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Lp. 
Nazwa instytucji 

zgłaszającej uwagę 

Paragraf/pkt w stosunku 
do którego uwaga jest 

zgłaszana 
Uwaga lub propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie Stanowisko IZ 

1. Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej 
 

§ 2. 

Skład i zasady uczestnictwa 
członków w pracach 
Komitetu 

 

W przypadku braku możliwości 
uczestniczenia członka lub jego 
stałego  zastępcy prośba o 
umożliwienie uczestnictwa w 
posiedzeniu, z prawem głosu, 
osobom innym niż wyznaczone w 
charakterze członka Komitetu lub 
jego stałego zastępcy.  
"W wyjątkowych sytuacjach, w 
przypadku braku możliwości 
uczestniczenia członka lub jego 
stałego  zastępcy (na mocy 
stosownego pisemnego 
upoważnienia),  umożliwia się 
uczestnictwo w spotkaniach, z 
prawem głosu, osobom innym niż 
członek Komitetu lub jego stały 
zastępca - maksymalnie 2 razy w roku 
kalendarzowym" 
 

Z uwagi na udział 
przedstawicieli danych 
instytucji w pozostałych KM 
RPO zdarzają się sytuacje, w 
których terminy posiedzeń 
dublują się i konieczne jest 
wtedy wytypowanie do 
udziału w posiedzeniu innej 
osoby niż zgłoszone 
(członek/zastępca) z prawem 
głosu. Brak takiej możliwości 
może spowodować absencję 
członka/zastępcy z ramienia 
MPiPS i tym samym 
zmniejszać liczbę osób 
biorących udział w głosowaniu 
co może (nie musi) nieść 
ryzyko braku wymaganego 
kworum. 
 

Uwaga nieuwzględniona.  Na 
wypadek niemożności 
uczestnictwa w posiedzeniach 
Komitetu członka Komitetu, 
regulamin przewiduję 
instytucję zastępcy członka – 
por. Rozdział 4 pkt 9 i 10 
Wytycznych MIiR z dnia 21 
stycznia 2015 r. w zakresie 
komitetów monitorujących na 
lata 2014-2020; brak 
podstaw, by obok członków i 
stałych zastępców, prawo do 
głosowania przysługiwało 
innym osobom, 
niewymienionym w uchwale 
IZ RPO WL o powołaniu 
Komitetu Monitorującego.  

2 Pracodawcy 
Lubelszczyzny 
LEWIATAN 

§ 2 pkt. 17 Pierwotny zapis: 
W posiedzeniach Komitetu na 
pisemne zaproszenie 
Przewodniczącego mogą uczestniczyć 
w charakterze obserwatorów bez 
prawa do głosowania, 
przedstawiciele innych instytucji, 
grup społecznych i zawodowych. 
Zaproponowana zmiana: 
W posiedzeniach Komitetu na 
zaproszenie Przewodniczącego lub 
instytucji delegującej członka do KM 
(po uzgodnieniu z Sekretariatem 
Komitetu Monitorującego) mogą 
uczestniczyć w charakterze 

Proponujemy: 

 Skreślić słowo PISEMNE – 
ponieważ forma 
zaproszenia obserwatora 
nie ma znaczenia 

 Dopisać, że zapraszać 
mogą również instytucje 
delegujące członka do KM, 
nie tylko Przewodniczący – 
jest to istotne, ponieważ 
instytucje delegujące 
członka wiedzą najlepiej 
kto zna się na tematyce 
będącej przedmiotem 
bieżących obrad KM 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. Proponuje się 
nadać następujące brzmienie 
§ 2 ust. 17: „W posiedzeniach 
Komitetu na zaproszenie 
Przewodniczącego mogą 
uczestniczyć w charakterze 
obserwatorów, bez prawa do 
głosowania, inne osoby, w 
tym przedstawiciele 
przedsiębiorców, 
poszczególnych instytucji,  
grup społecznych lub 
zawodowych.” Poszczególni 
członkowie Komitetu mogą 
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obserwatorów bez prawa do 
głosowania, przedstawiciele innych 
instytucji, grup społecznych i 
zawodowych, przedsiębiorców, 
eksperci itp. 

 Dopisać, że w charakterze 
obserwatorów mogą 
uczestniczyć również 
przedsiębiorcy, eksperci 
oraz dopisać słowo „itp.” – 
należy rozszerzyć katalog 
obserwatorów, nie ma 
podstaw do jego 
zawężania, obserwatorzy 
nie mają prawa głosu, a 
mogą być czasami 
ważnym głosem w 
dyskusji 

zwrócić się do 
Przewodniczącego z 
wnioskiem o zaproszenie 
poszczególnych osób w 
charakterze obserwatorów. 
Jednakże ostateczna decyzja 
o zaproszeni takiej osoby 
powinna należeć do 
przewodniczącego, jako do 
osoby przewodniczącej 
posiedzeniom Komitetu. 
Takie też rozwiązanie 
przewidziano w Podrozdziale 
4.1 pkt 11 Wytycznych MIiR z 
dnia 21 stycznia 2015 r. w 
zakresie komitetów 
monitorujących na lata 2014-
2020.   

3 Pracodawcy 
Lubelszczyzny 
LEWIATAN 

§ 7 pkt. 1 
 

Pierwotny zapis: 
Komitet może powoływać i 
rozwiązywać grupy robocze. 
Zaproponowana zmiana: 
Komitet może powoływać i 
rozwiązywać grupy robocze w celu 
podjęcia prac w określonym zakresie, 
związanych z realizacją RPO WL. 

Należy doprecyzować, ze 
grupy tworzy się po to, żeby 
podjąć prace dotyczące 
określonego zakresu realizacji 
RPO WL. 

Uwaga uwzględniona. 

4 Pracodawcy 
Lubelszczyzny 
LEWIATAN 

§ 7 pkt. 4 
 
 
 
 

Pierwotny zapis: 
W skład grupy roboczej może 
wchodzić nie więcej niż 7 osób. 
Zaproponowana zmiana: 
Grupa ma ograniczony liczebnie 
skład, w celu zapewnienia jej 
operacyjności i decyzyjności. 

Nie jest zasadne ograniczenie 
odgórne liczebności grupy 
roboczej. Praca grupy roboczej 
nie jest finansowana ze 
środków Pomocy Technicznej, 
więc nie ma znaczenia czy 
będzie ona liczyła 7 czy więcej 
członków. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Ograniczenie liczby członków 
grupy roboczej uzasadnia  pkt 
10 lit. d Rozdziału 6 
Wytycznych MIiR z dnia 21 
stycznia 2015 r. w zakresie 
komitetów monitorujących na 
lata 2014-2020.   

5 Pracodawcy 
Lubelszczyzny 
LEWIATAN 

§ 7 pkt. 5 
 

Pierwotny zapis: 
W skład grupy wchodzą członkowie 
Komitetu, zastępcy członków 
Komitetu lub obserwatorzy.  

Wydaje się, że zasadnym 
będzie stworzenie możliwości 
rozszerzenia składu grupy o 
ekspertów z danej dziedziny. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Grupa robocza powstaje w 
ramach Komitetu 
Monitorującego, zatem jej 
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Zaproponowana zmiana: 
W skład grupy wchodzą członkowie 
Komitetu, zastępcy członków 
Komitetu, obserwatorzy lub inne 
osoby mające wiedzę na temat 
będący przedmiotem prac grupy 
roboczej. 

Zawężanie składu grupy może 
wpłynąć na obniżenie jakości 
jej pracy. 

członkami mogą być 
wyłącznie osoby wchodzące 
w skład Komitetu 
Monitorującego – tak również 
w Rozdziale 6 pkt 10 lit. e  
Wytycznych MIiR z dnia 21 
stycznia 2015 r. w zakresie 
komitetów monitorujących na 
lata 2014-2020.   

6 Pracodawcy 
Lubelszczyzny 
LEWIATAN 

§ 7 pkt. 9 
 

Pierwotny zapis: 
Zadaniem grupy może być w 
szczególności opiniowanie, na 
wniosek Przewodniczącego Komitetu, 
projektów uchwał Komitetu 
dotyczących tematycznie zakresu 
działania grupy.  
Zaproponowana zmiana: 
Zadaniem grupy może być w 
szczególności opiniowanie projektów 
uchwał Komitetu, projektów 
pozakonkursowych oraz kryteriów 
wyboru projektów konkursowych 
dotyczących tematycznie zakresu 
działania grupy. 
 

Skreślić: „ na wniosek 
Przewodniczącego Komitetu” 
– wydaje się zasadnym, żeby 
Grupa mogła opiniować 
uchwały nie tylko na wniosek 
Przewodniczącego KM. 
Dopisać: „… projektów 
pozakonkursowych oraz 
kryteriów wyboru projektów 
konkursowych dotyczących 
tematycznie zakresu działania 
grupy”. Należy rozszerzyć 
katalog dokumentów, które 
będzie mogła opiniować grupa 
robocza. W tym katalogu 
powinny się znaleźć: 

 projekty pozakonkursowe 
– są to m.in. projekty o 
strategicznym znaczeniu 
dla społeczno - 
gospodarczego rozwoju 
regionu, byłoby więc 
dobrze, gdyby grupy 
robocze mogły się na ich 
temat również 
wypowiadać 

 kryteria wyboru 
projektów konkursowych 
– każdy z członków KM 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. W § 7 ust. 9 
zd. 1 proponuje się skreślić 
fragment: „na wniosek 
Przewodniczącego Komitetu” 
W odniesieniu do wyboru 
projektów pozakonkursowych 
do kompetencji Komitetu 
należy zatwierdzanie 
kryteriów wyboru operacji; 
ocena zgodności 
poszczególnych projektów z 
kryteriami zatwierdzonymi 
przez Komitet Monitorujący a 
następnie wybór 
poszczególnych projektów do 
dofinansowania jest 
zadaniem Instytucji 
Zarządzającej (art. 9 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w 
perspektywie finansowej 
2014-2020 – dalej: u.z.r.p.). 
Kryteria wyboru projektów 
zatwierdzane są w drodze 
uchwały, zatem uprawnienie 
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jest specjalistą w swojej 
dziedzinie, ale często nie 
zna się na innych 
obszarach; grupy robocze 
to specjaliści wyłącznie z 
jednej, danej dziedziny. 
Uważamy, że grupa 
robocza powinna mieć 
możliwość wypowiadania 
się na temat kryteriów 
wyboru projektów, 
dotyczących obszaru jej 
działania. 

do opiniowania „projektów 
uchwał” obejmuje w 
szczególności uprawnienie do 
opiniowania kryteriów, 
zawartych w załączniku do tej 
uchwały.  

7 Pracodawcy 
Lubelszczyzny 
LEWIATAN 

§ 7 pkt. 11 
 

Pierwotny zapis: 
Grupa może przedkładać projekty 
uchwał w zakresie dotyczącym 
tematycznie zakresu działań grupy, za 
wyjątkiem kryteriów wyboru 
projektów oraz zmian RPO WL.  
Zaproponowana zmiana: 
Grupa może przedkładać projekty 
uchwał w zakresie dotyczącym 
tematycznie zakresu działań grupy  W 
TYM kryteriów wyboru projektów 
oraz zmian RPO WL.  

Zasadnym jest umożliwienie 
grupie przedkładania 
projektów uchwał RÓWNIEŻ 
w zakresie  kryteriów wyboru 
projektów oraz zmian RPO 
WL. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przygotowanie propozycji 
kryteriów wyrobu projektów, 
w celu ich zatwierdzenia 
przez Komitet Monitorujący, 
stanowi kompetencję 
Instytucji Zarządzającej (por. 
art. 14 ust. 10 u.z.r.p. w zw. z 
art. 125 ust. 3 lit. a 
Rozporządzenia ogólnego 
(Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. (….), Dz. Urz. UE, Seria 
L, nr 347, s. 320, dalej: 
Rozporządzenie nr 
1303/2013) ; kompetencję 
Instytucji Zarządzającej 
stanowi także inicjowanie 
zmian w programie 
operacyjnym (por. art. 110 
ust. 2 lit. e Rozporządzenia nr 
1303/2013). Zatem inicjatywa 
uchwałodawcza w tym 
zakresie nie leży po stronie 
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Komitetu Monitorującego – 
grup roboczych, czy też 
poszczególnych członków 
Komitetu, lecz Instytucji 
Zarządzającej. W każdym 
wypadku Komitet 
Monitorujący może, w 
ramach kompetencji, o której 
mowa w § 3 pkt 6 
Regulaminu, zwrócić 
Instytucji Zarządzającej 
uwagę na zasadność 
przygotowania projektu 
zmiany zatwierdzonych 
kryteriów wyboru operacji lub 
przygotowania propozycji 
określonych zmian w 
programie operacyjnym. 

8 Pracodawcy 
Lubelszczyzny 
LEWIATAN 

§ 9 pkt. 6 
 

Pierwotny zapis: 
Członkowie Komitetu, ich zastępcy, 
obserwatorzy i przedstawiciele 
Komisji Europejskiej mają możliwość 
zgłaszania dodatkowych punktów do 
zamieszczenia w porządku obrad, za 
wyjątkiem kryteriów wyboru 
projektów oraz zmian Programu, 
najpóźniej na 5 dni … 
Zaproponowana zmiana: 
Członkowie Komitetu, ich zastępcy, 
obserwatorzy i przedstawiciele 
Komisji Europejskiej mają możliwość 
zgłaszania dodatkowych punktów do 
zamieszczenia w porządku obrad, W 
TYM kryteriów wyboru projektów 
oraz zmian Programu, najpóźniej na 5 
dni … 

Analogicznie do punktu 
powyżej. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie, jak w pkt. 7.  

9 Autopoprawka IZ RPO 
WL 

§ 6 ust. 7    Proponuje się nadać 
następujące brzmienie § 6 
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ust. 7 zd. 1: „Po upływie 
terminu na zgłaszanie 
zastrzeżeń (w razie braku 
zastrzeżeń), lub po 
wyczerpaniu procedury, o 
której mowa w pkt 6 (w razie 
złożenia zastrzeżeń) projekt 
uchwały jest ponownie 
przesyłany członkom 
Komitetu oraz ich 
zastępcom.” § 6 ust. 7 zd. 6 
otrzymuje brzmienie: „W 
razie niemożności wzięcia 
udziału w głosowaniu przez 
członka Komitetu, głos może 
oddać jego zastępca, przy 
odpowiednim zastosowaniu 
zasad, o których powyżej, w 
zd. 2-5.”  

10. Komisja Europejska  § 9 W § 9 ust. 1 proponuje się dodać zd. 
2: „Przewodniczący Komitetu,   do 
dnia 31 października danego roku 
kalendarzowego ustala i informuje 
członków Komitetu o indykatywnym 
planie posiedzeń Komitetu na kolejny 
rok kalendarzowy 

 Uwaga uwzględniona. 


