
 

MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 

 
  

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 

Poz. 16 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N W E S T Y C J I  I  R O Z W O J U
1) 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powołania grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów 

operacyjnych na lata 2021-2027  

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, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 poz. 271) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1.1. Powołuje się następujące grupy robocze dla wypracowania zakresu wsparcia w ramach 

celów polityki spójności, służące przygotowaniu programów operacyjnych, finansowanych w ramach 

polityki spójności na lata 2021-2027 oraz koordynacji interwencji pomiędzy nimi, zwane dalej 

„grupami roboczymi”: 

1) do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa 

dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej; 

2) do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 2. Bardziej przyjazna dla 

środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 

energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania 

się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; 

3) do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki 

zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych; 

4) do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych; 

                                                           
1)

  Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji 

i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175). 
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5) do spraw programowania w ramach celu polityki 5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w 

ramach inicjatyw lokalnych. 

2. Grupy robocze pełnią rolę pomocniczą wobec Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Wsparcie przygotowania programu operacyjnego pomocy technicznej zostaje powierzone 

Grupie Sterującej do spraw Pomocy Technicznej. 

§ 2.1. Do zadań grup roboczych, należy: 

1)  wypracowywanie zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności, z 

uwzględnieniem: 

a) postanowień krajowych i europejskich dokumentów strategicznych, efektów negocjacji pakietu 

legislacyjnego na lata 2021-2027, uzgodnień Wieloletnich Ram Finansowych oraz analiz 

dotychczas podejmowanych działań w obszarach właściwych dla danego celu, 

b) koordynacji i komplementarności oraz podziału interwencji realizowanych na poziomie 

krajowym i regionalnym, 

c)  zapewnienia właściwej koncentracji wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym; 

2) analiza i koordynacja interwencji w ramach właściwych celów polityki spójności pod kątem 

zachowania komplementarności i spójności z programami operacyjnymi i kierunkami 

interwencji w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz politykami sektorowymi; 

3) wypracowywanie,  analizowanie i konsultowanie wspólnych dla właściwego celu polityki 

spójności rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych; 

4) opiniowanie, analizowanie wniosków wynikających z dokumentów związanych m.in z:  

badaniami, analizami, ekspertyzami i oceną oddziaływania na środowisko w obszarze 

poszczególnych celów polityki spójności.  

§ 3.1. Prace grup roboczych nadzoruje członek kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

wyznaczony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

2. Pracom każdej z grup roboczych przewodniczy dyrektor lub zastępca dyrektora komórki 

organizacyjnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnej za wsparcie programowania 

interwencji w ramach właściwego celu polityki spójności, wyznaczony zgodnie z załącznikiem do 

zarządzenia, zwany dalej „Przewodniczącym”.  

3. Zastępcą Przewodniczącego grupy roboczej jest przedstawiciel Departamentu Strategii 

Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.  

4. Organizację i obsługę prac grup zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2. 
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5. Tryb oraz harmonogram prac grup ustala Przewodniczący. 

§ 4.1. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 

1) właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnych za 

przygotowanie programów operacyjnych lub koordynację właściwych celów polityki spójności, 

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia; 

2) komórek organizacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, właściwych do koordynacji zadań 

związanych z przygotowaniem dokumentów strategicznych, programowych i wdrożeniowych 

perspektywy finansowej na lata 2021-2027; 

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju właściwych zgodnie z podziałem 

zadań wewnątrz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

4) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako koordynującego programowanie Wspólnej Polityki 

Rolnej; 

5) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako koordynującego programowanie 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

6) właściwych ministrów ze względu na cele polityki spójności; 

7) zaproszeni przez Przewodniczącego na prawach członka: 

a) zarządów województw, 

b) jednostek samorządu terytorialnego innych niż zarządy województw, 

c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

d) środowisk naukowych, 

e) organizacji pozarządowych, 

f) partnerów społecznych i gospodarczych, 

g) ekspertów w dziedzinach odpowiadających zakresowi właściwego programu operacyjnego, 

h) innych podmiotów. 

§ 5. Grupy robocze rozpoczynają pracę po upływie 14 dni roboczych od dnia wejścia w życie 

niniejszego zarządzenia. 

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

MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU 
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Załącznik do Zarządzenia  

Ministra Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. (poz. 16)  

 

 

Organizacja właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,  odpowiedzialnych za 

pracę grup roboczych, wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027 

 

Koordynowany cel polityki 

lub program operacyjny 

Właściwe komórki organizacyjne MIiR 

 

Zapewnienie koordynacji w 

zakresie planowania interwencji 

na linii Krajowe Programy 

Operacyjne i Regionalne 

Programy Operacyjne oraz   

demarkacji z Regionalnymi 

Programami Operacyjnymi  

1. Bardziej inteligentna 

Europa dzięki wspieraniu 

innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej 

Departament Wsparcia Programów 

Innowacji i Rozwoju 

Departament Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

2. Bardziej przyjazna dla 

środowiska, niskoemisyjna 

Europa dzięki promowaniu 

czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki o 

obiegu zamkniętym, 

przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz 

zapobiegania ryzyku i 

zarządzania ryzykiem 

Departament Programów 

Infrastrukturalnych 

Departament Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

3. Lepiej połączona Europa 

dzięki zwiększeniu 

mobilności i udoskonaleniu 

regionalnych połączeń 

teleinformatycznych 

Departament Programów 

Infrastrukturalnych w zakresie celów 

szczegółowych: 

 rozwój zrównoważonej, 
inteligentnej, bezpiecznej i 
intermodalnej sieci TEN-T 
odpornej na zmianę klimatu, 

 rozwój zrównoważonej, 
inteligentnej i intermodalnej 

Departament Regionalnych 

Programów Operacyjnych 
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mobilności odpornej na 
zmianę klimatu na szczeblu 
krajowym, regionalnym i 
lokalnym, w tym poprawę 
dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej. 

Departament Rozwoju Cyfrowego w 

zakresie celu szczegółowego: 

 udoskonalanie sieci połączeń 
cyfrowych, 

 wsparcie komplementarnych 
z tym projektów cyfrowych. 

4. Europa o silniejszym 

wymiarze społecznym przez 

wdrażanie Europejskiego 

filaru praw socjalnych 

Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Departament Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

5. Europa bliżej obywateli 

dzięki wspieraniu 

zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju 

obszarów miejskich, 

wiejskich i przybrzeżnych w 

ramach inicjatyw lokalnych 

Departament Regionalnych Programów 

Operacyjnych 

Departament Regionalnych 

Programów Operacyjnych 
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