM) 

Polska Izba Turystyki dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacje pozarządowe 38 przedstawicieli w KM 

Organizacje pozarządowe 
właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem 

 

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Mazowieckiego – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP 

dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska  

Instytut Na Rzecz Ekorozwoju dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami  

Fundacja Aktywizacja dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego  

Fundacja Edukacyjno-Sportowa reGeneracja dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn  

Jedna organizacja dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz niedyskryminacji (zajmujące się obszarami 
dyskryminacji takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, 

światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek) 
 

Fundacja Ogarnij Emocje dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 



Stowarzyszenie Miłośników Urli dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji  

Kampania przeciw Homofobii dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Fundacja AVE dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

Stowarzyszanie Europa i My dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych  

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Federacje organizacji pozarządowych  

Federacja Mazowia dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) dwóch przedstawicieli (członek i zastępca członka KM) 

   

   

Podmioty wchodzące w skład  KM FEM 2021-2027, wyznaczające swoich przedstawicieli do pełnienia  funkcji obserwatora w Komitecie 

Wojewoda Mazowiecki 

Związek Banków Polskich 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 

 


