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WYKAZ SKRÓTÓW: 

KM RPO Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

IZ RPO Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 

-2020 

DZ RPO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 

-2020 

 

UŻYTE W DOKUMENCIE OKREŚLENIA OZNACZAJĄ: 

Rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 

Ustawa wdrożeniowa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 
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I. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADU KM RPO 

1. IZ RPO określając skład KM RPO zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której mowa 

w art. 5 rozporządzenia ogólnego, dążąc do zrównoważenia udziału trzech stron 

delegujących członków: strony rządowej, samorządowej i partnerów spoza administracji 

oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn oraz równość szans i niedyskryminację, 

o której mowa w art. 7 rozporządzenia ogólnego.  

2. Określając skład KM RPO Instytucja Zarządzająca zapewnia, zgodnie z przepisem art. 14 

ust. 6 ustawy wdrożeniowej, że co najmniej jedną trzecią członków stanowią łącznie 

przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych 

oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. 

3. W składzie KM RPO wyróżnia się: 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcę przewodniczącego, 

c) członka, 

d) zastępcę członka. 

4. Skład Komitetu Monitorującego jest określony w podziale na przedstawicieli: 

a) strony rządowej, 

b) strony samorządowej, 

c) partnerów spoza administracji z wyróżnieniem przedstawicieli: 

 organizacji pracodawców, 

 organizacji związkowych, 

 izb gospodarczych, 

 organizacji pozarządowych, 

 organizacji środowiska naukowego. 

5. W obradach Komitetu mogą uczestniczyć ponadto obserwatorzy, w tym: 

a) przedstawiciel Instytucji Audytowej, 

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

procesu desygnacji, 

c) przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia, 

d) przedstawiciel Związku Banków Polskich,  
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e) przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, 

f) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 

g)  przedstawiciel Ministra Cyfryzacji, 

h) Przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych, 

i) inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego. 

6. W pracach Komitetu uczestniczą również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący 

funkcję doradczą. 

7. Obserwator ma prawo uczestnictwa w obradach KM RPO oraz prawo zabierania głosu 

i wyrażania opinii w każdej ze spraw będących przedmiotem obrad Komitetu. 

Obserwatorowi nie przysługuje prawo do głosowania. 

8. Przedstawicielom Komisji Europejskiej przysługują takie same prawa jak Obserwatorom, 

tj. prawo uczestnictwa w obradach KM RPO oraz prawo zabierania głosu i wyrażania 

opinii w każdej ze spraw będących przedmiotem obrad Komitetu. Przedstawicielom 

Komisji Europejskiej nie przysługuje prawo do głosowania. 

9. Na zaproszenie przewodniczącego KM RPO w obradach Komitetu mogą uczestniczyć inne 

osoby niż członkowie KM RPO, ich zastępcy i obserwatorzy. W takim przypadku 

przysługują im prawa obserwatorów. 

 

II. SKŁAD KM RPO 

Członkowie KM RPO 

1. Przedstawiciele strony samorządowej – łącznie 15 przedstawicieli, w tym: 

a) 4 przedstawicieli IZ RPO, w tym:  

 Marszałek Województwa – Przewodniczący KM RPO, 

 1 przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego, 

 1 przedstawiciel Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 1 przedstawiciel Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

b) 3 przedstawicieli Instytucji Pośredniczących, po jednym z:  

 Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 
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 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,  

 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

c) 1 przedstawiciel Województwa Lubelskiego odpowiedzialny za realizację Strategii 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

d) 6 przedstawicieli każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu 

terytorialnego tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, o której mowa w Ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej 

w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, tj. odpowiednio po 1 przedstawicielu: 

 Unii Metropolii Polskich, 

 Unii Miasteczek Polskich, 

 Związku Gmin Wiejskich RP,  

 Związku Miast Polskich, 

 Związku Powiatów Polskich, 

 Związku Województw RP, 

e) 1 przedstawiciel Związku Gmin Lubelszczyzny. 

2. Przedstawiciele strony rządowej - łącznie 9 przedstawicieli, w tym: 

a) 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego reprezentujący 

instytucję ds. koordynacji wdrożeniowej UP w zakresie 16 RPO, 

b) 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego reprezentujący 

instytucję ds. koordynacji wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c) 5 przedstawicieli każdego ministra właściwego ze wzglądu na zakres RPO WL,  

tj. odpowiednio po 1 przedstawicielu: 

 ministra ds. środowiska, 

 ministra ds. rodziny, pracy i polityki społecznej, 

 ministra ds. oświaty i wychowania, 

 ministra ds. rolnictwa i rozwoju wsi, 

 ministra ds. zdrowia, 

d) 1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

e) 1 przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
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3. Przedstawiciele partnerów spoza administracji - łącznie 14 przedstawicieli, w tym: 

a) 7 przedstawicieli organizacji związkowych i organizacji pracodawców 

reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, których przedstawiciele 

wchodzą w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, tj. odpowiednio po 

1 przedstawicielu: 

 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", 

 Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

 Forum Związków Zawodowych, 

 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Związku Rzemiosła Polskiego, 

 Konfederacji Lewiatan, 

 Business Centre Club Związku Pracodawców, 

b) 1 przedstawiciel wskazanej przez IZ RPO izby gospodarczej działającej na podstawie 

ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych, 

c) 2 przedstawicieli środowiska naukowo-akademickiego, wskazanych przez Radę 

Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Konferencję Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich, 

d) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez Wojewódzką Radę 

Działalności Pożytku Publicznego tj. odpowiednio po 1 przedstawicielu: 

 organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, 

 organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 

-2020, 

 organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, 

równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji, 

 federacji organizacji pozarządowych. 

4. Obserwatorzy, bez prawa do głosowania, uczestniczący w posiedzeniach KM RPO: 

a) Przedstawiciel Instytucji Audytowej, 
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b) Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu 

desygnacji, 

c) Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia,  

d) Przedstawiciel Związku Banków Polskich,  

e) Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, 

f) Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 

g) Przedstawiciel Ministra Cyfryzacji, 

h) Przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych, 

i) Inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego. 

5. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący funkcję doradczą, uczestniczący 

w posiedzeniach KM RPO.  

 

III. SPOSÓB WSKAZANIA/WYBORU CZŁONKÓW/ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KM RPO  

1. IZ RPO zwraca się pisemnie do podmiotów uprawionych do udziału w pracach KM RPO 

o delegowanie swoich przedstawicieli – członka oraz zastępcę członka KM RPO. 

Zgłoszenie przedstawicieli poszczególnych środowisk rekomendowanych do składu 

Komitetu Monitorującego powinno zawierać imienne wskazanie delegowanych osób 

z przypisaną im funkcją członka KM RPO lub jego zastępcy.  

2. Podmioty delegujące swoich przedstawicieli na członków KM RPO będą kierować się 

kryteriami określonymi w Uchwale nr VII/101/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia 22 grudnia 2014 r. z późn. zm. 

3. Podmioty delegujące swoich przedstawicieli powinny dołożyć wszelkich starań, aby 

w swoich zgłoszeniach, zgodnie z art. 7 rozporządzenia ogólnego, zapewnić realizację 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

4. Termin na zgłoszenie przedstawicieli do Komitetu określa się na 14 dni kalendarzowych 

od dnia doręczenia pisma.  

5. W sytuacji, gdy w wymaganym terminie dany podmiot nie wydeleguje przedstawicieli do 

Komitetu, IZ RPO ma możliwość zwrócić się do podmiotów tego samego rodzaju, które 

delegowały swoich przedstawicieli lub innych podmiotów tego samego rodzaju, 

o delegowanie przedstawicieli do KM RPO. 
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6. Delegowanie przedstawiciela do składu KM RPO, w odpowiedzi na wystosowane przez 

IZ RPO zaproszenie, przez podmioty wskazane w rozdziale II pkt. 1 lit. d), pkt. 2 lit.  

c) - e) oraz pkt. 3 lit. a) - c) niniejszego dokumentu, nie jest obligatoryjne.  

7. Brak zgłoszenia przedstawiciela do KM RPO w wyznaczonym terminie uznany będzie 

jako rezygnacja z udziału w pracach KM RPO.  

8. Postępowanie w celu wyłonienia do składu KM RPO przedstawicieli organizacji 

pozarządowych zostanie przeprowadzone przez Radę Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Lubelskiego. 

9. Przedstawicieli podmiotów, o których mowa w rozdziale II pkt. 1 lit. a) i c) wskazuje IZ 

RPO. 

Izby gospodarcze 

10. W celu wyłonienia przedstawiciela izb gospodarczych z terenu województwa lubelskiego, 

działających w oparciu o Ustawę o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku, 

Instytucja Zarządzająca przeprowadzi nabór ww. przedstawicieli do udziału w pracach KM 

RPO.  

11. W tym celu IZ RPO ogłosi na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl informację 

o rozpoczęciu naboru przedstawicieli izb gospodarczych. Na stronie tej zamieszczony 

zostanie również formularz zgłoszeniowy dla kandydatów, za pomocą którego izby 

powinny zgłaszać swoich przedstawicieli. Zgłoszenia złożone w innej formie, niż 

z wykorzystaniem przedmiotowego formularza, nie będą rozpatrywane. 

12. Prawo do zgłaszania swoich przedstawicieli mają jedynie izby gospodarcze z terenu 

województwa lubelskiego, działające w oparciu o Ustawę o izbach gospodarczych z dnia 

30 maja 1989 roku. 

13. Każda z izb może zgłosić wyłącznie jednego przedstawiciela; zgłoszenie musi być 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania izby dokonującej zgłoszenia.  

14. Zgłoszenia powinny być dostarczone w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji 

na stronie internetowej ogłoszenia o naborze przedstawicieli izb gospodarczych 

(decydować będzie data wpływu do DZ RPO):  

 osobiście do Sekretariatu Departamentu Zarządzania RPO, lub 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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 drogą elektroniczną na adres sekretariatkmrpo@lubelskie.pl, w tytule e-maila: Nabór 

przedstawicieli izb gospodarczych do KM RPO – zeskanowany formularz zgłoszeniowy 

(decyduje data wpływu), lub 

 w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem Nabór przedstawicieli izb 

gospodarczych do KM RPO (decyduje data wpływu) na adres Departamentu 

Zarządzania RPO. 

15. Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie rozpatrywane.  

16. W ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w ogłoszeniu 

zostanie przeprowadzona ocena formalna zgłoszeń. W ramach tej oceny IZ RPO może 

w szczególności zwrócić się o przedstawienie dokumentu obejmującego uprawnienie do 

reprezentowania izby dokonującej zgłoszenia przez osobę podpisującą zgłoszenie.  

17. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne przedstawiona zostanie Zarządowi 

Województwa Lubelskiego, który dokona wyboru Członka KM RPO reprezentującego 

izby gospodarcze.  

Obserwatorzy 

18. IZ RPO zwraca się z zaproszeniem do podmiotów wymienionych w rozdziale II pkt. 4 lit. 

a) – i) niniejszego dokumentu, o wydelegowanie do prac w ramach KM RPO swoich 

przedstawicieli w charakterze obserwatorów. Wskazanie swoich reprezentantów przez te 

organizacje nie jest obligatoryjne.  

Przedstawiciele KE 

19. Komisja Europejska każdorazowo, po otrzymaniu informacji od Instytucji Zarządzającej 

o planowanym posiedzeniu Komitetu, oddelegowuje na nie swojego przedstawiciela.  

Powołanie Komitetu 

20. Po przeprowadzonym postępowaniu, mającym na celu wyłonienie przedstawicieli do 

składu KM RPO, Zarząd Województwa Lubelskiego powołuje w drodze Uchwały, 

wskazane przez ww. podmioty osoby na członków/zastępców KM RPO.  

21. Uchwała, o której mowa powyżej wraz z listą wybranych członków/zastępców 

publikowana jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl w zakładce Komitet 

Monitorujący RPO WL. 

 

mailto:sekretariatkmrpo@lubelskie.pl
http://www.rpo.lubelskie.pl/
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IV. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W SKŁADZIE KM RPO 

 

1. Członkostwo w KM RPO wygasa w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji przez członka/zastępcę członka KM RPO, 

b) złożenia wniosku o odwołanie członka/zastępcy członka KM RPO pochodzący od 

instytucji lub organizacji reprezentowanej przez niego w KM RPO, 

c) skreślenia z listy członków przez IZ RPO na wniosek Przewodniczącego KM RPO, 

złożony w przypadkach określonych w Regulaminie Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

d) śmierci członka KM RPO. 

2. Wniosek lub rezygnacja, o których mowa w pkt. 1, powinien zostać przekazany 

Przewodniczącemu KM RPO za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu Monitorującego.  

3. Członkostwo w KM RPO ustaje z dniem zaistnienia którejkolwiek z przyczyn, o których 

mowa w pkt. 1.  

4. Uzupełnienie składu Komitetu Monitorującego następuje przy odpowiednim stosowaniu 

reguł określonych Rozdziale II i III, przy czym składając wniosek o odwołanie organizacja 

lub instytucja reprezentowana przez danego przedstawiciela może wskazać nowego 

przedstawiciela w Komitecie Monitorującym, na miejsce osoby, której dotyczy wniosek o 

odwołanie.  

5. W odniesieniu do przedstawicieli, o których mowa w Rozdziale II, pkt 3 lit. d) uprawniona 

do złożenia wniosku o odwołanie przedstawiciela jest Wojewódzka Rada Działalności 

Pożytku Publicznego.  

6. W ramach weryfikacji wniosku Przewodniczący KM RPO może w szczególności wystąpić 

o przedstawienie dokumentu obejmującego umocowanie do reprezentowania instytucji lub 

organizacji składającej wniosek o odwołanie przez osobę podpisującą wniosek.  

 


