
Uchwała Nr 47/07 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 marca 2007 roku 

w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i 

nadania jej statutu  

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. ) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) – uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 
 

Tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Mazowieckiego, jednostkę 

budżetową, pod nazwą „Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych”, zwaną 

dalej „Jednostką”. 

§ 2. 
 

Siedzibą Jednostki jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

§ 3. 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego określi mienie przekazywane Jednostce  

w drodze odrębnej uchwały. 

§ 4. 
 

1. Jednostka uczestniczy w realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, oraz  

z pełnienia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla 

komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Szczegółowy zakres zadań Jednostki określa Statut. 

§ 5. 
 

Nadaje się Jednostce Statut, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 6. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 7. 
 

Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.  

Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

Robert Soszyński  
 



 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 

23, poz. 220, Nr 62,  

poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 

227, poz. 1658. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz 

z 2006 r. Nr 45,  

poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832. 

 

UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI: 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-

2013 (Narodowa Strategia Spójności) - dokumentu zaakceptowanego przez Radę Ministrów 

w dniu 29 listopada 2006 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego pełni w perspektywie 

finansowej 2007-2013 rolę: 

o Instytucji Zarządzającej i Wdrażającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO) oraz 

o Instytucji Pośredniczącej i Pośredniczącej 2 (Wdrażającej) dla regionalnego komponentu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dla którego Instytucją Zarządzającą jest 

Minister Rozwoju Regionalnego. 

Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności (…) do zadań Instytucji Zarządzającej, należy w 

szczególności: 

o programowanie, zarządzanie i promocja RPO; 

o opracowanie propozycji kryteriów wyboru projektów; 

o wybór i zawieranie umów o dofinansowanie projektów; 

o dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów; 

o nadzór nad prawidłową realizacją projektów; 

o kontrola, monitorowanie i ewaluacja Programu; 

o kierowanie pracą Komitetu Monitorującego 

o dostarczanie Komisji informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów. 

Podobny zakres zadań dla Samorządu Województwa wynika również  

z pełnienia przez niego roli Instytucji Pośredniczącej dla czterech priorytetów  

w ramach PO KL (komponent regionalny). 

Mając więc na uwadze różne systemy programowania i realizacji RPO i PO KL należy 

podkreślić, iż de facto Instytucja Pośrednicząca dla komponentu regionalnego PO KL pełni w 

głównej mierze zadania, które w ramach RPO przypisane są Instytucji Zarządzającej. Pomimo 

więc odmienności w nazewnictwie, czynności realizowane przez ww. Instytucje są bardzo 

zbliżone. 

Dla zapewnienia przejrzystości w systemach realizacji ww. Programów  

w województwie, zasadnym jest wyraźne rozdzielenie funkcji o charakterze strategicznym 

(zarządczym) od funkcji o charakterze operacyjnym (wdrożeniowym) – co jest zgodne z 

wytycznymi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

W związku z powyższym realizacja poszczególnych zadań związanych  

z zarządzaniem RPO oraz komponentem regionalnym PO KL w ramach Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 przypisana została odpowiednim departamentom 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ze szczególnym 



uwzględnieniem roli Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, który z ramienia 

Samorządu odpowiedzialny jest za kreowanie rozwoju województwa, m. in. poprzez 

opracowywanie strategii rozwoju regionu, strategii sektorowych oraz regionalnych 

programów operacyjnych i posiada wiedzę z zakresu specyficznych uwarunkowań 

Mazowsza. 

Wysoka wartość środków finansowych (blisko 3 mld euro) przeznaczonych dla regionu w 

ramach ww. Programów skutkuje koniecznością zwiększenia liczby etatów i zatrudnieniem 

nowych pracowników, którzy zapewnią płynne i efektywne wydatkowanie środków unijnych. 

Szacuje się, że dla zapewnienia właściwej realizacji RPO i PO KL tylko do końca 2007 r. w 

Departamencie Funduszy Strukturalnych i Pomocowych należałoby zatrudniać ok. 110 osób, 

a w WUP w pionie zajmującym się EFS do 100 osób. 

Mając więc powyższe na uwadze, dalsza rozbudowa struktur samorządowych jednostek 

organizacyjnych, które w chwili obecnej zajmują się wdrażaniem programów 

współfinansowanych z UE będzie zatem nieefektywna i utrudniać będzie realizację zadań 

statutowych tychże jednostek, np. Wojewódzki Urząd Pracy. 

 

W związku z tym istnieje konieczność utworzenia nowego podmiotu,  

w formie jednostki budżetowej, który z ramienia Samorządu skutecznie realizować będzie 

zadania związane z wdrażaniem RPO i komponentu regionalnego PO KL. 

 

Doświadczenia z lat 2004-2006, zdobyte podczas wdrażania ZPORR i SPO RZL, pokazują, 

że najbardziej efektywne są systemy z możliwie najmniejszą liczbą instytucji wdrażających, a 

przeniesienie realizacji zadań związanych z wdrażaniem tychże Programów do nowej 

jednostki, zapewni szybki przepływ informacji  

nt. komplementarności projektów realizowanych w ramach poszczególnych Programów i 

umożliwi efektywne zarządzanie zasobami kadrowymi. 

Do podstawowych zadań nowoutworzonej jednostki należeć będzie m.in.: 

o promocja i informacja nt. realizowanych Działań; 

o wybór projektów i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów  

z beneficjentami; 

o przekazywanie środków finansowych do beneficjentów; 

o kontrola i monitorowanie postępów w realizacji poszczególnych projektów  

i Działań. 

Z uwagi na specyficzny charakter niektórych czynności związanych  

z wdrażaniem Programów, jednostka, na podstawie art. 27 ust. 4 i 5 ustawy  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna mieć możliwość zlecania wybranych 

czynności innym podmiotom, na podstawie porozumienia lub umowy  

(np. zadania z zakresu PR, przyjmowania wniosków, szkoleń, itp.). 

Środki finansowe związane z wejściem w życie przedmiotowej uchwały zostały 

zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego. 

Należy podkreślić, że w ramach poniesionych wydatków będą składane aplikacje o ich zwrot 

ze środków Unii Europejskiej, w ramach Pomocy Technicznej. 

Nadanie uchwale mocy obowiązującej od dnia jej podjęcia tj. z mocą wsteczną w stosunku do 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego podyktowane 

jest koniecznością podjęcia czynności organizacyjno - prawnych oraz technicznych, 

pozwalających na możliwie szybkie rozpoczęcie działalności przez tworzoną Jednostkę. 

Powyższe nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego. 
 


