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Protokół z XXVII posiedzenia 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet) z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

Załączniki: 

 Porządek obrad, 

 Lista obecności uczestników spotkania, 

 Uchwała nr 17/21 KM RPO WŁ z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały nr 11/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

 Uchwała nr 18/21 KM RPO WŁ z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

1. Przywitanie uczestników spotkania i zatwierdzenie porządku obrad 
 

Pan Piotr Adamczyk, Zastępca Przewodniczego Komitetu (Wicemarszałek 

Województwa Łódzkiego, IZ RPO WŁ 2014-2020 ), prowadzący obrady, przywitał 

zgromadzonych uczestników XXVII posiedzenia, a następnie poprosił Sekretariat 

Komitetu o sprawdzenie listy obecności w celu zweryfikowania kworum w czasie 

posiedzenia. 

Sekretariat Komitetu dokonał sprawdzenia listy obecności poprzez imienne 

odczytanie uczestników spotkania. Potwierdzenie obecności na posiedzeniu Komitetu 

zostało zaznaczone na przedstawionym pliku ze składem Komitetu. Po sprawdzeniu 

obecności Sekretariat Komitetu poinformował o osiągnieciu kworum. 

Pan Piotr Adamczyk poinformował, iż  w dniu 6 grudnia 2021 r. uczestnicy prac 

Komitetu otrzymali zaproszenie na niniejsze posiedzenie Komitetu wraz z materiałami 

będącymi przedmiotem obrad, w tym porządek obrad. W tym miejscu Pan Marszałek 

przedstawił propozycje wprowadzenia zmian do porządku obrad polegających na 

zamianie kolejności procedowania poszczególnych punktów posiedzenia, z obawy 

o utrzymanie kworum podczas końcowej fazy spotkania, kiedy nastąpić miałyby 

głosowania nad projektami uchwał. Punkty dot. omówienia zmian Planu ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

oraz zmian Regulaminu działania Komitetu wraz z głosowaniami zostałyby przesunięte 
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na początek posiedzenia, a następnie przedstawione zostałyby pozostałe punkty 

z pierwotnego porządku obrad, czyli te dot. przedstawienia programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 oraz omówienia stanu realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

i propozycji jego zmian. Pan Marszałek zapytał uczestników posiedzenia, czy 

zgłaszają sprzeciw wobec wprowadzenia ww. zmian do porządku obrad. 

Wobec braku uwag zmieniony porządek obrad został przyjęty. 

Następnie Pan Piotr Adamczyk poprosił Sekretariat Komitetu o przedstawienie 

zasad dyskusji podczas posiedzenia oraz głosowania nad projektami uchwał. 

Sekretariat Komitetu poinformował, iż w zakresie każdego z punktów posiedzenia 

przedstawiony zostanie materiał i po jego przedstawieniu otwarta zostanie dyskusja. 

Chęć zabrania głosu powinna zostać zgłoszona poprzez przyciśnięcie ikonki  „podnieś 

rękę” (raise hand) lub zgłoszenie na czacie. W przypadku głosowań nastąpi imienne 

odczytanie przedstawicieli instytucji reprezentowanych w Komitecie (w pierwszej 

kolejności Członka Komitetu, a w przypadku braku oddania głosu, obecnego na 

spotkaniu Zastępcy Członka Komitetu). Oddanie głosu przez uczestnika spotkania 

zostanie odnotowane na wyświetlonym na ekranie pliku, obrazującym również 

podsumowanie danego głosowania.  

Pan Marszałek poinformował uczestników o nagrywaniu spotkania, w celu 

sporządzenia protokołu z posiedzenia. 

Pan Piotr Adamczyk poinformował o przejściu do punktu porządku obrad dot. 

omówienia zmian Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. Omówienie zmian Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Pan Adam Kobylański – Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Polityki 

Regionalnej przedstawił prezentacje nt. zmian w Planie ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Pan Piotr Adamczyk zapytał, czy są pytania w tym punkcie obrad.  

Wobec braku pytań, Pan Marszałek zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu 

uchwały Komitetu w sprawie zmiany Uchwały nr 11/15 Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 

3 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 29 głosami „za” (przy 30 

osobach uprawnionych do głosowania). 
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Pan Piotr Adamczyk poinformował o przejściu do punktu porządku obrad dot. 

omówienia zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

3. Omówienie zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

 

Pani Małgorzata Zakrzewska – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej 

(Członek Komitetu) poinformowała, iż w regulaminie dokonano jedynie zmiany 

polegającej na aktualizacji logotypów, w związku ze zmianą wizualizacji urzędu.    

 

Pan Piotr Adamczyk zapytał, czy są pytania w tym punkcie obrad.  

Wobec braku pytań, Pan Marszałek zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu 

uchwały Komitetu w sprawie zmiany Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 

9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 29 głosami „za” (przy 30 

osobach uprawnionych do głosowania). 

Pan Piotr Adamczyk poinformował o przejściu do kolejnego punktu porządku obrad, 

czyli omówienia projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 

2027 (dalej: FEŁ2027). 

 

4. Omówienie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2027 

 

Pan Marszałek poinformował, iż w dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa 

Łódzkiego przyjął projekt FEŁ2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

a od 2 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. trwają konsultacje społeczne ww. 

dokumentów. Poinformował, iż jest to najważniejszy dokument, który w najbliższych 

latach będzie realizowany. Przypomniał także o przyznanej w związku z tym alokacji 

dla województwa łódzkiego w kwocie ponad 2 636 mln EUR, z czego ponad 1 717 mln 

EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 574 mln EUR 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo, w tej kwocie ujęte są także 

środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w kwocie ponad 344 mln EUR. Pan 

Marszałek podkreślił, iż w ramach FEŁ2027 przewidziano szeroki zakres wsparcia, 

który obejmuje w szczególności tj.: działalność B+R, inwestycje w MŚP, wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, zrównoważony transport, 

adaptację do zmian klimatu, gospodarkę wodną, bioróżnorodność, gospodarkę 

w obiegu zamkniętym, zatrudnienie, dostęp do usług społecznych, włączenie 
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społeczne, rozwój umiejętności i kompetencji, działania z zakresu turystyki, kultury 

i rewitalizacji. Przypomniał również, iż na wcześniejszym etapie prac nad FEŁ2027 

przeprowadzono już robocze konsultacje projektu ww. dokumentu, w czasie których 

zgłoszono ponad 300 uwag i większość z nich została pozytywnie rozpatrzona. 

Prezentowany dziś dokument uwzględnia już te zmiany. Obecnie prowadzone są 

formalne konsultacje społeczne, podczas których uwagi mogą zgłaszać wszyscy 

zainteresowani, co zaowocuję, iż tak opracowany dokument odzwierciedlał będzie 

oczekiwania szerokich grup społeczno-zawodowych województwa łódzkiego.  

 

Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Zakrzewska przedstawiła szczegółowe 

informacje nt. FEŁ2027, natomiast Pani Marta Pabich-Makoska - Kierownik Zespołu 

Środowiska i Krajobrazu Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

część dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

Pan Piotr Adamczyk zapytał, czy są pytania w tym punkcie obrad. 

 

Wobec braku pytań, Pan Marszałek poinformował o przejściu do punktu porządku 

obrad dot. omówienia stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020) oraz 

planowanych jego zmian. 

 

5. Informacja na temat stanu realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz 

planowanych jego zmian  

 

W tym punkcie Pan Marszałek poprosił Panią Dyrektor Małgorzatę Zakrzewską 

o przedstawienie prezentacji ww. zakresie. 

Przed omówieniem prezentacji Pani Dyrektor Małgorzata Zakrzewska 

poinformowała, iż prezentacje ze spotkania zostaną przekazane po posiedzeniu do 

wiadomości uczestników prac Komitetu. Dodatkowo, do prezentacji dotyczącej stanu 

realizacji RPO WŁ 2014-2020 i propozycji jego zmian, dołączona zostanie tabela, 

obrazująca proponowane przesunięcia środków pomiędzy poddziałaniami/ 

działaniami/osiami. 

Następnie Pani Małgorzata Zakrzewska omówiła aktualny stan realizacji RPO WŁ 

2014-2020 (30.11.2021 r.) oraz propozycje jego zmian. 

Pan Piotr Adamczyk zapytał, czy są pytania w tym punkcie obrad. 

Wobec braku pytań, Pan Marszałek poinformował o przejściu do ostatniego punktu 

porządku obrad dot. spraw różnych. 
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6. Sprawy różne 

Wobec braku głosów, Pan Piotr Adamczyk podziękował za udział w posiedzeniu 

Komitetu oraz złożył zebranym uczestnikom spotkania bożonarodzeniowe życzenia, 

po czym zakończył obrady XXVII posiedzenia Komitetu. 

 

 
Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

 
Piotr Adamczyk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Marek Michalski 

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. 

Łódź, dnia 21.01.2022 r. 

 


