Zmiany w Wytycznych nr 3 wynikają z wejścia w Ŝycie nowelizacji ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz uwag przedstawicieli strony samorządowej i partnerów
społecznych i gospodarczych co do składu pre-komitetów monitorujących. Zmiany podyktowane
są takŜe doprecyzowaniem między instytucją zarządzającą PO KL a zarządami województw
składu podkomitetów monitorujących komponent regionalny tego programu.
Dostosowane zostały, do zmienionego art. 36 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
zapisy dotyczące powoływania komitetu monitorującego. W miejsce zapisu, iŜ komitet
monitorujący RPO powołuje wojewoda, został wprowadzony zapis: komitet monitorujący jest
powoływany, w drodze uchwały, przez właściwy zarząd województwa.
Pozostałe zmiany dotyczą składu komitetu monitorującego. W związku z udziałem Ministra
Gospodarki Morskiej w systemie realizacji PO IiŚ został zmieniony dotychczasowy zapis
uniemoŜliwiający mu udział w pracach komitetu z prawem do głosowania. Natomiast,
przedstawiciel MF nie będzie uczestniczył w pracach komitetu monitorującego właściwy RPO,
jako stały członek, a na zaproszenie Przewodniczącego komitetu – jako obserwator, bez prawa do
głosowania.
W składzie komitetu monitorującego PO zostanie zapewniony udział, co najmniej 3
przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych na
podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej Komitecie Regionów Unii Europejskiej oraz co
najmniej 3 przedstawicieli organizacji pracowników i organizacji pracodawców, wyłonionych na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Pozostałe podmioty będą miały
zagwarantowane prawo uczestnictwa na zasadzie obserwatora.
W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych przez poszczególne organy powołujące komitet
monitorujący RPO został doprecyzowany zapis odnoszący się do przedstawicieli ogólnopolskich
organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja
2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach
Rzeczypospolitej Polskiej Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
Wobec powołania 16 podkomitetów monitorujących w ramach PO KL – doprecyzowany został
przypis dotyczący składu Podkomitetu – zgodnie z przyjętymi uchwałami powołującymi
Podkomitety monitorujące.

