
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Rozwoju 
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Poz. 50 
 

ZARZĄDZENIE Nr 49 

MINISTRA ROZWOJU
 

z dnia 16 września 2016 r. 

w sprawie powołania Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków 

funduszy Unii Europejskiej 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1 Powołuje się Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy 

Unii Europejskiej, zwane dalej „Forum”. 

2. Forum jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

§ 2. 1. Celem Forum jest formułowanie propozycji uproszczeń systemu wykorzystania 

środków funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.  

2. Do zadań Forum należy w szczególności: 

1) gromadzenie i analiza propozycji uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii 

Europejskiej zgłaszanych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

2) przeprowadzanie analizy porównawczej dokumentów dotyczących systemu wykorzystania 

środków, opracowywanych przez instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące oraz 

instytucje wdrażające dla poszczególnych programów operacyjnych; 

3) analiza postulatów zgłaszanych na dedykowany adres poczty elektronicznej; 

4)   współpraca z instytucjami zarządzającymi programami służącymi realizacji Umowy 

Partnerstwa na lata 2014-2020 i wyznaczonymi w ich ramach zespołami do spraw 

uproszczeń, w tym przekazywanie tym zespołom wyników prowadzonych analiz oraz sugestii 

uproszczeń. 

§ 3. W skład Forum wchodzą: 

1)  przewodniczący - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; 
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2)  zastępca przewodniczącego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju wyznaczony przez 

przewodniczącego Forum; 

3)  na prawach członka - osoby, które posiadają wiedzę lub doświadczenie w zakresie wdrażania 

projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym przedstawiciele 

beneficjentów, zaproszone przez przewodniczącego Forum; 

4) na prawach członka - przedstawiciel Instytucji Audytowej, zaproszony przez 

przewodniczącego Forum. 

§ 4. 1. Pracami Forum kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego.  

2. Posiedzenia Forum zwołuje przewodniczący albo zastępca przewodniczącego. 

3. W celu realizacji zadań Forum przewodniczący może powoływać w ramach Forum grupy 

lub zespoły robocze. 

4. Szczegółowy tryb pracy Forum określa regulamin uchwalony przez Forum. 

§ 5. Z każdego posiedzenia Forum sporządza się protokół.  

§ 6. 1. Osobom biorącym udział w pracach Forum, zamieszkałym poza miejscem posiedzenia 

Forum, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania związanych z udziałem w 

pracach Forum, w wysokości i na warunkach określonych  

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  

z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, jest pokrywany ze środków Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

§ 7. Obsługę prac Forum zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego.  

§ 8. Znosi się Zespół do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii 

Europejskiej.  

§ 9. Traci moc Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 maja  

2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków 

funduszy Unii Europejskiej. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rozwoju: M. Morawiecki 
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