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Uchwała Komitetu Monitorującego Program operacyjny
,,Rybactwo i Morze" Nr 8/2016

z dnia 21 marca2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program
Operacyjny,,Rybactwo i Morze"

Na podstawie $ 6 Zaządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Środlądowej
nr 412016 z dnia 15 marca 2016 r. W sprawie powołania Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny,,Rybactwo i Morze"

uchwala się, co następuje:

s 1.

Pzyjmuje się Regulamin pracy Komitetu Monitorującego Program operacyjnego
,,Rybactwo i Morze'', stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

s2.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem przyjęcia.

NlSTE R
r\\'

Monitorującego
Program O jny,,Rybactwo i Morze"



UZASADNIENIE

Komitet Monitorujący Program operacyjny ,,Rybactwo i Morze'' został
powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Śródlądowej nr 4t2O16 z dnia 15 marca 2016 r'

Zgodnie z s 6 ust. 1 przedmiotowego Zarządzenia, organizację i tryb pracy
Komitetu, w tym sposób podejmowania uchwał, określa Regulamin.

Regulamin przyjmowany jest na pienłvszym posiedzeniu Komitetu, zgodnie
z $ 6 ust. 2ww' Zarządzenia'



Załącznik do uchwały Komitetu
Monitorującego Program
Operacyjny ,,Rybactwo i Morze"
nr 812016 z dnia 21 marca
2016 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program operacyjny,,Rybactwo
i Morze"

s1

Skład i zasady uczestnictwa w pracach Komitetu

1' Skład Komitetu Monitorującego Program operacyjny ,,Rybactwo i Morze'',

zwanego dalej ,,Komitetem'' określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Morskiej

i Zeglugi Środlądowej nr 412016 z dnia 15 marca 2016 r', zwane dalej

,,Zarządzeniem''.

2' Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje osobiście. W przypadku, gdy członek
Komitetu nie moze uczestniczyć w pracach Komitetu, W posiedzeniu Komitetu bierze
udziałjego zastępca.

3. Nieobecność członka Komitetu, zastępcy członka Komitetu powinna byc zgłaszana
do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Srodlądowej, zwanego dalej,,Depańamentem Rybołówstwa'', zapewniającego

obsługę Komitetu, na co najmniej 2 dni robocze przed dniem posiedzenia.

4. W przypadku, gdy w posiedzeniu biorą udział członek Komitetu i jego zastępca,

tylko członek Komitetu ma prawo do głosowania.

5. Członkostwo w Komitecie Wygasa:

1) z dniem utraty przez członka Komitetu bądŻ zastępcę członka Komitetu

f u n kcj i/sta nowi ska w o rg a n iz aĄi zgłaszaj ącej swoj ego p rzed stawi ci e l a ;

2) na wniosek członka Komitetu, zastępcy członka Komitetu bądŹ na wniosek

właściwej i n stytu cj i l u b o rga n i zaĄi zgłaszającej swoj eg o p rzed stawi ci e la ;

3) w przypadku śmierci.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 5, uprawniony podmiot

wskazuje niezwłocznie swojego nowego przedstawiciela, informując o tym

Depańament Rybołówstwa, który zapewnia obsługę Komitetu.

7. Jeśli Przewodniczący Komitetu nie moze uczestniczyć W posiedzeniu Komitetu,

funkcje Przewodniczącego Komitetu pełni pisemnie upowazniona przez



Przewodniczącego Komitetu osoba. Upowazniona osoba realizuje wszystkie zadania

i posiada wszelkie kompeten Ąe orazuprawnienia Przewodniczącego Komitetu'

s2

Zadania P rzewod n i czące g o Kom itetu or az członków Kom itetu

1. Do zadańPzewodniczącego Komitetu naleŻy w szczególności:

1 ) przewodniczenie posiedzeniom Komitetu;

2) wyznaczanie m iejsca, przed m iotu i term i n u posiedzen ia Kom itetu ;

3) zapraszanie na posiedzenia Komitetu;

4) podpisywanie uchwał Komitetu i protokołow z jego posiedzeń'

2,DozadanczłonkowKomitetunaleŻywsz)zegolności:

1) zapoznanie Się z dokumentacją dotycząca zagadnień omawianych na

Posiedzeniu Komitetu;

2) aktywne uczestnictwo w realizacji zadań Komitetu'

s3

Posiedzenia Komitetu

1. Posiedzenie Komitetu moze zostać zwołane z inicjatywy Przewodniczącego

KomitetualbonapisemnywniosekconajmniejjednejtrzeciejczłonkowKomitetu.

2. lnformacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu' projekt

porządku obrad oraz dokumenty dotyczące posiedzenia rozsyłane Są przez

Departament Rybołowstwa do członków i zastępcow członków Komitetu najpoŹniej

na 10 dni przed Wyznaczonym terminem posiedzenia drogą elektroniczną lub

pocztowązgodniezewskazaniemczłonkowiichzastępcow.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu moze zwołać

posiedzenie Komitetu i przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności

zachowania terminow wskazanych w ust' 2'

4' KaŻdy członek Komitetu moze zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad

najpoŹniej na 2 dni przed Wznaczonym terminem posiedzenia Komitetu' Dodatkowe

punkty zgłoszone w terminie krótszym niŻ 2 dni, mogą być rozpatrywane na

posiedzeniu Komitetu za uprzednią zgodą Przewodniczącego Komitetu albo 113

składuKomitetu_uczestniczącegowposiedzeniuKomitetu.

5. Przewodn iczący Komitetu moze wprowadziÓ do porządku obrad Komitetu

dodatkowe Sprawy n ie przewid ziane w poząd ku o brad'



6. Porządek obrad musi zostac zatwierdzony przez członków Komitetu na początku

kazdego posiedzenia.

7 ' Z kaŻdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokoł, ktory jest rozsyłany

wszystkim członkom Komitetu W terminie 20 dni roboczych licząc od dnia

posiedzenia Komitetu.

8. Członkowie Komitetu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu, mogą zgłaszac

uwagi do projektu protokołu w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jego

otrzymania.

9. Jezeliw terminie, o którym mowa w ust. B:

1) nie zgłoszono uwag _ protokoł uwaŻa się za przyjęty i przedkłada się do
podpisu Przewod niczącemu Komitetu;

2) zgłoszono uwagi lub poprawki _ mogą być one włączone do projektu protokołu

i ponownie niearułocznie przesłane wszystkim członkom Komitetu. Jezeli
w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, licząc od dnia przesłania członkom

Komitetu, nie wpłyną uwagi do nowej wersji protokołu, wówczas uznaje się tę
wersję za uzgodnioną i przedkłada się do podpisu Przewodniczącemu
Komitetu.

s4
Sposób podejmowania decyzj i

1. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Kworum jest zapewnione, gdy w posiedzeniach Komitetu uczestniczy co najmniej

połowa składu Komitetu oraz Pzewodniczący Komitetu albo osoba pisemnie

u powazn io na przez P rzewod n iczącego Ko m itetu .

3. Komitet podejmuje decyzje zwyl<łąwiększością głosów. W przypadku rownej liczby
głosow d ecyd uje głos P rzewod n iczącego Kom itetu.

4. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki lub spraw o charakterze technicznym

albo formalnym Komitet moze podejmować decyzje w trybie obiegowym, bez

kon ieczności zwoływa n ia posiedzen ia Kom itetu.

5. W trybie obiegowym projekt uchwały wraz z dokumentami przesyłany jest pocztą

elektroniczną do wszystkich członkow Komitetu ze wskazaniem terminu na

pzesyłanie uwag. Termin pzewidziany na przesłanie odpowiedzi nie moze być

krótszy niŻ4 dni robocze od daty rozesłania projektu uchwały.

6. Przesłany W trybie obiegowym projekt uchwały uznany jest za uzgodniony, jeśli

głosy przeciwne przyjęciu tego projektu stanowią nie więcej niŻ 112 liczby członków

Komitetu.



7' Brak odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, uznĄe się za głos podjęty za uchwałą,
o ktorej mowa w ust. 5.

8' Po podjęciu uchwała przedkładana jest do podpisu Przewodniczącemu Komitetu.

9. Przewodniczący Komitetu, na najblizszym posiedzeniu Komitetu, przedstawia do
wiadomości członkom Komitetu wykaz spraw rozstrzygniętych w trybie obiegowym.
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obsługa prac Komitetu

1' obsługę organizacyjną i techniczną prac Komitetu zapewnia Depańament
Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Zeglugi Środlądowej.

2' Do zadan Departamentu Rybołowstwa W zakresie zadan zutiązanych
z obsługą Komitetu naleŻy w szczególności:

1) powiadamianie członków Komitetu o miejscu i terminie posiedzeń;

2) koordynacja przygotowania oraz dostarczanie materiałow i projektow
dokumentow przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez
Komitet;

3) sporządzanie protokołow z posiedzeń Komitetu;

4) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanĄ z posiedzeniami
Komitetu;

5) przygotowanie i obsługa posiedzeń Komitetu;

6) zapewnienie tłumaczenia wszelkich niezbędnych materiałow i dokumentow na
potrzeby Komitetu;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet albo przewodniczącego
Komitetu.
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Finansowanie Komitetu

't. Członkowie Komitetu, ich zastępcy oraz obsenruatozy nie otrzymują zadnych
honorariow ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komitetu.

2' Członkowie Komitetu oraz ich zastępcy zamieszkali poza miejscowością,
w któĘ odbywa się posiedzenie Komitetu, mogą uzyskać refundację:

1) kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu, przy czym refundacja
kosztów przejazdu przysługuje do wysokości równowańości kosztów podrozy
pociągiem w wagonie klasy 2;



2) kosztow przejazdu niepublicznymi Środkami transpońu, przy Czym refundacja

kosztów przejazdu przysługuje do wysokości równowartości kosztow podrozy

pociągiem w wagonie klasy 2;

3) kosztow zakwaterowania, W terminie wskazanym przez lnstytucję

ZarządzĄącą Po RYBY 2014 _ 2020, zutiązanych z udziałem W co najmniej

dwudniowym posiedzeniu Komitetu, do wysokości kwoty 260 zł brutto za

osobę za dobę, z zastrzezeniem, iŻ nie dotyczy to przypadkow gdy

zakwaterowanie zapewnia ta I nstytucja.

3. W przypadku, o którym mowa w ust' 2 pkt 1, ubiegający się o refundację

przedkłada na adres Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sródlądowej

wypełniony rachunek, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu pracy

Komitetu, wrazz oryginałami biletów kolejowych, potwierdzającymi odbytą podroz.

4. W przypadku, o ktorym mowa W ust. 2 pkt 2, ubiegający się
o refundację przedkłada na adres Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Srodlądowej wypełniony rachunek, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu,

wraz z kalkulacją kosztow podrozy w wagonie klasy 2, na dzień posiedzenia

Ko m itetu, wyd ru kow aną ze stro ny i nte rn etow ej przew oŹn i ka ko l ej owego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy miejscowośc, z ktorei rozpoczynała się
podroŻ niepublicznym środkiem transpońu, nie jest obsługiwana przez kolej,

wówczas do kalkulacji przyjmuje się mozliwie najblizej niej połozoną miejscowość
o bsług iwa ną przez ko lej.

6. W przypadku refundacji kosztow zakwaterowania, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3,

ubiegający się o refundację pzedkłada na adres Ministerstwa Gospodarki Morskiej i

Zeglugi Śródlądowej wypełniony rachunek, stanowiący załącznik do niniejszego

Regulaminu, wraz z oryginałem faktury imiennej potwierdzającej koszty

zakwaterowania.

7 ' W sytuacji, gdy W posiedzeniu uczestniczy jednocześnie członek

i zastępca członka Komitetu, refundacja o ktorej mowa w ust. 2, przysługuje jedynie

członkowi Komitetu'

8. Refundacja wydatków, o ktorej mowa w ust. 2, przysługuje osobom Zaproszonym

przez Przewod n iczącego Kom itetu.

s7

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia'



Załącznik d o Re gu la m in u

RACHUNEK

Kosztów podrózy dla: Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlqdowej
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
NIP: 701-05-27-244

Imię i nazwisko

Adres zamieszkanta

Cel: ldział w pracach Komitetu Monitorującego Program operacyjny ,,Rybactwo i Morze''

oświadczam, że nie otrzymałamlem i nie będę się ubiegaó o refundację ww. kosztów z
innych źródeŁ.

data i podpis składajqcego rąchunek

Proszę o przelew ną konto nr.........

data i podpis składajqcego rachunek
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WYJAZD PRZYJAZD
Srodki

lokomocji

Koszty

przejazdu

Miejsco

wość
data godz. Miejscowość data godz. zł gr

Koszty noclegu

Noclegi

RAZEM:



Informacia:
1. Koszty podroży należy rcz|iczyó w terminie 90 dni od dnia zakończęniapodroży.
2' Zwrot kosztów przysfuguje do wysokości równowartości kosztów podroŻy pociągiem

w wagonie klasy 2.
3. Do rachunku należy dołączyc:

oryginały bil etów kol ej o wych w przypadk u po dr oży po ciągi em,
kalkulację kosztów podroży w wagonie klasy 2, w przypadku podróży publicznymi
Środkami transportu innyni niz kolej lub niepubltcznymi środkami transportu,
oryginał faktury imiennej potwierdzającej koszty zakwaterowania w hotelu,
w przypadku konieczności noclegu w zwtązku z posiedzeniem Komitetu

Sp r aw dzo no p o d w zględem merytory czny m

data

Zatlłvierdzono na zł.........

podpis

Słownie:

C2... D2............Ro2d2.... ....S

Sprawdzono pod względem formalnyrn i rachunkowyrn

data podpis

Gł. Księgowy Dyrektor

Departament Rybołówstwa potwierdza udział Pani/Pana*
w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program

Operacyjny ,,Rybactwo i MorzeD w dniu/dniach*

Za ww. posiedzeniale* zgodnie s 7 Zarządzenia Nr 4/2016 Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeg|ugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2016 r.,
zatwierd zamy do zrvrotu :



o koszt podróĘ w wysokości:.... (słownie

złoĘch.. ....)o co stanowi

równowartość kosztów podrózy pociągiem w wagonie klasy 2o

. koszt zakwaterowania w hotelu w wysokości .... (słownie

złoĘch. .....).

Kwota płatna ze środków Pomocy Technicznej Po RYBY 20|4 - 2020'
*Niepotrzebne skreślić.
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