
 

Protokół 
z XI posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

Warszawa, 12 czerwca 2019 r.  

 

I. Otwarcie posiedzenia Komitetu Monitorującego POPW 2014-2020  

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 XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 -
2020 (KM POPW) i przywitała wszystkich uczestników. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 

Pani Dyrektor wspomniała o nowym opiekunie Programu z ramienia Komisji Europejskiej Pani 
Elżbiecie Gajeskiej. Zapoznając uczestników z porządkiem posiedzenia zaznaczyła, że to 
posiedzenie jest ważne, bo będzie głosowany projekt Sprawozdania rocznego z realizacji 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 za 2018 r. Ponadto przedmiotem obrad 
będzie projekt zmian w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Zmiany te są 
następstwem przeprowadzonej w bieżącym roku oceny śródokresowej realizacji Programu. 
Zaproponowała także poddanie pod głosowanie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów z 
poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej  z I osi priorytetowej. Nadmieniła, że 
zostaną przedstawione drobne zmiany w projekcie Regulaminu Komitetu Monitorującego Program 
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. 
 
Następnie Pani Anna Modzelewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej, nakreśliła przebieg 
procedury zatwierdzania zmian programów w wyniku przeglądu śródokresowego. Podała, że po 2 
miesiącach od przekazania sprawozdań ze wszystkich programów operacyjnych z Polski, Komisja 
Europejska wyda zbiorczą decyzję dot. alokowania rezerwy wykonania w programach. 
Zaznaczyła, że w przypadku POPW, sytuacja wygląda idealnie, bo zostały zrealizowane 
wszystkie wskaźniki ram wykonania na 2018 r. Potwierdziła, że kolejnym etapem w procedurze 
zmiany Programu, będzie przesłanie jego modyfikacji do KE. 
 

II. Przedstawienie bieżącej informacji nt. stanu realizacji Programu oraz omówienie 

projektu Sprawozdania rocznego z realizacji POPW 2014-2020 za 2018 r. 

Pani Dyrektor zaprezentowała najistotniejsze kwestie związane z bieżącym wykonaniem Programu, 
równocześnie nawiązując do przygotowanego projektu Sprawozdania rocznego z realizacji POPW 
2014-2020 za 2018 r. Poinformowała, że według stanu na koniec maja 2019 r., poziom 
zakontraktowania środków w Programie wyniósł 73%, co stanowi ponad 6 mld zł. To, z kolei daje 
wydatkowanie na poziomie 36%. W ramach POPW zasada n+3 została już wykonana na 2020 r. 
Ponadto dodała, że osiągnięto wartości określone na 2018 r. wszystkich wskaźników rzeczowych i 
finansowych ram wykonania we wszystkich osiach priorytetowych. Wspomniała, że podpisywanie 
umów w I osi Przedsiębiorcza Polska Wschodnia jest bardziej rozłożone w czasie, ponieważ konkursy 
dla przedsiębiorców zostały zaplanowane na cały okres programowania. Kontraktacja w II osi 
Nowoczesna Infrastruktura Transportowa wyniosła 92%, a w III osi Ponadregionalna Infrastruktura 
Kolejowa – 113%. W IV osi Pomoc Techniczna środki są na bieżąco wydatkowane, a te które nie 
zostaną wykorzystane planowane są do przesunięcia do innych osi. Wspomniała, że w 2019 r. 
zostały zakończone dwie ewaluacje: Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Komplementarność i synergia wsparcia 
przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej. 

  



Dyskusja i przyjęcie uchwały 

Pani Anna Modzelewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej, zainteresowała się stanem 
realizacji projektów dworcowych z działania 3.1 Infrastruktura kolejowa, który jej zdaniem nie jest 
satysfakcjonujący. 

W odpowiedzi Pani Joanna Lech, Dyrektor Instytucji Pośredniczącej POPW – CUPT zapewniła, że 
zgodnie ze stanowiskiem beneficjenta projekty będą zrealizowane w terminie. IP jest w stałym 
kontakcie z beneficjentem i monitoruje realizację projektów.  

Pani Anna Modzelewska poprosiła o przygotowanie zbiorczej informacji nt. stanu realizacji projektów 
wraz z harmonogramem przetargów.  

Pani Małgorzata Wierzbicka podkreśliła, że problemy w działaniu 3.1 dotyczą przede wszystkim 
realizacji projektu dworca Olsztyn Główny. Oprócz trudności z wyborem projektanta obiektu, nie 
przesądzono jeszcze o objęciu dworca i terenu przyległego ochroną konserwatora zabytków. Od tego 
uzależniona jest przebudowa układu torowego. Zapewniła, że IZ stale monitoruje projekt i jest szansa 
na jego realizację, natomiast w kwestii pozostałych, mniejszych projektów dworcowych sytuacja jest 
dobra. 

Pani Ewa Karasińska, przedstawicielka Instytucji Pośredniczącej POPW – CUPT dodała, że 
większość problemów, które opóźniały realizację projektów dworcowych w ramach POPW została już 
rozwiązana, a ponoszone w pozostałych projektach wydatki potwierdzają postęp w ich realizacji. 
Zadeklarowała również, że przygotują materiał, o który prosiła Pani Anna Modzelewska i przekażą do 
IZ.  

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr 55/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 za rok 2018. Uchwała nr 55/2019 została przyjęta i 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 

III. Przedstawienie projektu zmian w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-

2020 

Pani Małgorzata Wierzbicka przeszła do przedstawienia kolejnego punktu agendy - projektu 
zmian w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Zaakcentowała, że propozycje 
zmian w Programie są wynikiem rekomendacji z ewaluacji śródokresowej Programu oraz 
doświadczeń IZ wynikających z wdrażania poszczególnych osi, a ich zakres obejmie tabele 
finansowe, wskaźniki oraz opis I osi priorytetowej.  

Oznajmiła, że w tabelach finansowych PO następuje zmniejszenie o 30 mln euro alokacji w osi I 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia spowodowane nieco wolniejszym niż pierwotnie zakładano 
tempem kontraktacji oraz zmniejszenie o 17 mln euro alokacji w osi IV Pomoc Techniczna, gdzie 
zapotrzebowanie na środki nie jest tak duże. Zwiększeniu o 47 mln euro ulegnie alokacja osi III 
Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa, celem uzupełnienia środków uruchomionych w ramach 
nadkontraktacji. Potrzeba dołożenia środków podyktowana jest dużym wzrostem wydatków po 
przetargach w projektach kolejowych. Wspomniała także, że zostanie przesuniętych 10 mln euro w 
ramach osi II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, z działania 2.1. Zrównoważony transport 
miejski (PI 4e) na działanie 2.2. Infrastruktura drogowa (PI 7b). Powyższe zmiany zwiększą o 14,8 mln 
euro pulę środków na cele związane ze zmianami klimatu. 

Pani Dyrektor wyjaśniła, że proponowane modyfikacje wskaźników rezultatu strategicznego dotyczą 
nazw, wartości bazowej i docelowej, a modyfikacje wskaźników produktu i ram wykonania odnoszą się 
do ich wartości docelowych. Zmiany wartości to efekt zarówno przesunięć alokacji jak i aktualizacji w 
oparciu o dane statystki publicznej. 

Dodatkowo, w I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w działaniu 1.2 
Internacjonalizacja MŚP zniesione będzie ograniczenie dotyczące udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw w krajowych i międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, bo firmy 
poszukują nowych rynków zbytu, zwłaszcza w przypadku niepewności rynku Wielkiej Brytanii (Brexit).   



Dyskusja i przyjęcie uchwały 

Pan Michał Makowski, przedstawiciel Pracodawców RP, nawiązując do raportu z ewaluacji 
Komplementarność … zwrócił uwagę na potrzebę uproszczenia wsparcia dla przedsiębiorstw, 
szczególnie w aspekcie rozliczania wniosku o płatność. Dodał, że jako instytucja, próbowali 
zmotywować beneficjentów do udzialu w konkursach dotyczących sieciowania usług. Przyznał, że 
większość benficjentów posiada zarówno potencjał, żeby złożyć wniosek jak i promesę 
dofinansowania. Jednak jego zdaniem, znaczącą trudnością pozostaje rozliczanie projektów 
zwłaszcza realizowanych w konsorcjum. Zapytał, na jakiego typu ułatwienia mogą liczyć 
przedsiębiorcy aby pozyskiwać i rozliczać bardziej efektywnie środki finansowe z funduszy unijnych.   

Pani Małgorzata Wierzbicka poprosiła o precyzyjne przedstawienie problemów, które dotykają 
beneficjentów podczas rozliczania wniosków. W kwestii uproszczeń wyjaśniła, że IZ POPW 
wprowadziła dotychczas szereg zmian w tym m.in. w zakresie kryteriów wyboru projektów, 
odpowiadając na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Wskazała na dotychczasowe udogodnienia w 
aplikowaniu, podczas którego beneficjent może wielokrotnie poprawiać wniosek o dofinansowanie i 
ma możliwość kontaktu z PARP w tej sprawie. Przypomniała, że więcej beneficjentów 
zainteresowanych wsparciem ze środków UE odpada na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, 
niż na etapie realizacji, gdzie rozliczanie wniosków nie jest kłopotliwe. Problemem jest ich jakość oraz 
niespełnienie wymogu wielkości przedsiębiorcy. Ponadto zauważyła, że PARP nie jest jedyną 
instytucją kontrolującą, a w wyniku audytu operacji przez inne uprawnione instytucje, beneficjent może 
ponieść znacznie surowsze konsekwencje. Podkreśliła obowiązek należytej staranności w 
wydatkowaniu środków, po to aby uniknąć potencjalnych problemów podczas kontroli projektu przez 
inne instytucje.  

Pan Maciej Berliński, przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej POPW – PARP zaznaczył, że 
uproszczeniem w obecnym konkursie dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez 
MŚP jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie pojedynczego przedsiębiorcy przy znacznym 
zmniejszeniu wartości inwestycji. Podkreślił, że głównym problemem przedsiębiorców jest 
zapewnienie środków własnych na realizację inwestycji. Odnosząc się do wypowiedzi przedstawiciela 
Pracodawców RP, poprosił o przedstawienie konkretnych problemów z rozliczaniem wniosków o 
płatność, bo w jego opinii reprezentowane jest tu stanowisko tylko jednego z konsorcjantów. Ponadto, 
w przypadku tego projektu jest wiele innych problemów, a sprawa wewnątrz konsorcjum nie jest tak 
oczywista. Podkreślił, że niemożliwe jest rozliczanie projektu bez sprawdzenia poprawności 
postępowań przetargowych, w szczególności w sytuacji naruszenia zasady konkurencyjności. 

Odnosząc się do proponowanych zmian w Programie Pani Katarzyna Wielądek, przedstawicielka 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, reprezentująca instytucję ds. koordynacji strategicznej 
zwróciła uwagę na sekwencyjność procesów: najpierw przekazania do KE zatwierdzonego 
Sprawozdania z realizacji POPW za 2018 r., na jego podstawie wydania zgody KE na odblokowanie 
środków rezerwy wykonania, a potem wystąpienia do KE ze zmianami w Programie uwzględniającymi 
środki rezerwy wykonania.  

Pani Małgorzata Wierzbicka podkreśliła, że procedura przyznania rezerwy wykonania i zatwierdzania 
zmian w POPW mogą być prowadzone równolegle, aby przyśpieszyć proces. Przypomniała, że 
zmianę Programu zatwierdza Rada Ministrów, a z tym wiąże się złożony proces legislacyjny. 
Podkreśliła, że wysłanie Programu do KE nastąpi dopiero w momencie, kiedy będzie to formalnie 
możliwe.  

Pani Anna Modzelewska odnosząc się do kwestii zmiany Programu przypomniała procedurę 
zatwierdzenia przez KE Sprawozdania rocznego z realizacji POPW 2014-2020 za 2018 r. i 
wydania przez KE decyzji odnośnie przyznania środków z rezerwy wykonania .  

Ponadto, nawiązując do wypowiedzi przedstawiciela pracodawców RP uznała, że potrzebne są 
systemowe wnioski dotyczące uproszczeń dla wszystkich przedsiębiorców, gdyż są one ważną 
częścią rozporządzeń unijnych dla nowej perspektywy finansowej. Zaznaczyła, że w kolejnym 
okresie finansowania znaczne środki przeznaczone zostaną na innowacje i rozwój. Ich 
wprowadzenie może usprawnić realizację i rozliczanie programów. Zadeklarowała, że KE będzie 
wspierała proces usprawniania rozliczeń.  

Nawiązując do przeniesienia środków w POPW okazała zrozumienie dla proponowanych przez 
stronę polską zmian, postrzegając jako pozytywną zmianę w postaci wzrostu wydatków na cele 



klimatyczne. Biorąc jednak pod uwagę główny cel POPW – wzrost konkurencyjności i 
innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej  – wyraziła zainteresowanie, czy brane były pod 
uwagę inne warianty, tj. np. przemodelowanie wsparcia w ramach osi I.  

Pani Małgorzata Wierzbicka, w kwestii przemodelowania, przypomniała, że środków na działalność 
dla przedsiębiorców jest bardzo dużo w różnych programach. Rozwiązania, które dotychczas 
proponowano przedsiębiorcom w ramach POPW opierają się na wnioskach z badań ewaluacyjnych 
oraz informacji otrzymywanych na bieżąco od beneficjentów i doświadczeń z PARP. Zauważyła, że 
przesunięcie 30 mln na projekty kolejowe nie będzie dostrzegalne w ramach środków I osi, a może 
znacząco rozwiązać trudności w ww. projektach.  

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr 56/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-
2020. Uchwała nr 56/2019 została przyjęta i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

IV. Przedstawienie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów w I osi priorytetowej, w 

poddziałaniu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej 

Wystąpienie Pana Marcina Seniuka, przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej POPW – PARP, 
który zaprezentował projekt zmiany kryteriów w podziałaniu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce 
Wschodniej, poprzedził krótki film o trzech startupach wyinkubowanych z sukcesem. Dzięki tej 3,5 
minutowej animacji można było poznać projekty dot.: niewielkich robotów przemysłowych – co-
botów, lampy ledowej do przyspieszania wzrostu roślin oraz filmów w wymiarze 360° .  

Prezentujący zaznaczył, że przedstawiane zmiany kryteriów były następstwem: rekomendacji z 
ewaluacji ex-post programu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów działania 1.1 
POPW, doświadczeń z oceny wniosków o dofinansowanie i z przebiegu realizacji projektów w ramach 
pilotażu poddziałania 1.1.2 oraz z potrzeby usprawnienia i ujednolicenia podejścia w ramach oceny 
projektów I osi POPW. 

Dyskusja i przyjęcie uchwały 

Pani Anna Daszuta-Zalewska, przedstawicielka Unii Metropolii Polskich, zapytała czy nie jest 
problemem wartość pomocy de minimis w poddziałaniu 1.1.2 w związku podniesieniem wartości 
dofinansowania projektów do 1mln zł. 

Pan Marcin Seniuk, potwierdził, że nie
1
.  

Następnie Pan Andrzej Danilkiewicz, przedstawiciel Związku Województw RP nawiązując do 
prezentacji poinformował, że kluczem do sukcesu start-upu jest lepsze dostosowanie produktu do 
potrzeb klienta. Głównym problemem, jak zauważył, jest fakt, że powstają świetne produkty, na 
które nie ma popytu.  

Pani Małgorzata Wierzbicka przypomniała, że wspomniana kwestia oceniana jest już na etapie 
inkubacji projektu.  

Pan Marcin Seniuk potwierdził, że kwestia dostosowania produktu do potrzeb rynku jest kluczowa. 
Przypomniał, że warunkiem udanej inkubacji jest dobrze dobrany model biznesowy. Dodał, że można 
to zweryfikować jedynie poprzez konfrontację z wolnym rynkiem, a dofinansowanie przyznawane jest 
projektom, które mają szansę na sukces. 

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr 57/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie zmiany metodyki i kryteriów wyboru projektów dla 
poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów. Uchwała nr 57/2019 została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 

 

                                                           
1
 Wyjaśnienie Sekretariatu PO PW: W poddziałaniu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej nie ma wsparcia w formule 

pomocy de minimis. 

 



V. Przedstawienie projektu zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Program 

Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

Ostatnim, wymagającym decyzji Komitetu, punktem agendy było przedstawienie projektu zmiany 
Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. 
Zaprezentowała go Pani Maria Ślesik, przedstawicielka Instytucji Zarządzającej POPW. 
Poinformowała, że proponowane zmiany w Regulaminie mają charakter uzupełniający, głównie w 
zakresie wprowadzenia klauzuli RODO oraz porządkujący, podyktowany potrzebą po części 
uproszczenia, a po części wyjaśnienia niektórych zapisów. Wszystko w celu lepszego rozumienia 
spraw organizacyjnych Komitetu. Zmiany wprowadzono w Regulaminie oraz trzech jego załącznikach.  

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr 58/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego Program 
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Uchwała nr 58/2019 została przyjęta i stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

VI. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia KM POPW 

Na zakończenie Pani Małgorzata Wierzbicka podziękowała wszystkim zebranym za aktywny 
udział i cenne uwagi oraz za liczne przybycie. 
 
 

Przewodniczący KM POPW 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1 – Lista uczestników posiedzenia KM POPW w dniu 12 czerwca 2019 r. 

2 – Uchwała nr 55/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 z dnia 12 czerwca 
2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020 za rok 2018 

3 – Uchwała nr 56/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 z dnia 12 czerwca 
2019 r. w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 

4 – Uchwała nr 57/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 -2020 z dnia 12 czerwca 
2019 r. w sprawie zmiany metodyki i kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów  

5 – Uchwała nr 58/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 -2020 z dnia 12 czerwca 
2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 -2020 

 
Protokół opracowany przez: Elżbieta Pietraszko i Sara Mielech – Sekretariat KM POPW 
 
Zaakceptowała: Małgorzata Wierzbicka – Zastępca Przewodniczącego, Dyrektor Departamentu Programów 
Ponadregionalnych, IZ POPW 
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Załącznik nr 1 

Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1431), w celu realizacji POPW, w szczególności monitorowania przez komitet monitorujący, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu. 

Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 rozporządzenie 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@miir.gov.pl 

 

Lista uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

w dniu 12 czerwca 2019 r. 

Strona rządowa 

Lp. Imię i nazwisko Instytucja 

1 
Pani Małgorzata Wierzbicka Zastępca Przewodniczącego, Przedstawicielka Instytucji Zarządzającej PO PW  

2 Pan Maciej Berliński Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO PW - PARP 

3 Pani Joanna Lech 
Przedstawicielki Instytucji Pośredniczącej PO PW - CUPT 

4 Pani Ewa Karasińska 

5 Pani Katarzyna Wielądek Przedstawicielka ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, reprezentujący instytucję ds. 

koordynacji strategicznej 

6 Pan Daniel Kotkowski Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego reprezentujący instytucję ds. 

koordynacji wdrożeniowej 

7 Pan Piotr Machański Przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego reprezentujący instytucję ds. 

koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie 16 RPO 

mailto:iod@miir.gov.pl
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8 Pan Łukasz Regner Przedstawiciel minista właściwego ds. finansów publicznych 

9 Pani Justyna Gorzoch Przedstawicielka ministra właściwego ds. gospodarki 

10 Pani Wanda Chmielewska-Gill 
Przedstawicielka ministra właściwego ds. rozwoju wsi 

11 Pani Anna Zabłocka-Sztyber Przedstawicielka Polskiej Organizacji Turystycznej 

Strona samorządowa 

12 Pani Anna Daszuta-Zalewska Przedstawicielka Unii Metropolii Polskich - upoważniona 

13 Pan Andrzej Danilkiewicz Przedstawiciel Związku Województw RP- upoważniony 

14 Pan Paweł Tomczak Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP 

15 Pan Przemysław Janiszewski Przedstawiciel IZ RPO Województwa Świętokrzyskiego - upoważniony 

16 Pan Witold Kielich Przedstawiciel IZ RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

17 Pani Izabela Barbara Łokić Przedstawicielka IZ RPO Województwa Podlaskiego 

18 Pan Paweł Wais Przedstawiciel IZ RPO Województwa Podkarpackiego 

19 Pan Bogdan Kawałko Przedstawiciel IZ RPO Województwa Lubelskiego 

Partnerzy spoza administracji 

20 Pani Bogusława Buda Przedstawicielka Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 

21 Pan Andrzej Matysek Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych 

22 Pan Michał Makowski Przedstawiciel Pracodawców RP 

23 Pani Magdalena Zabłocka Przedstawicielka Związku Rzemiosła Polskiego 

24 Pani Monika Sasiak Przedstawicielka wskazanej przez IZ Izby gospodarczej – Krajowa Izba Gospodarcza 

25 Pan Andrzej Sobkowiak Przedstawiciel środowiska naukowego - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Obserwatorzy 
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26 Pan Tomasz Piątkowski Przedstawiciel Instytucji Audytowej 

27 Pani Renata Jasik Przedstawicielka ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji 

Głos doradczy 

28 Pani Anna Modzelewska Przedstawicielka Komisji Europejskiej 

29 Pani Elżbieta Gajeska Przedstawicielka Komisji Europejskiej 

Goście i inni uczestnicy 

30 
Pani Edyta Gniazdowska 

Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

31 
Pani Karolina Sobotka 

32 
Pan Michał Wodzisławski 

33 
Pan Marcin Seniuk 

34 Pan Konrad Dmowski 

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury 35 Pan Marcin Piwowarski 

36 Pani Monika Bieniaszewska 

37 Pani Magdalena Puzio Przedstawicielka IZ POPW 

38 Pani Maria Ślesik Przedstawicielka IZ POPW 

39 Pan Michał Wrotecki Przedstawiciel MIiR, DPT 

40 Pan Michał Kober Przedstawiciel IZ POPW 

41 Pan Krzysztof Miros Przedstawiciel IZ POPW 

42 Pani Anna Rudowska Przedstawicielka IZ POPW 
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43 Pan Mariusz Kurc Przedstawiciel IZ POPW 

44 Pani Karolina Kozłowska Przedstawicielka IZ POPW 

45 Pani Elżbieta Pietraszko Przedstawicielka IZ POPW 

46 Pani Anna Jaworska Przedstawicielka IZ POPW 

47 Pani Aleksandra Ciekot Przedstawicielka IZ POPW 

48 Pani Renata Korzeniewska Przedstawicielka IZ POPW 

49 Pani Sara Mielech Przedstawicielka IZ POPW 
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Załącznik nr 2 

Uchwała nr 55/2019 

Komitetu Monitorującego  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020 za rok 2018 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 2014-2020 za rok 2018, zgodnie z 
załącznikiem do Uchwały nr 55/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 
2014-2020. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komitetu Monitorującego POPW 
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Załącznik nr 3 

 

Uchwała nr 56/2019 

Komitetu Monitorującego  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się zmiany w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Wykaz zmian Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 stanowi załącznik do Uchwały nr 56/2019 Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komitetu Monitorującego POPW 
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Załącznik nr 4 

 

Uchwała nr 57/2019 

Komitetu Monitorującego  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany metodyki i kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów  
w Polsce Wschodniej 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się zmianę metodyki oraz kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w 
Polsce Wschodniej, zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 57/2019 Komitetu Monitorującego Program 
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komitetu Monitorującego POPW 
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Załącznik nr 5 

 

Uchwała nr 58/2019 

Komitetu Monitorującego  

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia  

2014-2020 

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się zmianę regulaminu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020, zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 58/2019 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 2014-2020. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komitetu Monitorującego POPW 

 
 
 


