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      Protokół 

I posiedzenie 

Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP) 

22 kwietnia 2015 r. 

 

W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu do spraw Umowy 
Partnerstwa. 

I.Uroczyste otwarcie posiedzenia Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa  

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Przewodnicząca 
Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, która powitała uczestników Członków Komitetu: przedstawicieli 
Ministra Gospodarki – Wicepremiera, Ministra Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, panią Zofię Szalczyk, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w MIiR, przedstawicieli instytucji 
zarządzających krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, właściwych resortów, partnerów 
społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy pełnią rolę doradczą 
w Komitecie.  

Następnie Pani Minister Maria Wasiak poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela Komisji Europejskiej, 
Dyrektora Nicola de Michelis, reprezentującego DG Regio oraz Michaela Morassa, reprezentującego 
DG Employment. W swoich wystąpieniach przedstawiciele KE podkreślili, że dla osiągnięcia 
zakładanych celów przy wsparciu funduszy UE kluczowa jest koordynacja pomiędzy środkami unijnymi 
i krajowymi, stałe monitorowanie postępów oraz utrzymanie kierunków wskazanych w dokumentach 
strategicznych.  

Na konieczność elastyczności w pracach Komitetu i szybkiego reagowania na zmieniające się 
otoczenie, a także rolę i znaczenie zasady partnerstwa w pracach Komitetu zwrócił uwagę Pan Jakub 
Wygnański, przedstawiciele trzeciego sektora w Komitecie.  

O wyzwaniu stojącym przed władzami województw i ich odpowiedzialności za realizację polityki rozwoju 
przy wsparciu z funduszy UE mówił marszałek województwa pomorskiego pan Mieczysław Struk .  

II.Regulamin Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, prezentacja, dyskusja i głosowanie  

Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w MIR 
przedstawiła projekt regulaminu Komitetu i odniosła się do uwag zgłoszonych p rzez Członków Komitetu 
podczas konsultacji (prezentacja stanowi załącznik nr 1, zestawienie uwag do regulaminu stanowi 
załącznik nr 2). 

W trakcie dyskusji przedstawicie partnerów społecznych i gospodarczych: pan Zygmunt Mierzejewski 
(Forum Związków Zawodowych) oraz pan Norbert Pruszanowski (Związek Rzemiosła Polskiego) 
podnieśli w szczególności kwestie: ustanowienia stałego zastępcy Członka Komitetu, rozszerzenia 
prezydium Komitetu o przedstawicieli strony samorządowej i partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz zwiększenia częstotliwości posiedzeń Komitetu (zgodnie z projektem regulaminu posiedzenia 
Komitetu odbywają się co najmniej raz w roku). Dodatkowo pan Norbert Pruszanowski zaproponował 
wprowadzenie zasady odrębnego głosowania w sprawach dotyczących partnerstwa przez partnerów, 
stronę rządową i samorządową. 

Pan Piotr Frączak, przedstawiciel Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych zgłosił postulat 
dotyczący powołania podkomitetu do spraw partnerstwa w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa.  

W wyniku dyskusji, pani Minister Maria Wasiak poparła koncepcję rozszerzenia prezydium 
o przedstawiciela strony samorządowej i partnerów społecznych i gospodarczych, podkreślając 
że ustalenia wymaga sposób wyłonienia przedstawicieli tych stron do prezydium. Zaproponowane 
zostaną niezbędne zmiany w regulaminie. 

 

Nie zostały uwzględnione pozostałe wyżej wymienione postulaty. Brak funkcji stałego zastępcy Członka 
wynika z samej koncepcji funkcjonowania Komitetu, która zakłada osobisty udział Członków 
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w posiedzeniach. W przypadku braku możliwości osobistego udziału Członka w posiedzeniu, regulamin 
przewiduje możliwość pisemnego wskazania swojego reprezentanta na dane posiedzenie.   

Zapis w projekcie regulaminu, obligujący do organizacji minimum jednego posiedzenia Komitetu w roku, 
nie stoi na przeszkodzie organizacji większej liczby posiedzeń, o ile zostanie zidentyfikowana przez 
Członków Komitetu lub Przewodniczącego taka potrzeba.  Podobne stanowisko w powyższej kwestii  

Z kolei głosowanie osobno przez stronę rządową, samorządową i partnerów stoi w sprzeczności z samą 
zasadą ideą funkcjonowania Komitetu, która zakłada otwartą dyskusję i partnerską współpracę 
pomiędzy wszystkimi Członkami Komitetu. 

Na obecnym etapie nie przewiduje się powołania podkomitetu ds. partnerstwa. W regulaminie 
doprecyzowano, że podkomitety mogą być powoływane w szczególnych przypadkach, „wynikających ze 
zobowiązań na poziomie krajowym lub europejskim”, wymagających koordynacji obszarów 
wykraczających poza zakres zadań Komitetu lecz powiązanych z realizacją Umowy Partnerstwa  

Ostatecznie, stosunkiem głosów 68 za, 1 głos przeciw, przyjęto regulamin Komitetu, z zastrzeżeniem 
wprowadzenia uzupełnień w części dotyczącej składu prezydium.  

 

III.Koncepcja funkcjonowania Podkomitetu do spraw zdrowia w ramach Komitetu do spraw 
Umowy Partnerstwa, prezentacja i dyskusja  

Prezentację koncepcji funkcjonowania Podkomitetu przedstawił pan Michał Kępowicz, Dyrektor 
Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia. Prezentacja stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 

Pan Marek Kamiński, reprezentujący Krajową Izbę Gospodarczą zgłosił uwagę dotyczącą rozszerzenia 
członków Podkomitetu do spraw zdrowia o przedstawicieli Instytucji Otocznia Biznesu z uwzględnieniem 
Krajowej i Regionalnych Izb Gospodarczych.  

Dyrektor Kępowicz odrzucając powyższy postulat podkreślił, że w przypadku podkomitetu ds. zdrowia, 
którego zarówno powołanie jak i większość zadań wynika wprost z Umowy Partnerstwa oraz uzgodnień 
z Komisją Europejską kluczowe jest zapewnienie operacyjności p rac tego gremium. Wymaga 
to w szczególności ograniczenia do niezbędnego minimum jego członków oraz włączenia w prace tych 
partnerów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w zagadnienia objęte pracami podkomitetu, 
np. organizacje pacjenckie.  

Jednocześnie w projekcie regulaminu Komitetu wprowadzono zapisy, które zapewniają nadzór Komitetu 
ds. Umowy Partnerstwa nad pracami podkomitetu (opiniowanie obowiązkowych sprawozdań 
Przewodniczącego Podkomitetu). 

IV.Prezentacja Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy 
unijnych 2014-2020  

Pan Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego  w MIR dokonał 
prezentacji Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 
2014-2020. (prezentacja stanowi załącznik nr 4). 

Dokument został przyjęty 64 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się.  

Przyjęcie dokumentu przez Komitet stanowi wypełnienie trzech warunków ogólnych ex ante: 
(1) Zapobieganie dyskryminacji, (2) Równouprawnienie płci, (3) Niepełnosprawność  

 

V.Prezentacja Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020  

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 została zaprezentowana przez Pana Roberta 
Sidorowicza, kierującego pracą Departamentu Informacji i Promocj i. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

Stosunkiem głosów 61 za, 3 wstrzymujące się, Komitet ds. Umowy Partnerstwa pozytywnie zaopiniował 
Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.  

 

Pani Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Przewodnicząca Komitetu do spraw Umowy 
Partnerstwa, zamknęła pierwsze posiedzenie Komitetu.  
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Załączniki: 

1. Prezentacja nt. Regulamin Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa; 

2. Zestawienie uwag do projektu regulaminu prac Komitet ds. Umowy Partnerstwa  

3. Prezentacja nt. Koncepcji funkcjonowania Podkomitetu do spraw zdrowia w ramach KUP; 

4. Prezentacja nt. Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014 ; 

5. Prezentacja nt. Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; 

 


