Zarządzenie Nr 6
Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 11 kwietnia 2007

w sprawie Komitetu Koordynacyjnego
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.
U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1) w związku z art. 23a i art. 38 ust. 1 ustawy z
dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1548 z późń. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na
lata 2007-2013 i Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015, zwany dalej „Komitetem”.
§ 2. 1. W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;
2) ze strony rządowej – po jednym przedstawicielu:
a) Instytucji Zarządzającej:
-

Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko;

-

Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka;

-

Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki;

-

Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej;

-

Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna;

-

Programami Operacyjnymi Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

b) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
organizacyjnej obsługującego go urzędu wykonującej zadania:

1

z

komórki

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z
2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 45, poz. 319.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienione ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz.1298,
Nr 169, poz. 1414 oraz 1417 i Nr 267, poz.2258, oraz 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz.
708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600.
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-

instytucji koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
na lata 2007-2013;

-

związane ze sprawami koordynacji strategicznej;

-

instytucji koordynującej regionalne programy operacyjne;

-

Krajowej Jednostki Oceny;

-

Instytucji Certyfikującej;

-

w zakresie zarządzania Mechanizmem Finansowym Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskim Mechanizmem Finansowym i
Szwajcarskim Mechanizmem Finansowym,

c) ministrów właściwych – pełniących zadania instytucji pośredniczących;
d) ministra właściwego do spraw gospodarki - pełniącego zadania instytucji
koordynującej proces lizboński w Polsce;
e) ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi - odpowiedzialnego za
realizowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich;
f) ministra właściwego do spraw rybołówstwa - odpowiedzialnego za
realizowanie zadań Wspólnej Polityki Rybackiej w ramach Programu
Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych
obszarów rybackich 2007-2013;
g) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
h) instytucji audytowej;
i) Prezesa Rady Ministrów;
j) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) ze strony samorządowej, po jednym przedstawicielu delegowanym na zaproszenie
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przez:
a) Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym:
-

Województwa Dolnośląskiego;

-

Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

-

Województwa Lubelskiego;

-

Województwa Lubuskiego;

-

Województwa Łódzkiego;

-

Województwa Małopolskiego;

-

Województwa Mazowieckiego;

-

Województwa Opolskiego;

-

Województwa Podkarpackiego;

-

Województwa Podlaskiego;

-

Województwa Pomorskiego;

-

Województwa Śląskiego;

-

Województwa Świętokrzyskiego;

-

Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
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-

Województwa Wielkopolskiego;

-

Województwa Zachodniopomorskiego,

b) Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego działającą na
podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej
Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759)
spośród przedstawicieli kaŜdej ogólnopolskiej organizacji samorządu
terytorialnego reprezentującej w Komisji stronę samorządową;
4) ze strony partnerów społeczno – gospodarczych:
a) po jednym przedstawicielu z kaŜdej organizacji pracowników i z kaŜdej
organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6
lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 180, z
późn. zm.3),
b) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę
Działalności PoŜytku Publicznego, w tym co najmniej jeden przedstawiciel
organizacji ekologicznych oraz jeden przedstawiciel kościołów i związków
wyznaniowych,
c) po
jednym
przedstawicielu
delegowanym przez:

środowiska

akademicko-naukowego

-

Radę Główną Szkolnictwa WyŜszego;

-

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

-

Polską Akademię Nauk;

-

Radę Główną Jednostek Badawczo – Rozwojowych.

2 W posiedzeniach Komitetu, na zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć, w
charakterze obserwatorów, bez prawa głosu, przedstawiciele:
a) Komisji Europejskiej;
b) Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
c) Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego;
d) ministrów właściwych odpowiedzialnych za realizację w okresie 2007-2013
strategii sektorowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658);
e) wojewodów;
3 Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga w obradach Komitetu, na pisemne
zaproszenie Przewodniczącego lub na wniosek członków Komitetu, mogą uczestniczyć w
charakterze doradczym, bez prawa głosu, eksperci oraz przedstawiciele innych instytucji,
grup społecznych i zawodowych.
§ 3. 1. Do zadań Komitetu naleŜy:
1)

monitorowanie realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata
2007-2013 oraz poszczególnych programów operacyjnych na podstawie raportów
i sprawozdań monitorujących;

3

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793, z
2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056.
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2)

monitorowanie
spójności
realizowanych
polityk
w
zakresie
polityki
konkurencyjności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z polityką
spójności oraz innymi politykami rozwojowymi;

3)

przedstawianie wniosków i rekomendacji wynikających z corocznych informacji na
temat zgodności działań realizowanych w ramach programów operacyjnych z
odpowiednimi politykami Wspólnoty;

4)

formułowanie opinii i rekomendacji na temat przebiegu wdraŜania polityk
horyzontalnych w celu zapewnienia spójnej realizacji polityki rozwoju;

5)

zapewnienie zgodności programów operacyjnych ze Strategią Rozwoju Kraju
2007 - 2015;

6)

monitorowanie poziomu wydatków ponoszonych w ramach realizacji polityki
spójności, słuŜących realizacji Strategii Lizbońskiej;

7)

opiniowanie propozycji modyfikacji systemu realizacji Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i jego usprawnień, wynikających z analiz,
raportów i informacji;

8)

opiniowanie działań naprawczych dotyczących problemów z realizacją programów
operacyjnych;

9)

opiniowanie i zatwierdzanie
programami operacyjnymi;

propozycji

przesunięcia

środków

pomiędzy

10) opiniowanie i zatwierdzenie raportu z realizacji programów operacyjnych na
potrzeby podziału środków krajowej rezerwy wykonania;
11) wydawanie opinii na temat zgodności działań realizowanych w ramach krajowych
programów operacyjnych z działaniami realizowanymi w ramach regionalnych
programów operacyjnych;
12) monitorowanie spójności realizowanych działań w ramach programów
operacyjnych celu Konwergencja z działaniami realizowanymi w ramach celu
Europejska współpraca terytorialna;
13) monitorowanie spójności realizowanych działań w ramach programów
operacyjnych celu Konwergencja i celu Europejska współpraca terytorialna z
innymi działaniami strukturalnymi;
14) monitorowanie spójności realizowanych działań w ramach programów
operacyjnych celu Konwergencja i celu Europejska współpraca terytorialna z
działaniami realizowanymi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Instrumentu Finansowego;
15) zapewnienie prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli dla
poszczególnych programów operacyjnych;
16) monitorowanie stosowania zasady równości szans oraz zasady zrównowaŜonego
rozwoju w ramach programów operacyjnych.
2. Komitet moŜe takŜe wykonywać inne zadania, niŜ wymienione w ust. 1, niezbędne do
prawidłowej realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 oraz
Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 – po określeniu ich przez ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego.
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§ 6. 1. Instytucje lub organizacje, o których mowa w § 2 ust. 1. wyznaczają imiennie, w
formie pisemnej, swojego przedstawiciela i osobę go zastępującą do udziału w
posiedzeniach Komitetu.
2. Wyznaczeni przedstawiciele lub osoby ich zastępujące uczestniczą w pracach Komitetu
osobiście.
§ 7. Przewodniczący Komitetu moŜe zlecać opracowanie ekspertyz niezbędnych do
realizacji zadań Komitetu.
§ 8. 1. Posiedzenie Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu przynajmniej dwa razy w
roku.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Komitetu kieruje wyznaczony przez
niego zastępca.
§ 9. 1. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością
głosów jego członków.
2. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa Regulamin pracy przyjęty przez Komitet
zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu.
§ 10.Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka
organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego wskazana przez niego.
§ 11. Komitet jest powoływany na okres realizacji Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia na lata 2007-2013 i Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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