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Uchwała Nr 65/1035/17/V 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 7 listopada 2017 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 51/822/17/V Zarządu Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
 
 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 51/822/17/V Zarządu 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. z późn. zm. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w § 33 dotychczasowy ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Do zadań Biura Projektów Integracji Społecznej należy w szczególności: 

1) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji 
Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez 
Biuro; 

2) opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
na okres programowania 2014-2020; 

3) współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020,              
w tym prowadzenia ich wykazu; 

4) współpraca przy ocenie formalnej wniosków o wpis do Wykazu kandydatów                        
na ekspertów RPO WiM 2014-2020; 

5) opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy                         
o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie EFS;  

6) zawieranie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach                  
Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 

7) weryfikowanie wniosków o płatność; 
8) przygotowanie dyspozycji przelewów; 
9) dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do wdrażanych Działań; 
10) współpraca w realizacji kontroli krzyżowych Programu i kontroli krzyżowych 

horyzontalnych.; 
11) procedura odwoławcza, w tym rozpatrywanie protestów w ramach Osi 

Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 
12) odzyskiwanie środków przed etapem postępowania administracyjnego;                                     
13) współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020; 
14) współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020; 
15) współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO 

WiM 2014-2020;  
16) współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów 

i wniosków o płatność z Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020; 
17) sporządzanie sprawozdań rocznych / końcowego z realizacji RPO WiM 2014-2020 

w zakresie Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7; 
18) współpraca w zakresie sporządzania dla Instytucji Koordynującej Umowę 

Partnerstwa informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM 2014-2020; 
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19) współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM            
2014-2020 dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego 
Programu; 

20) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w ramach Osi 
Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

21) współpraca z Biurem Finansów w zakresie sporządzania raportów i zestawień 
dotyczących nieprawidłowości; 

22) współpraca przy budowaniu i użytkowanie Lokalnego Systemu Informatycznego; 
23) użytkowanie centralnego systemu teleinformatycznego w zakresie Osi 

Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 
24) uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję 

Audytową; 
25) wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach 

polityki spójności na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 
10.7 RPO WiM 2014-2020;  

26) zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 
oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

27) archiwizacja dokumentacji.”; 
 
2)  w § 33 dotychczasowy ust.8 otrzymuje brzmienie: 

 „8. Do zadań Biura Planowania i Naboru Wniosków, należy w szczególności:  
1) współpraca w zakresie przygotowania Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 

RPO WiM 2014–2020 do realizacji, w tym opracowania projektu Programu, 
negocjacji z Komisją Europejską, opracowania stanowiska negocjacyjnego do 
kontraktu terytorialnego oraz zmian Programu w trakcie jego realizacji; 

2) współpraca w zakresie przygotowania systemu realizacji RPO WiM 2014-2020           
w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7, w tym opracowania kryteriów 
wyboru projektów i opracowania oraz aktualizacji szczegółowych opisów osi 
priorytetowych;  

3) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji 
Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez 
Biuro; 

4) opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
na okres programowania 2014-2020; 

5) współpraca w zakresie przygotowania porozumienia / umowy dotyczącej   
realizacji ZIT, ZIT” z podmiotem mającym zarządzać ZIT, ZIT"; 

6)  współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020,  
w tym prowadzenia ich wykazu; 

7) szkolenia kandydatów na ekspertów w zakresie RPO WiM 2014 – 2020; 
8) opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy  

o dofinansowanie projektu;  
9) opracowanie i aktualizacja Regulaminów konkursów oraz Regulaminów pracy 

Komisji Oceny Projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO 
WiM 2014-2020; 

10) przygotowanie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia i naboru wniosków                               
o dofinansowanie projektów do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego;  

11) udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami  
w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 

12) ocena i wybór wniosków ubiegających się o dofinansowanie w trybie konkursowym 
w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

13) wybór projektów w procedurze pozakonkursowej (od momentu złożenia wniosku                
o dofinansowanie) w ramach Osi Priorytetowej 11 RPO WiM 2014-2020; 

14) współpraca z Biurem Finansów w zakresie finansowania ekspertów Komisji Oceny 
Projektów i ekspertyz; 
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15) dokonywanie indywidualnej interpretacji postanowień wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do wdrażanych Działań; 

16) procedura odwoławcza, w tym rozpatrywanie protestów w ramach Osi 
Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 

17) sporządzanie Rocznych Planów Działania IZ i sprawozdań z ich realizacji     
w zakresie Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 

18) współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020 (w tym wdrażanie 
rekomendacji z badań ewaluacyjnych, monitorowanie realizacji zaleceń                                
i rekomendacji z badań ewaluacyjnych); 

19) współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020; 
20) współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO 

WiM 2014-2020;  
21) współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków  

o płatność z Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020; 
22)  udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014–2020; 
23)  sporządzanie sprawozdań rocznych / końcowego z realizacji RPO WiM 2014-

 2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7; 
24) współpraca w zakresie sporządzania dla Instytucji Koordynującej Umowę 

Partnerstwa informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM 2014-2020; 
25) współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM     

2014-2020 dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego 
Programu; 

26) współpraca w zakresie monitoringu inteligentnych specjalizacji; 
27) współpraca przy budowaniu i użytkowanie Lokalnego Systemu Informatycznego; 
28) użytkowanie centralnego systemu teleinformatycznego; 
29) uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję 

Audytową; 
30) wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym  

w funduszach polityki spójności na lata 2014 -2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 
oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 

31) zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 
oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

32) archiwizacja dokumentacji.”; 
 

3) w § 33 dotychczasowy ust.9 otrzymuje brzmienie: 
 „9. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności: 

1) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji 
Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;  

2) opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na 
okres programowania 2014-2020;  

3) współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020,  
w tym prowadzenia ich wykazu;  

4) opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy  
o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie EFS;  

5) sporządzanie rocznych planów kontroli w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz 
Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020; 

6) kontrola projektów (planowa oraz doraźna)  w Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 
10.7 RPO WiM 2014-2020; 

7) kontrola projektów na zakończenie – zapewnienie ścieżki audytu; 
8) sporządzenie wkładu do rocznego sprawozdania z audytów i kontroli; 
9)   współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020; 
10) współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020;  
11) współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO 

WiM 2014-2020;  
12) współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków  

o płatność z Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;  
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13) sporządzanie sprawozdań rocznych / końcowego z realizacji RPO WiM 2014-2020  
w zakresie Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7;  

14) współpraca w zakresie sporządzania dla Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM 2014-2020; 

15) współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 
2014-2020 dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego 
Programu;  

16) współpraca przy budowaniu i użytkowanie Lokalnego Systemu Informatycznego;  
17) użytkowanie centralnego systemu teleinformatycznego;  
18) uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję 

Audytową; 
19) współpraca w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji wydanych 

w ramach kontroli zewnętrznych;  
20) wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach 

polityki spójności na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 
10.7 RPO WiM 2014-2020;  

21) zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 
oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

22) archiwizacja dokumentacji.”; 
 

4) w § 33 dotychczasowy ust.10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:  

1) przygotowanie budżetu i planowanie finansowe w zakresie Osi Priorytetowej 11 
oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

2) współpraca z FS w zakresie sporządzania deklaracji wydatków Instytucji 
Zarządzającej z Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu  
do osi priorytetowej 11 oraz działania 10.7, w tym opracowywanie zestawień 
wniosków o płatność, które należy załączyć do deklaracji wydatków za dany okres; 

3) współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej;  
4) współpraca w zakresie monitorowania zasady n+3;  
5) sporządzanie prognoz dotyczących kwot, w odniesieniu do których Instytucja 

Zarządzająca planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy 
w ramach Osi Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

6) współpraca w zakresie wnioskowania i rozliczania środków finansowych na 
realizację RPO WiM 2014-2020;  

7) prowadzenie postępowań w I i II instancji w przedmiocie zwrotu środków, 
zastosowania ulgi oraz określania odpowiedzialności osób trzecich za 
zobowiązania Beneficjenta;  

8) dochodzenie należności (odzyskiwanie środków, w tym postępowanie 
przedegzekucyjne i egzekucja administracyjna - wierzyciel);  

9) współpraca w zakresie postępowań sądowo-administracyjnych przed WSA 
i NSA oraz postępowań upadłościowych i naprawczych; 

10) sporządzanie raportów i zestawień dotyczących nieprawidłowości w ramach Osi 
Priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

11) współpraca z Biurem Projektów Integracji Społecznej w przygotowaniu dyspozycji 
przelewów w ramach Osi Priorytetowej 11  oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-
2020;  

12) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji 
Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie realizowanych zadań;  

13) opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
na okres programowania 2014-2020; 

14) opracowywanie i aktualizacja wzorów: wniosku o dofinansowanie, umowy  
o dofinansowanie i wniosku o płatność w zakresie EFS;  

15) współpraca w zakresie naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020,  
w tym prowadzenia ich wykazu;  

16) współpraca przy budowaniu i użytkowanie Lokalnego Systemu Informatycznego;  
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17) współpraca w zakresie ewaluacji RPO WiM 2014-2020;  
18) współpraca w zakresie informacji i promocji RPO WiM 2014-2020; 
19) współpraca w zakresie sporządzenia sprawozdań rocznych / końcowego  

z realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 oraz 
Działania10.7;  

20) współpraca w zakresie sporządzania dla Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa informacji kwartalnych z realizacji RPO WiM 2014-2020;  

21) współpraca w zakresie sporządzenia informacji o stanie wdrażania RPO WiM 
2014-2020 dla Zarządu, Sejmiku Województwa oraz Komitetu Monitorującego 
Programu;  

22) współpraca w zakresie sporządzenia dla Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa informacji miesięcznej na temat wysokości dofinansowania 
przekazywanego w formie zaliczek;  

23) współpraca w zakresie sporządzenia dla Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa informacji dotyczącej zmian w alokacji środków;  

24) współpraca w zakresie przekazywania Instytucji Koordynującej Umowę 
Partnerstwa informacji o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim;  

25) administrowanie centralnym systemem teleinformatycznym (SL2014) w zakresie 
wdrażanych Działań RPO WiM 2014-2020; 

26) użytkowanie centralnego systemu teleinformatycznego;  
27) uwzględnianie wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez  Instytucję 

Audytową;  
28) wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym  

w funduszach  polityki  spójności  na  lata  2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 
11 oraz Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;  

29) zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11  
i Działania 10.7 RPO WiM 2014-2020;   

30) archiwizacja dokumentacji.”. 
 

5) w § 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Do zadań Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 

należy w szczególności : 
1) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji 

Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020; 
2) opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego  

ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020; 
3) weryfikacja IW IP; 
4) współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji wzorów umowy  

o dofinansowanie;  
5) przeprowadzanie kontroli systemowej w IP; 
6) przeprowadzanie kontroli instrumentów finansowych (w tym kontroli realizacji 

umowy o finansowaniu, weryfikacji wydatków w miejscu prowadzenia operacji – 
w sytuacjach uzasadnionych, kontroli w momencie zamknięcia RPO WiM 2014-
2020); 

7) gromadzenie i analizowanie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych  
w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 pod kątem 
certyfikacji; 

8) koordynacja sporządzania i aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WiM 2014-
2020; 

9) weryfikowanie i zatwierdzanie Rocznego Planu Kontroli IP; 
10) sporządzanie raportów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Biura; 
11) weryfikowanie przekazanych informacji o nieprawidłowościach; 
12) przekazanie informacji o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami 

informowania o nieprawidłowościach obowiązującymi w perspektywie finansowej 
2014-2020; 

13) współpraca w zakresie sporządzania deklaracji zarządczej, 
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14) sporządzanie wkładu do rocznego sprawozdania z audytów i kontroli  
w zakresie zadań Biura; 

15) współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-
2020 w części dotyczącej zadań Biura; 

16) współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego; 
17) użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego; 
18) współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o 

płatność z Pomocy technicznej; 
19) współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO 

WiM 2014-2020;  
20) uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową; 
21) wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym  

w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020; 
22) zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Biura; 
23) archiwizacja dokumentacji. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 
        Przewodniczący Zarządu 

       Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

        Gustaw Marek Brzezin 

 

 


