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Roczny raport z działalno ści Rzecznika Funduszy Europejskich za 2017 rok 

  

Obowiązek powołania Rzecznika wynika bezpośrednio z art. 14a ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 

roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.). Regulacja, o której mowa powyżej jest spójna  

z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i służy wzmocnieniu 

mechanizmów dla realizacji postanowień art. 74 ust. 3, stanowiącego m.in. że: Państwa członkowskie 

zapewniają skuteczne rozwiązania w zakresie badania skarg dotyczących EFSI. Za określenie zakresu, 

przepisów i procedur dotyczących tych rozwiązań odpowiadają państwa członkowskie stosownie do ich ram 

prawnych i instytucjonalnych.  

Celem powołania Rzecznika jest utworzenie instytucji, która poprzez kontakt zarówno  

z wnioskodawcami, beneficjentami, jak i innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy 

unijnych, będzie odpowiedzialna za monitowanie i sygnalizowanie, poszczególnym instytucjom systemu 

wdrażania, propozycji usprawnień w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków 

unijnych. 

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 14a ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020, Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w 2017 roku następujące uchwały:  

− Uchwałę Nr 1565/17 z dnia 2 listopada 2017 roku zmieniającą Uchwałę nr 240/17 w sprawie Uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

− Uchwałę Nr 1631/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Rzecznika Funduszy 

Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

Zgodnie z art. 14a ust. 7 ww. Ustawy, Rzecznik zobowiązany jest do 31 marca danego roku  

do sporządzenia rocznego raportu ze swojej działalności za rok poprzedni i przedłożenia go Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.  

 Od dnia wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego powołującej Rzecznika Funduszy 

Europejskich tj. od dnia 29 listopada 2017 roku do końca 2017 roku do Rzecznika Funduszy Europejskich 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego nie wpłynęło żadne zgłoszenie.  

 


