Protokół
z IX posiedzenia Komitetu Monitorującego
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Warszawa, 17 maja 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia
Wschodnia 2014-2020

Komitetu

Monitorującego

Program

Operacyjny

Polska

Pani Małgorzata Wierzbicka, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego,
Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych (DPP) w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju (MIiR), Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia (IZ)
otworzyła IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 2020 (KM) i przywitała wszystkich uczestników.
Poinformowała o najistotniejszych wydarzeniach związanych z Programem od czasu ostatniego
posiedzenia Komitetu w lutym br. Potwierdziła, że Program znajduje się na znaczącym poziomie
zaawansowania wdrażania, w szczególności dotyczy to osi II i III, w których nastąpiła pełna
kontraktacja. Dodała, że obecnie wysiłki IZ koncentrują się na zwiększeniu kontraktacji w I osi.
Potwierdzeniem tego jest uruchomienie szeregu konkursów. W szczególności, istotny jest konkurs
w poddziałaniu 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Jego ogłoszenie w marcu br. to
następstwo zgody Komisji Europejskiej na kontynuację wdrażania Platform startowych dla nowych
pomysłów w pełnym zakresie. W kwietniu br. ogłoszono kolejne konkursy na działanie 1.4 Wzór
na konkurencję II etap oraz poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. W tym drugim,
wsparcie zostało w szczególności ukierunkowane na wzmocnienie potencjału rozwojowego miast
średnich makroregionu Polski Wschodniej. Ponadto prowadzone są działania informacyjnopromocyjne mające na celu zwiększenie zainteresowania wśród przedsiębiorców skorzystaniem
ze wsparcia w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (nabór lipiec-wrzesień). W tym roku
także rozstrzygnięto zeszłoroczny konkurs w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych
produktów przez MŚP.
Następnie Pani Dyrektor zapoznała uczestników z porządkiem posiedzenia. Pierwszy punkt
agendy dotyczył zaprezentowania i poddania pod głosowanie Sprawozdania rocznego POPW za
rok 2017. Przedstawicielka IZ wspomniała o wstępnej opinii Komisji Europejskiej do
Sprawozdania oraz przekazanej odpowiedzi IZ, przesłanej do wiadomości wszystkim członkom,
ich zastępcom i obserwatorom przed posiedzeniem Komitetu. Kolejnym tematem wymagającym
głosowania Komitetu była przedłożona zmiana Regulaminu Komitetu. Na koniec posiedzenia
zaplanowano przedstawienie rządowego Programu Dostępność Plus przez przedstawiciel a
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Porządek obrad IX posiedzenia KM został przyjęty bez uwag.

2. Prezentacja projektu Sprawozdania rocznego Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014 – 2020 za 2017 r.
Pani Małgorzata Wierzbicka podsumowała stan wdrażania POPW 2014-2020 w 2017 r. oraz bieżącą
realizację Programu jako całości oraz z wyszczególnieniem osi priorytetowych.
Zakres prezentacji obejmował:
 postęp finansowy Programu (ogółem dla Programu: złożone wnioski o dofinansowanie,
podpisane umowy o dofinansowanie oraz wnioski o płatność i certyfikacja),
 postęp finansowy w poszczególnych osiach,
 rzeczowe i finansowe efekty (realizacja wskaźników programowych),
 realizacja celów pośrednich na 2018 r. ram wykonania,
 przykłady ciekawych projektów w każdej z osi.
Pani Dyrektor poinformowała, że według stanu na połowę maja 2018 r. poziom zakontraktowania
wyniósł 71%. Wartość wniosków o płatność i certyfikacji również jest zaawansowana – w połowie
roku planuje się przekroczenie celu n+3 na 2018 r. Ponadto dodała, że realizacja wszystkich
wskaźników rzeczowych ram wykonania oraz wskaźnika finansowego dla II osi prioryteto wej
osiągnęła już wartości docelowe na rok 2018.
Dyskusja i przyjęcie uchwały
1)

Stanowiska i opinie

Pani Justyna Podralska z Komisji Europejskiej poruszyła następujące kwestie:


Wyraziła zaniepokojenie możliwością niezrealizowania wskaźnika finansowego ram
wykonania I osi, wskazując, że pozostająca do końca roku do certyfikacji kwota 45 mln €
będzie trudna do osiągniecia, z uwagi na znaczną liczbę beneficjentów i niewielką wartość
dofinansowania ich projektów w tej osi.



Poprosiła o informację dotyczącą planów IZ odnośnie rozdysponowania niewykorzystanej
alokacji Pomocy Technicznej (PT). Zasugerowała, że część tych środków mogłaby pójść, o ile
IZ się zdecyduje na ich uruchomienie, na instrumenty finansowe. Innym proponowanym przez
nią do rozważenia rozwiązaniem byłoby zasilenie środkami PT inicjatywy Catching-Up
Regions (obejmuje również Polskę Wschodnią), w celu wsparcia gmin w procesie
przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.



Poprosiła o podanie terminu uruchomienia instrumentów finansowych w ramach POPW.

Pani Małgorzata Wierzbicka w odpowiedzi na pierwsze poruszone zagadnienie wyjaśniła, że
w tym roku spodziewa się zakontraktowania m.in. ok. 130 mln zł w ramach poddziałania
1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz ok. 172 mln zł z poddziałania
1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Jej zdaniem te środki zapewnią wystarczająco
wysoką certyfikację, aby wypełnić cele ram wykonania wskaźnika finansowego osi I na koniec
2018 r.
Odnosząc się do kwestii realokacji wolnych środków z Pomocy Technicznej, Pani Dyrektor
oznajmiła, że IZ rozważa przeznaczenie tych środków na realizację projektów kolejowych.
Zwiększone zapotrzebowanie na środki w ramach III osi Infrastruktura kolejowa POPW wynika
z bieżącej niekorzystnej sytuacji na rynku (wzrost cen), stąd prace obecnie kontraktowane
w projektach infrastrukturalnych znacznie przewyższają wartością planowane w projektach kwoty.
Środki z PT mogłyby pokryć te braki. Natomiast w I osi, w przypadku chęci uruchomienia
instrumentów finansowych, nie ma zagrożenia, że dostępnych w osi środków mogłoby zabraknąć
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na ten cel. Do kwestii wsparcia ze środków POPW inicjatywy Catching-Up Regions, Pani Dyrektor
odniosła się z zainteresowaniem, jednak zaznaczyła, że o stopniu zaangażowania się w to
przedsięwzięcie będzie można więcej powiedzieć po zapoznaniu się ze szczegółami wskazanych
potrzeb.
Opowiadając na możliwości uruchomienia w najbliższym czasie instrumentów finansowych
w ramach POPW Pani Małgorzata Wierzbicka zauważyła, że obecnie rynek instrumentów
finansowych dysponuje zróżnicowaną ofertą, w tym uruchomionymi znacznymi środkami z kilku
programów operacyjnych. Stąd nie jest wskazane, żeby w najbliższym czasie wprowadzać kolejny
strumień tego rodzaju środków na rynek, bo ich wdrażanie nie zapewni spodziewanego sukcesu
tj. wzmożonego zainteresowania potencjalnych beneficjentów tą właśnie ofertą .
2)

Przyjęcie uchwały

Uchwała nr 48/2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014 – 2020 za rok 2017 została jednomyślnie przyjęta przez członków Komitetu.
3. Prezentacja zmian Regulaminu Komitetu Monitorującego POPW 2014-2020
Pani Małgorzata Wierzbicka przedstawiła zmiany w Regulaminie KM POPW wynikające ze
zmian Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 tj.:















wprowadzenie możliwości pisemnego upoważniania przez podmiot delegujący innego (niż
członek i zastępca członka KM) przedstawiciela do udziału w posiedzeniu K omitetu;
wprowadzenie wymogu przekazywania do 15 grudnia każdego roku członkom, zastępcom
członków, obserwatorom w Komitecie, przedstawicielom KE indykatywnego harmonogramu
posiedzeń Komitetu na kolejny rok;
dodanie obowiązku sporządzania protokołów z posiedzeń grup roboczych i udostępniania
ich wszystkim osobom ze składu Komitetu;
wprowadzenie obowiązku wystosowania upomnienia przez Sekretariat Komitetu do
podmiotu delegującego lub do danego przedstawiciela organizacji pozarządowych przed
wykreśleniem ze składu Komitetu;
dopuszczenie możliwości skrócenia terminu przekazania dokumentów będących przedmiotem
obrad Komitetu do 5 dni roboczych przed posiedzeniem, w przypadku gdy dokumenty
poddano wcześniej konsultacjom trwającym co najmniej 5 dni roboczych, przewidującym
możliwość zgłoszenia uwag przez każdą osobę ze składu Komitetu;
wprowadzenie możliwości skrócenia terminu na oddanie głosu w procedurze obiegowej,
w sytuacji, gdy za przyjęciem albo odrzuceniem uchwały zostanie oddana bezwzględna
większość głosów;
konieczność podania uzasadnienia wyboru trybu przy podejmowaniu uchwał w trybie
obiegowym;
wydłużenie terminu na sporządzanie protokołu z posiedzeń Komitetu z 21 do 30 dni
roboczych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wydłużenie tego
terminu do 40 dni roboczych);
dodanie możliwości pełnej lub częściowej refundacji kosztów udziału zastępcy członka
w posiedzeniu Komitetu, mimo uczestnictwa w nim także członka, w sytuacjach, które IZ uzna
za uzasadnione.

Ponadto wprowadzono zmianę kworum. Komitet będzie podejmował uchwały pod warunkiem udziału
w głosowaniu ⅓ członków/zastępców członków/pisemnie upoważnionych przedstawicieli Komitetu,
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a nie jak dotychczas ½. Zmiana ta wynika z utrzymującej się już od jakiegoś czasu trudności
w wyegzekwowaniu od potwierdzających obecność ich rzeczywiste przybycie. Jednocześnie Pani
Dyrektor zapewniła, że Instytucji Zarządzającej zależy na jak największej frekwencji na Komitecie,
a wprowadzona zmiana zmniejszy niepewność na etapie organizowania posiedzeń odnośnie
zapewnienia kworum.
Dyskusja i przyjęcie uchwały
1) Stanowiska i opinie
Nie zgłoszono uwag ani komentarzy.
2)

Przyjęcie uchwały

Uchwała nr 49/2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 została przyjęta przez członków Komitetu.

4. Przedstawienie Programu Dostępność Plus
Pani Paulina Pietrasik z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju przedstawiła rządowy Program Dostępność Plus, którego celem jest horyzontalne
włączenie dostępności jako kluczowego elementu polityk publicznych oraz zaangażowanie wszystkich
partnerów w działania przyczyniające się do poprawy dostępności. Program jest odpowiedzią na
zmiany demograficzne i rosnącą aktywność osób z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że do 2024
roku 23% mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba
osób z niepełnosprawnościami (w zależności od przyjętych kryteriów) wyniesie od 5 do 8 milionów.
Planowane zmiany w dostępie do przestrzeni publicznej dotyczą ośmiu obszarów: architektury,
transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług, konkurencyjności i koordynacji.
Sygnatariuszami partnerstwa na rzecz dostępności zostali przedstawiciele władz samorządowych,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz
seniorów. Na program przeznaczono 23 miliardy złotych. Źródłami finansowania są fundusze
europejskie, tak zwane fundusze norweskie i EOG, publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki
jednostek samorządu terytorialnego, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych). Program będzie realizowany w latach 2018-2025.

1) Stanowiska i opinie
Pan Stanisław Bodys, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich, Burmistrz Rejowca
Fabrycznego zgłosił postulat, stworzenia bazy dobrych praktyk już istniejących i stosowanych
rozwiązań w gminach, w szczególności odnośnie poruszania się w przestrzeni publicznej.
Pan Paweł Backiel z Fundacji Biznes i Prawo poprosił o informacje w jakim stopniu i czy
wystarczająco organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami dostępności zostały zaangażowane
w proces kształtowania Programu Dostępność Plus.
Pani Paulina Pietrasik podziękowała za oba głosy i zapewniła, że od początku tworzenia Programu
Dostępność Plus został zapewniony udział organizacji pozarządowych oraz, że organizacje
środowiskowe uczestniczyły w tych pracach. Dodała, że wszystkim kolejnym etapom prac nad
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Programem towarzyszą konsultacje z grupą ok. 30 organizacji pozarządowych. Pani Paulina Pietrasik
podkreśliła, że zapewniono by te organizacje reprezentowały środowiska osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, w tym także osób starszych.

5. Sprawy różne
Pan Paweł Backiel z Fundacji Biznes i Prawo poruszył następujące kwestie:
 Nawiązując do nowego obowiązku przekazywania indykatywnego rocznego harmonogramu
prac Komitetu, poprosił o informację o planach zorganizowania wyjazdowego posiedzenia
w jednym z województw Polski Wschodniej.
 Poprosił o potwierdzenie formalno-prawnej kwestii, czy Komitet uchwałą może zmienić
kworum.
 Zwrócił się z prośbą podawania przez Przewodniczącego wyników głosowań Komitetu
tj. liczbę osób głosujących, liczbę osób za i przeciw i wstrzymujących się od głosu.
Pani Małgorzata Wierzbicka odpowiadając na ww. wątpliwości zapewniła, że kwestie formalnoprawne zmiany kworum w Regulaminie zostały sprawdzone i jest to możliwe. Zmiana wynika
jedynie z potrzeby usprawnienia działania Komitetu, gdyż coraz mniej osób potwierdza
uczestnictwo w jego posiedzeniach. Zdaniem IZ POPW, najbardziej pożądaną sytuacją jest
obecność wszystkich członków Komitetu na każdym posiedzeniu.
Prowadząca przyznała, że nie wyklucza organizacji wyjazdowego posiedzenia Komitetu, najlepiej
w sytuacji omawiania większej liczby tematów, a także z możliwością pokazania efektów jednego
z zakończonych projektów.
Pani Dyrektor zapewniła, że zawsze będzie się starać podsumowywać głosowanie przedstawiając
wyniki i potwierdziła, że w głosowaniach na tym posiedzeniu było wymagane kworum.
Na koniec Pani Małgorzata Wierzbicka podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu
i zakomunikowała, że informacja o kolejnym posiedzeniu zostanie przekazana jak zawsze drogą
mailową.

Przewodniczący KM POPW 2014-2020
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – Lista uczestników posiedzenia KM POPW z dnia 17 maja 2018 r.
Załącznik nr 2 – Uchwała nr 48/2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia
2014-2020 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 za rok 2017
Załącznik nr 3 – Uchwała nr 49/2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia
2014-2020 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Protokół przygotowała: Agnieszka Szczepińska - Sekretariat KM POPW
Zaakceptowała: Małgorzata Wierzbicka - Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, IZ POPW
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Załącznik nr 1 – Lista uczestników posiedzenia KM POPW w dniu17 maja 2018 r.
L.p.

Imię i nazwisko

Instytucja
Członkowie/Zastępcy Członków KM POPW

Pani Małgorzata Wierzbicka
1.

Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia
Pani Magdalena Jasińska

2.

Pan Maciej Berliński

Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO PW - PARP

3.

Pani Ewa Karasińska

Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO PW - CUPT

4.

Pan Katarzyna Wielądek

5.

Pan Radosław Antoszek

6.

Pan Piotr Machański

7.

Pan Łukasz Regner

Przedstawiciel minista właściwego ds. finansów publicznych

8.

Pani Justyna Gorzoch

Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki

9.

Pani Wanda Chmielewska-Gill

Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju wsi

Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, reprezentujący
instytucję ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa
Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego reprezentujący
instytucję ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego reprezentujący
instytucję ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie 16 RPO

10. Pani Izabela Popek

Przedstawiciel ministra właściwego ds. transportu

11. Pani Anna Zabłocka-Sztyber

Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej

12. Pani Patrycja Zeszutek

Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny
Rozwój
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L.p.

Imię i nazwisko

Instytucja

13. Pan Jakub Tataj

Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i
Środowisko

14. Pan Mirosław Przewoźnik

Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

15. Pan Stanisław Bodys

Przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich

16. Pan Paweł Tomczak

Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP

17. Pani Izabela Barbara Łokić

Przedstawiciel IZ RPO Województwa Podlaskiego

18. Pan Bogdan Kawałko

Przedstawiciel IZ RPO Województwa Lubelskiego

19. Pani Elżbieta Drogosz

Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

20. Pan Andrzej Matysek

Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

21. Pani Marzena Chmielewska

Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

22. Pani Monika Szulc

Przedstawiciel wskazanej przez IZ Izby gospodarczej – Krajowa Izba Gospodarcza

23. Pan Andrzej Sobkowiak

Przedstawiciel środowiska naukowego - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

24. Pan Paweł Backiel

Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania
włączenia społ. lub równości szans płci lub równości szans lub niedyskryminacji
wyłoniony przez RDPP - Fundacja Biznes i Prawo

25. Pani Anna Mikołajczyk

Przedstawiciel federacji (ponadbranżowy związek stowarzyszeń) wyłoniony przez
RDPP - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
8

L.p.

Imię i nazwisko

Instytucja
Obserwatorzy KMPOPW

26. Pan Tomasz Piątkowski

Przedstawiciel Instytucji Audytowej

27. Pan Beata Pałucka

Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie procesu
desygnacji
Głos doradczy KMPOPW

28. Justyna Podralska

Komisja Europejska

29. Sebastian Deka

Komisja Europejska
Goście

30. Konrad Dmowski

Ministerstwo Infrastruktury

31. Justyna Sarna-Pezowicz

Urząd Miasta Olsztyn

32. Joanna Zembaczyńska - Świątek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

33. Jadwiga Głowienka

Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

34. Mariola Misztak-Kowalska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

35. Anna Banaszczyk

Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

36. Paulina Pietrasik

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

37. Michał Kober

Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

38. Renata Korzeniewska

Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
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L.p.

Imię i nazwisko

Instytucja

39. Aneta Sałata

Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

40. Elżbieta Pietraszko
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