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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 

nr 48/2181/17 z 29 listopada 2017 r. powołał 

Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE).  

Stanowi to wykonanie przepisów znowelizowanej 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475, art. 14a)  

tzw. ustawy wdrożeniowej. 



Celem powołania RFE jest utworzenie instytucji, 

która poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, 

beneficjentami oraz innymi podmiotami 

zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych 

będzie odpowiedzialna za monitowanie 

i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom 

systemu wdrażania propozycji usprawnień 

w procesie realizacji zadań związanych  

z wydatkowaniem środków unijnych.  



ZADANIA RZECZNIKA 
   Rzecznik odpowiedzialny jest za rozpatrywanie 

zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WK-P 2014-2020 

Przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie 
realizacji programu operacyjnego 

Analizuje przyjęte zgłoszenia 

Udziela wyjaśnień w zakresie przyjętych zgłoszeń  

Dokonuje okresowych przeglądów procedur obowiązujących we właściwej 
instytucji w ramach programu operacyjnego 

Formułuje propozycje usprawnień 

Sporządza roczny raport z działalności 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenie do Rzecznika może 
przekazać każdy 

zainteresowany wdrażaniem 
funduszy europejskich 

 
 
 
 
 
 



Zgłoszenia mogą dotyczyć: 
 

przewlekłości i nieterminowość postępowań i procedur  

niejasności lub braku stosownych informacji 

organizacji procedur w RPO WK-P takich jak nabór 
projektów, ocena wniosków o płatność, kontrola itp. 

utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy 
europejskich 

propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu 

nadmiernych lub nieuzasadnionych wymagań 

jakości obsługi  

 

 
  

 



Czym NIE MOŻE zająć się  
Rzecznik Funduszy Europejskich 

Do kompetencji Rzecznika nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości 
uzyskania dofinansowania projektów oraz udzielanie porad i informacji w tym zakresie.  

RFE nie rozpatruje także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie 
obowiązujących, w tym w szczególności: 

procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.) 

prowadzonych postępowań administracyjnych 

prowadzonych postępowań sądowych 

prowadzonych postępowań egzekucyjnych  

wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) 

 
  

 



 Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich nie oznacza przejęcia przez 

niego zadań z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie. 

RFE nie ma kompetencji do prowadzenia innych postępowań niż  

w sprawie zgłoszeń. W związku z tym RFE nie może prowadzić ani 

wznawiać postępowań prowadzonych przez właściwe instytucje/ 

organy ani wzruszać podjętych przez nie rozstrzygnięć.  

Rozpatrzenie zgłoszenia nigdy automatycznie nie będzie miało takiego 

skutku. Wynika to z faktu, że działanie RFE może być jedynie bodźcem 

do tego rodzaju decyzji podjętych przez umocowaną do tego 

instytucję/organ. 

  

 



KONTAKT 
Rzecznik Funduszy Europejskich 

Edward Reszkowski 
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(56) 62 18 642 lub 784 951 907 

rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl  

mailto:rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl
mailto:rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl
mailto:rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl


 
Dziękuję za uwagę  


