
 

                                                             BDG-III-0200-7/WM/09 

ZARZĄDZENIE NR 5 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) 

z dnia 3 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie Zespołu – Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2009-2013 

 

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.2)) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Tworzy się Zespół – Komitet Monitorujący Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich (PO FIO) na lata 2009-2013, zwany dalej „Komitetem”. 

2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej 

„Ministrem”. 

 

§ 2. 

Do zadań Komitetu naleŜy w szczególności: 

1) okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celu głównego oraz celów 

szczegółowych, określonych w PO FIO na podstawie informacji przedkładanych przez 

Ministra; 

2) analizowanie rezultatów realizacji PO FIO, przede wszystkim osiągania 

wyznaczonych celów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem 

realizacji PO FIO, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące 

odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłaszane są propozycje zmian 

w PO FIO; 

3) analizowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji PO FIO; 

                                                 
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1598). 
2) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337. 
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4) przedkładanie Ministrowi propozycji zmian PO FIO ułatwiających realizację jego 

celów. 

§ 3. 

1. W skład Komitetu wchodzą: 

1) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej albo wyznaczony przedstawiciel Ministra; 

2) dwóch przedstawicieli organów administracji rządowej;  

3) trzech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 

4) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych  

i związków wyznaniowych prowadzących działalność poŜytku publicznego.  

2. Do trybu powołania członków Komitetu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady 

Działalności PoŜytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431). 

3. Rada Działalności PoŜytku Publicznego, przed powołaniem Komitetu, wyrazi opinię  

o kandydatach na członków Komitetu zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty kościelne i związki wyznaniowe prowadzące działalność poŜytku publicznego. 

4. Przewodniczący Komitetu oraz wyznaczeni przedstawiciele, o których mowa w ust. 1                 

pkt 2-4 wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby upowaŜnione do ich 

zastępowania. 

5. Udzielenie upowaŜnień, o których mowa w ust. 4, wymaga formy pisemnej. 

 

§ 4. 

Minister odwołuje członka Komitetu: 

1) na jego wniosek; 

2) w przypadku skazania członka Komitetu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej; 

3) jeŜeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Komitetu z powodu 

choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 

Komitetu. 

 

§ 5. 

1. Komitet obraduje na posiedzeniach. 
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2. Uchwały Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Komitetu. 

3. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz 

na pół roku. 

4. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół. 

5. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności osoba upowaŜniona do jego zastępowania, po zapoznaniu się i ewentualnym 

uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez członków Komitetu. 

 

§ 6. 

1.  Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.  

2.  Do zadań przewodniczącego naleŜy : 

1) planowanie i organizowanie prac Komitetu; 

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu; 

3) ustalanie harmonogramu prac Komitetu, w szczególności przez ustalenie terminów  

i programów kolejnych posiedzeń Komitetu. 

 

§ 7. 

Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament PoŜytku Publicznego                      

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 8. 

Zgłoszenie kandydatów na członków Komitetu następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia                     

w Ŝycie niniejszego zarządzenia. 

 

§9. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

          M I N I S T E R 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

           

           Jolanta Fedak 


