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1. Streszczenie
Niniejszy raport prezentuje wyniki badania dotyczącego barier
w wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych 2004 - 2006 oraz potencjalnych
problemów realizacji NSRO 2007 – 2013. ObjĊáo ono zinwentaryzowanie
i usystematyzowanie zidentyfikowanych barier oraz sformuáowanie wniosków
i rekomendacji dotyczących rozwiązania istniejących problemów.
Badanie zrealizowane zostaáo w czterech etapach:
x Analiza Programu naprawczego zwiĊkszającego absorpcjĊ funduszy
strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006
oraz Raportu koĔcowego z realizacji zadaĔ przewidzianych
w Programie naprawczym
x Analiza sprawozdaĔ i raportów badawczych dotyczących realizacji
PWW i poszczególnych programów operacyjnych 2004 – 2006,
uzupeániona analizą aktów prawnych i wytycznych dotyczących
NSRO 207-2013
x Wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji z systemu
wykorzystania Ğrodków strukturalnych
x Wywiady zogniskowane z przedstawicielami beneficjentów oraz
instytucji z systemu wdraĪania PWW oraz NSRO.
x Analizie poddane zostaáy bariery prawne, proceduralne, finansowe,
problemy w zakresie zdolnoĞci instytucjonalnej jednostek
uczestniczących w systemie wdraĪania, problemy po stronie
beneficjentów, bariery ekonomiczne (rynkowe) i inne.
Badanie wskazaáo, Īe bariery zidentyfikowane w pierwszym okresie
wdraĪania
PWW,
które
spowodowaáy
opracowanie
Programu
naprawczego, przyjĊtego przez RadĊ Ministrów 6 grudnia 2005 r. to:
x polskie regulacje prawne:
x dotyczące wykorzystywania Ğrodków strukturalnych – w tym
w szczególnoĞci system realizacji programów operacyjnych
regulowany w formie rozporządzeĔ,
x prawo zamówieĔ publicznych;
x trudnoĞci proceduralne;
x specyficzna „filozofia” dziaáania administracji, nastawiona nie tyle na
realizacjĊ celu, co na sam proces administrowania.
W rezultacie realizacji Programu wprowadzono szereg zmian, z których
najwaĪniejsze obejmują:
x Zmiany instytucjonalne, przede wszystkim skoncentrowanie funkcji
zarządzania programami operacyjnymi w nowoutworzonym
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
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x

Rozbudowa i ustabilizowanie kadr zaangaĪowanych w realizacjĊ
programów – opracowany i przyjĊty przez RadĊ Ministrów zostaá
Plan dziaáaĔ na rzecz zwiĊkszenia potencjaáu administracyjnego
jednostek zaangaĪowanych w realizacjĊ Programów Operacyjnych
w Polsce w latach 2007- 2013.
x Zmiany ustawowe:
x nowelizacja
ustawy
o
Narodowym
Planie
Rozwoju,
upraszczająca system wykorzystania Ğrodków strukturalnych
2004 – 2006,
x dwukrotna nowelizacja ustawy Prawo zamówieĔ publicznych
uáatwiająca dokonywanie zamówieĔ,
x nowelizacja ustawy o finansach publicznych, sáuĪąca
usprawnieniu planowania i realizacji wydatków na projekty
strukturalne;
x Zmiany proceduralne;
x Zmiany w obszarze kontroli i audytu oraz zwalczania
nieprawidáowoĞci wydatkowania Ğrodków strukturalnych;
x Realokacje Ğrodków w ramach NPR 2004 – 2006.
Realizacja Programu naprawczego doprowadziáa do istotnego uproszczenia
ram prawnych systemu wykorzystywania Ğrodków strukturalnych,
wprowadzone teĪ zostaáy waĪne uproszczenia proceduralne. Zmiany
w Prawie zamówieĔ publicznych stworzyáy moĪliwoĞci powaĪnego
ograniczenia opóĨnieĔ związanych z procesem zamówieĔ publicznych.
Szczególne znaczenie miaáo skoncentrowanie zarządzania Ğrodkami
strukturalnymi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, powoáanym
specjalnie do tego celu.
W wyniku badania okreĞlone zostaáy podstawowe obszary problemowe
związane z wykorzystaniem Ğrodków strukturalnych, zachowujące
aktualnoĞü w odniesieniu do okresu programowania 2004 – 2006
i stanowiące potencjalne zagroĪenie dla sprawnego wydatkowania Ğrodków
z perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz zostaáy zaproponowane
dziaáania sáuĪące rozwiązaniu lub zmniejszeniu skali zidentyfikowanych
barier.
Za najistotniejsze uwaĪamy nastĊpujące kwestie:
Ze wzglĊdu na poziom zagroĪenia dla wydatkowania Ğrodków
strukturalnych w pierwszych latach obecnej perspektywy finansowej,
niezbĊdne jest jak najszybsze uruchomienie wszystkich programów
operacyjnych. Szczególnie istotne jest zdecydowane przyspieszenie
procesu przygotowywania projektów, w tym zwáaszcza duĪych projektów
infrastrukturalnych, aby osiągnąü niezbĊdny poziom páatnoĞci przed pierwszą
graniczną datą wynikającą z okresu n+3.
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Znaczenie strategiczne dla skutecznego wykorzystania Ğrodków
strukturalnych ma budowa nowoczesnej, sprawnej administracji
publicznej. Pierwszy okres wykorzystania funduszy bardzo wyraĨnie
potwierdza, Īe taki szeroki proces jest niezbĊdny, aby osiągnąü stan
poĪądany, w którym nie bĊdą potrzebne kolejne akcyjne dziaáania
i
mechanizmy
interwencyjne
zapobiegające
niebezpieczeĔstwu
niewykorzystania Ğrodków, zaĞ realizacja programów i projektów nie bĊdzie
wiązaáa siĊ z koniecznoĞcią poszukiwania ĞcieĪek wyjĞcia z gąszczu
utrudnieĔ, stworzonych przez samą administracjĊ.
Mając w pamiĊci ten szerszy kontekst, naleĪy stwierdziü, Īe sprawny
system instytucjonalny odpowiedzialny za wykorzystanie Ğrodków
strukturalnych ma pierwszorzĊdną wagĊ dla osiągniĊcia sukcesu w realizacji
unijnej polityki spójnoĞci. Warto wiĊc wskazaü na kluczowe problemy z tym
związane:
x niewystarczająca liczba pracowników w duĪej czĊĞci jednostek,
x nie w peáni rozwiązany problem wysokoĞci wynagrodzeĔ,
x brak jasnego okreĞlenia perspektyw dalszego zatrudnienia w tych
jednostkach, które nie mają przypisanych zadaĔ w ramach NSRO,
x brak poczucia stabilizacji zawodowej i jasnych ĞcieĪek kariery – obawy
przed kolejnymi zmianami instytucjonalnymi i kadrowymi, związanymi ze
zmianami politycznymi,
x duĪa liczba nowych instytucji w systemie realizacji NSRO, które nie mają
doĞwiadczenia we wdraĪaniu Ğrodków strukturalnych, z reguáy mają zbyt
maáą liczbĊ pracowników, brakuje im wiedzy i umiejĊtnoĞci niezbĊdnych
dla realizacji powierzanych im obowiązków,
x brak wystarczającej wiedzy i umiejĊtnoĞci z zakresu zarządzania
strategicznego i zarządzania projektowego wĞród pracowników,
zwáaszcza nowo zatrudnionych,
x w niektórych instytucjach - brak wystarczającej znajomoĞci przepisów
i umiejĊtnoĞci w dziedzinach kluczowych dla skutecznej realizacji
projektów, w tym zwáaszcza opracowywania specyfikacji przetargowej
oraz prowadzenia postĊpowaĔ przetargowych (dotyczy to równieĪ
kluczowych beneficjentów).
Gáówne pozostaáe obszary problemowe to:
Przepisy dotyczące finansów publicznych i przepisy okoáo-budĪetowe,
które przez niemaáą czĊĞü uczestników wywiadów zostaáy uznane za
problem najpowaĪniejszy. Szczególnie niepokojące jest przy tym, Īe
w pewnych przypadkach nastąpiáo usztywnienie zasad w stosunku do reguá
lub praktyki funkcjonującej wczeĞniej. NiezbĊdne wydaje siĊ zwáaszcza
jednoznaczne rozwiązanie problemu rozliczania dotacji rozwojowej na koniec
roku budĪetowego.
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Wymogi związane z ochroną Ğrodowiska, w tym kwestie NATURA 2000,
jak równieĪ prowadzenie postĊpowaĔ dotyczących ocen oddziaáywania na
Ğrodowisko. WystĊpują tu problemy prawne, ale co najmniej równie waĪny
jest brak odpowiedniej wiedzy i ĞwiadomoĞci znaczenia tej sfery dla oceny
prawidáowoĞci
wydatkowania
Ğrodków,
wĞród
szerokiego
krĊgu
zaangaĪowanych instytucji. Najpilniejsze jest uzgodnienie z Komisją
Europejską ostatecznej listy obszarów NATURA 2000 i wydanie
odpowiednich rozporządzeĔ.
Prowadzenie postĊpowaĔ o zamówienie publiczne. W tej dziedzinie
przepisy prawa obecnie nie wydają siĊ przeszkodą, natomiast problemem
pozostaje poziom umiejĊtnoĞci ich stosowania, a zwáaszcza czĊste báĊdy
w sporządzaniu specyfikacji. Brak umiejĊtnoĞci w tym obszarze skutkuje
bardzo powaĪnymi problemami w prawidáowej realizacji projektów. Problem
ten dotyczy, formalnie rzecz biorąc, przede wszystkim beneficjentów
Ğrodków, jednakĪe ze wzglĊdu na jego znaczenie zasáuguje na szczególną
uwagĊ instytucji z systemu wdraĪania. Konieczne są systematyczne
szkolenia i skuteczny system weryfikacji prawidáowoĞci prowadzonych
postĊpowaĔ.
Problematyka pomocy publicznej stanowiáa powaĪny problem dla
niektórych dziaáaĔ w ramach PWW i istnieje obawa, Īe sytuacja powtórzy siĊ
w przypadku nowych programów operacyjnych, tym razem ze wzglĊdu na
dostĊpne kwoty mogąc stanowiü problem o wiĊkszej skali. Przygotowanie
odpowiednich programów pomocowych, uzgodnienie z Komisją Europejską
tych, dla których jest to wymagane i wydanie ich w formie rozporządzeĔ jest
bardzo pilne.
Pragniemy podkreĞliü równieĪ potrzebĊ skutecznie funkcjonującego
systemu audytu i kontroli oraz zwalczania nieprawidáowoĞci. Wydaje siĊ,
Īe obecnie wiĊkszoĞü instytucji koncentruje siĊ na – czĊsto bardzo
szczegóáowych i dáugotrwaáych, a nie zawsze skoordynowanych – kontrolach,
nastawionych na aspekty formalno-proceduralne realizacji projektów,
a znacznie mniej uwagi poĞwiĊca badaniu wydatków z punktu widzenia
realizacji celów projektów. Ponadto obecny system niewystarczająco dziaáa
jako system w znaczeniu funkcjonalnym, który powinien byü oparty na
efektywnej koordynacji pracy, skutecznym przepáywie informacji pomiĊdzy
instytucjami (w tym policją i prokuraturą) oraz analizie pojawiających siĊ
zjawisk i kierowaniu páynących z nich wniosków do systemu wdraĪania (np.
w postaci wydawania interpretacji). Konieczne jest wzmocnienie
instytucjonalne centrum koordynacyjnego oraz zwáaszcza Urząd Kontroli
skarbowej (UKS).
Ponownie problemem mogą okazaü siĊ systemy informatyczne –
uruchomienie systemu krajowego SIMIK II oraz systemów lokalnych wydaje
siĊ niepokojąco odlegáe i naleĪy zdecydowanie przyspieszyü prace zarówno
na poziomie NSRO, jak i poszczególnych programów operacyjnych.
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Kolejny obszar, który stwarza problemy przy wdraĪaniu PWW, to przepáyw
informacji wewnątrz systemu wdraĪania oraz pomiĊdzy instytucjami
naleĪącymi do systemu a projektodawcami (beneficjentami). Braki w tej
dziedzinie odbijają siĊ negatywnie zarówno na tempie, jak i jakoĞci realizacji
zadaĔ. Niezwykle istotne jest równieĪ zapewnienie realnego dostĊpu do
peánej, precyzyjnej i aktualnej informacji zewnĊtrznym uĪytkownikom
systemu, a wiĊc przede wszystkim projektodawcom oraz nastĊpnie
beneficjentom. Wewnątrz systemu instytucjonalnego PWW/NSRO potrzebne
jest podjĊcie systematycznych dziaáaĔ zmierzających do wytworzenia
praktyki bieĪącego i niejako automatycznego przekazywania i wymiany
informacji pomiĊdzy instytucjami w ramach systemu, dotyczących wszystkich
istotnych aspektów realizacji programów operacyjnych, w tym planowanych
dziaáaĔ, napotykanych problemów i ich rozwiązaĔ itd. Konieczne jest
równoczeĞnie zbudowanie znacznie skuteczniejszego niĪ w pierwszym
okresie
programowania
systemu
informowania
projektodawców/beneficjentów, przy zastosowaniu kanaáów oraz materiaáów
informacyjnych dopasowanych do potrzeb i poziomu wiedzy poszczególnych
grup odbiorców.
Wreszcie naleĪy wskazaü na kwestiĊ braku wáaĞciwego przygotowania
projektodawców (beneficjentów) do realizacji zadaĔ związanych z tą rolą.
PowyĪej wskazano na problemy związane ze stosowaniem Prawa zamówieĔ
publicznych, ale nie do nich ogranicza siĊ to zagadnienie. Odnosi siĊ to nie
tylko do organizacji pozarządowych, rolników czy maáych przedsiĊbiorców,
ale równieĪ do najwiĊkszych beneficjentów wáącznie z GDDKiA oraz PKP
PLK, przy czym skala zagroĪenia dla wykorzystania Ğrodków związana
z problemami wystĊpującymi u tych ostatnich beneficjentów jest znacznie
wiĊksza.
W odniesieniu do kluczowych beneficjentów, zwáaszcza GDDKiA, potrzebne
są intensywne indywidualne programy wsparcia instytucjonalnego, zaĞ
szerszy krąg duĪych beneficjentów powinien otrzymaü systematyczną pomoc
szkoleniową i doradczą. Mniejsi projektodawcy powinni uzyskiwaü pomoc na
szczeblu regionalnym i lokalnym, m.in. przy wykorzystaniu istniejących sieci
instytucji (KSU, ROEFS), zaĞ instytucje szczebla centralnego powinny
zapewniü im sprawny system do aktualnych, peánych informacji
przekazywanych w formie przyjaznej dla uĪytkownika (o czym mowa we
wczeĞniejszym akapicie).
Poza wskazanymi powyĪej kluczowymi kwestiami problemowymi, w rozdziale
4 przedstawiono szereg waĪnych problemów o charakterze bardziej
szczegóáowym, dotyczących wszystkich aspektów realizacji programów
operacyjnych, prezentując takĪe rekomendacje dotyczące dziaáaĔ, jakie
naleĪy podjąü dla ich rozwiązania oraz wskazując proponowane instytucje
wiodące w danym zakresie.
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2. Cel i zakres ekspertyzy
Wykorzystywanie Ğrodków strukturalnych przyznanych Polsce w ramach
okresu programowania 2004 – 2006 wkracza w kluczową, koĔcową fazĊ.
JednoczeĞnie zaczyna siĊ wykorzystywanie Ğrodków z perspektywy
finansowej 2007 – 2013. Jest to wiĊc moment, w którym analiza problemów
utrudniających wydatkowanie Ğrodków i potencjalnie mogących zagroziü ich
peánemu wykorzystaniu oraz zaproponowanie rozwiązaĔ sáuĪących
rozwiązaniu utrzymujących siĊ trudnoĞci jest szczególnie istotne.
W związku z tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciáo wykonanie
badania, sáuĪącego nastĊpującym celom:
1. zdiagnozowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat wystĊpujących
barier w wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych w okresie 2004 –
2006;
2. zdiagnozowanie potencjalnych barier, które mogą wystąpiü
w rozpoczynającym siĊ okresie 2007 – 2013;
3. sformuáowanie rekomendacji sáuĪących rozwiązaniu istniejących
problemów lub unikniĊciu problemów, które mogą pojawiü siĊ
w przyszáoĞci.
Przedmiotem analizy byáy bariery w wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych
2004 – 2006 na nastĊpujących poziomach:
o system realizacji PWW;
o poszczególne programy operacyjne;
o wybrane priorytety/dziaáania w tych programach operacyjnych,
w których poziom wydatkowania jest najniĪszy i powoduje zagroĪenie
braku ich peánego wykorzystania.
Ponadto zanalizowany zostaá system wdraĪania na lata 2007 – 2013 na
poziomie NSRO, programów operacyjnych oraz najwaĪniejszych osi
priorytetowych, w kontekĞcie potencjalnych barier w ich wdraĪaniu
(zidentyfikowanych w ramach okresu 2004 – 2006 oraz innych, które mogą
siĊ pojawiü w związku z uruchomieniem nowego systemu).
Analizie poddane zostaáy nastĊpujące typy barier:
o bariery prawne;
o bariery proceduralne;
o bariery finansowe;
o problemy w zakresie zdolnoĞci instytucjonalnej jednostek
uczestniczących w systemie wdraĪania;
o problemy po stronie beneficjentów;
o bariery ekonomiczne (rynkowe);
o inne bariery.
W wyniku analizy zostaáy sformuáowane wnioski i rekomendacje wskazujące
kluczowe problemy w wykorzystywaniu Ğrodków strukturalnych w okresie
2004 – 2006 oraz 2007 – 2013 oraz proponowane metody ich rozwiązania.
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3. Metodologia badania
Zgodnie z wymogami Zamawiającego okreĞlonymi w umowie, badanie
zostaáo przeprowadzone w czterech etapach:
1.
Analiza „Programu naprawczego zwiĊkszającego absorpcjĊ funduszy
strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006”,
przyjĊtego przez RadĊ Ministrów 6 grudnia 2005 r. oraz Raportu
koĔcowego z realizacji zadaĔ przewidzianych w Programie
naprawczym, przyjĊtego przez RadĊ Ministrów 9 stycznia 2007 r.
2.
Analiza dokumentów dotyczących okresu programowania 2004 - 2006
oraz 2007 – 2013, w tym przede wszystkim raportów i informacji
z realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz poszczególnych
programów
operacyjnych,
analiz
i
ewaluacji
dotyczących
wykorzystywania Ğrodków strukturalnych, a takĪe aktów prawnych
i wytycznych dotyczących okresu 2007 – 2013. Lista analizowanych
dokumentów znajduje siĊ w zaáączniku 6.2.
3.
Wywiady indywidualne z przedstawicielami kluczowych instytucji
zaangaĪowanych w wykorzystanie Ğrodków strukturalnych w okresie
2004 – 2006. Lista uczestników wywiadów indywidualnych znajduje
siĊ w zaáączniku 6.3.
4.
Wywiady zogniskowane z przedstawicielami instytucji z systemu
wdraĪania PWW 2004 - 2006, NSRO 2007 – 2013 oraz beneficjentów
Ğrodków strukturalnych. Listy uczestników wywiadów zogniskowanych
znajdują siĊ w zaáączniku 6.4.

3.1. Pierwszy etap badania
W ramach pierwszego etapu badania, przeprowadzonego w okresie koniec
lipca – początek sierpnia 2007 r., wykonana zostaáa szczegóáowa analiza
„Programu naprawczego zwiĊkszającego absorpcjĊ funduszy strukturalnych
w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006” w celu
zinwentaryzowania barier w wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych
zidentyfikowanych w programie, a nastĊpnie Raportu koĔcowego z realizacji
zadaĔ przewidzianych w programie, dla stwierdzenia, które ze
zidentyfikowanych barier zostaáy usuniĊte. Wyniki tej analizy, a wiĊc problemy
wskazane w programie jako bariery w skutecznym i terminowym
wykorzystywaniu Ğrodków strukturalnych, a takĪe rozwiązania zastosowane
dla likwidacji lub zmniejszenia tych problemów są przedstawione w rozdziale
4.1.

3.2. Drugi etap badania
W drugim etapie badania, trwającym od poáowy sierpnia do początku
wrzeĞnia 2007 r., dokonana zostaáa analiza 30 dokumentów dotyczących
realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz poszczególnych programów
operacyjnych. W jej wyniku zostaáa opracowana lista barier
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zidentyfikowanych w analizowanych raportach i innych dokumentach, a takĪe
zinwentaryzowano dziaáania podjĊte dla usuniĊcia barier i ich efekty, jeĞli
zostaáy one okreĞlone.
PoniewaĪ analizowane dokumenty byáy opracowywane w róĪnych okresach,
niektóre ze zinwentaryzowanych barier zostaáy usuniĊte juĪ w trakcie
realizacji Programu naprawczego, albo teĪ w wyniku dziaáaĔ podejmowanych
w roku 2007. Te bariery nie zostaáy uwzglĊdnione w rozdziale 4.2.
Badanie dokumentów objĊáo równieĪ regulacje i wytyczne (juĪ zatwierdzone
oraz podane do wiadomoĞci publicznej projekty) odnoszące siĊ do
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów operacyjnych
2007 – 2013. Jego wyniki zostaáy wykorzystane przy formuáowaniu
rekomendacji
dotyczących
bieĪącego
okresu
programowania,
przedstawionych w rozdziale 5.

3.3. Trzeci etap badania
Kolejnym etapem badania byáy wywiady indywidualne z przedstawicielami
instytucji uczestniczących w systemie wykorzystania Ğrodków strukturalnych
2004 – 2006 - instytucji koordynujących politykĊ strukturalną i PWW,
Instytucji Páatniczej, wszystkich instytucji zarządzających oraz wybranych
instytucji poĞredniczących i wdraĪających, a takĪe UrzĊdów Marszaákowskich
i Wojewódzkich UrzĊdów Pracy. Zostaáy one przeprowadzone w dniach
10 – 14 wrzeĞnia 2007 r.
Wywiady te, prowadzone zgodnie z jednolitym scenariuszem, posáuĪyáy do
weryfikacji oraz aktualizacji listy barier i problemów zidentyfikowanych
w wyniku analizy dokumentów, w tym do okreĞlenia kluczowych trudnoĞci
w peánym wydatkowaniu Ğrodków 2004 – 2006 oraz najistotniejszych
zagroĪeĔ dla realizacji programów perspektywy 2007 – 2013.

3.4. Czwarty etap badania
Ostatni etap badania objąá trzy wywiady zogniskowane: z przedstawicielami
podstawowych grup beneficjentów Ğrodków strukturalnych, przedstawicielami
instytucji z systemu realizacji PWW2004 – 2006 oraz z reprezentantami
instytucji naleĪących do systemu realizacji NSRO 2007 – 2013. Odbyáy siĊ
one w dniach 17 - 19 wrzeĞnia 2007 r.
PoniewaĪ w istotnej mierze instytucje te byáy wczeĞniej objĊte wywiadami
indywidualnymi, w takich przypadkach do udziaáu w poszczególnych
wywiadach grupowych zostaáy zaproszone inne osoby reprezentujące te
same departamenty/jednostki.
W trakcie wywiadów zogniskowanych ich uczestnicy przedyskutowali
najwaĪniejsze bariery i problemy w wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych
i sformuáowali rekomendacje dotyczące ich usuniĊcia. Wyniki wywiadów
zostaáy wykorzystane do uzupeánienia listy barier przedstawionej w rozdziale
4.2 oraz do sformuáowania wniosków i rekomendacji zawartych w rozdziale 5.
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4. Bariery i problemy w wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych
4.1. Program naprawczy
JuĪ pierwszy okres realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006
wykazaá istnienie szeregu, niekiedy bardzo powaĪnych utrudnieĔ
w wykorzystywaniu Ğrodków strukturalnych, począwszy od uruchamiania
caáego systemu i poszczególnych programów, aĪ do rozliczeĔ finansowych.
Problemy te byáy wskazywane zarówno przez instytucje z systemu wdraĪania
Ğrodków, jak i przez projektodawców. Ogromny niepokój wzbudzaá zwáaszcza
niski poziom wydatków w ramach programów. W związku z tym pod koniec
2005 r. w nowo powstaáym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, zostaá opracowany „Program
naprawczy zwiĊkszający absorpcjĊ funduszy strukturalnych w ramach
Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006”, przyjĊty przez RadĊ Ministrów
6 grudnia 2005 r.
Wskazaá on na nastĊpujące podstawowe bariery w wykorzystaniu Ğrodków
strukturalnych:
o polskie regulacje prawne:
x dotyczące wykorzystywania Ğrodków strukturalnych – w tym
w szczególnoĞci system realizacji programów operacyjnych
regulowany w formie rozporządzeĔ
x prawo zamówieĔ publicznych
o trudnoĞci proceduralne – w tym wymagające zmian zapisy
w rozporządzeniach, podrĊcznikach procedur i porozumieniach
pomiĊdzy instytucjami;
o specyficzna „filozofia” dziaáania administracji, nastawiona nie tyle na
realizacjĊ celu, co na sam proces administrowania (tworzenie
i przestrzeganie procedur, obieg dokumentów, zabezpieczanie siĊ
przed moĪliwymi nieprawidáowoĞciami itp.).
W ramach Programu naprawczego podjĊto szereg dziaáaĔ sáuĪących
usuniĊciu ww. barier, których podsumowanie zostaáo przedstawione poniĪej.
Zmiany instytucjonalne
Podstawowa zmiana instytucjonalna, w postaci utworzenia Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, zostaáa dokonana jeszcze przed opracowaniem
Programu naprawczego (MRR byáo autorem Programu).
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzyskaáo rolĊ instytucji zarządzającej dla
wszystkich programów operacyjnych realizowanych w ramach NPR 2004 –
2006 (z wyjątkiem SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz SPO Ryboáówstwo
i przetwórstwo ryb). Resorty peániące dotychczas funkcje instytucji
zarządzających otrzymaáy w nowym systemie funkcje instytucji
poĞredniczących.
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Rozwiązanie to skoncentrowaáo caáoĞü zarządzania Ğrodkami strukturalnymi
w jednym silnym oĞrodku, w peáni „dedykowanemu” skutecznej realizacji tej
funkcji.
Jedną z metod zarządzania poprzez cele stosowanych przez MRR
w ramach swoich funkcji zarządzających jest okreĞlanie wskaĨników
finansowych dla resortów zaangaĪowanych w wykorzystywanie Ğrodków
strukturalnych na dany rok, w postaci Prognoz wydatkowania Ğrodków z
funduszy strukturalnych.
Innym instrumentem tego rodzaju jest wprowadzenie mechanizmu
szczególnego nadzoru nad projektami wspóáfinansowanymi z funduszy
strukturalnych (sformalizowanego w postaci decyzji Prezesa Rady Ministrów
z 6 lipca 2007). Decyzja zobowiązuje czáonków Rady Ministrów do objĊcia
trybem szczególnego nadzoru projektów, w przypadku których wystĊpuje
bądĨ istnieje ryzyko wystąpienia opóĨnieĔ i comiesiĊcznego przekazywania
odpowiednich informacji do MRR, które sporządza informacjĊ zbiorczą,
sáuĪącą do podejmowania ewentualnych dalszych kroków i decyzji.
Rozbudowa i ustabilizowanie kadr zaangaĪowanych w realizacjĊ
programów
Rada Ministrów przyjĊáa opracowany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Plan
dziaáaĔ
na
rzecz
zwiĊkszenia
potencjaáu
administracyjnego jednostek zaangaĪowanych w realizacjĊ Programów
Operacyjnych w Polsce w latach 2007- 2013, który przewiduje zatrudnienie w
2007 r. dodatkowych 405 osób w instytucjach administracji rządowej
zaangaĪowanych we wdraĪanie funduszy strukturalnych w Polsce, a takĪe
ujednolicenie wynagrodzeĔ pracowników zajmujących siĊ zarządzaniem tymi
Ğrodkami, zarówno w ramach obecnej, jak i nowej perspektywy finansowej.
Stanowi on podstawĊ do ubiegania siĊ przez poszczególne instytucje
o Ğrodki na stworzenie i dofinansowanie z pomocy technicznej nowych
etatów.
Zmiany ustawowe
o Nowelizacja ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 149,
poz.1074), która wprowadziáa m.in. nastĊpujące zmiany sáuĪące
usprawnieniu procesu wykorzystywania Ğrodków strukturalnych:
x odstąpienie
od
obowiązku
okreĞlania
w
formie
rozporządzenia wzorów wniosków o dofinansowanie,
wzorów umów o dofinansowanie oraz wzorów sprawozdaĔ
(w konsekwencji odpowiednie rozporządzenia zostaáy
uchylone);
x likwidacja ustawowego wymogu istnienia komitetów
sterujących;
x uporządkowanie zasad kontroli funduszy strukturalnych;
x uproszczenie systemu sprawozdawczoĞci.
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Nowelizacja ustawy Prawo zamówieĔ publicznych (Dz.U. Nr 79,
poz. 551), która wprowadziáa nastĊpujące uáatwienia w dokonywaniu
zamówieĔ publicznych:
x uproszczenie procedur udzielania zamówieĔ publicznych
dla zamówieĔ poniĪej 60 tys. € (brak odwoáaĔ i skarg),
x ograniczenie grupy podmiotów objĊtych obowiązkiem
stosowania ustawy,
x uporządkowanie procedury odwoáawczej,
x wprowadzenie nowych trybów udzielania zamówieĔ.
W kwietniu 2007 r. (a wiĊc juĪ po oficjalnym zakoĔczeniu realizacji
Programu naprawczego) uchwalona zostaáa kolejna nowelizacja
ustawy Prawo zamówieĔ publicznych, która wprowadzaáa kolejne
zmiany mające na celu usprawnienie zamówieĔ publicznych:
x podwyĪszenie progów, powyĪej których konieczne jest
stosowanie ustawy (z obowiązujących wówczas 6 tys. do 14
tys. €),
x zwiĊkszenie jawnoĞci postĊpowania poprzez wprowadzenie
wymogu ujawniania nazw wykonawców oraz ocen záoĪonych
przez nich ofert,
x zmiana zasad arbitraĪu poprzez powoáanie Krajowej Izby
Odwoáawczej.
o Nowelizacja ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2006 Nr 249,
poz.1832), sáuĪąca usprawnieniu procesu planowania i realizacji
wydatków w ramach projektów wspóáfinansowanych ze Ğrodków
strukturalnych. Jej najwaĪniejsze elementy to:
x wáączenie Ğrodków pochodzących z budĪetu Unii
Europejskiej do budĪetu paĔstwa;
x wprowadzenie moĪliwoĞci podziaáu rezerwy budĪetu paĔstwa
przeznaczonej na wspóáfinansowanie projektów przez
Ministra Rozwoju Regionalnego, po uprzednim wystąpieniu
do Ministra Finansów o jej uwolnienie;
x umoĪliwienie przekazywania zaliczek na poczet realizacji
projektów przez beneficjentów (dotychczas rozwiązanie to
byáo
stosowane
jedynie
w
przypadku
projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Spoáecznego);
x wprowadzenie mechanizmu wieloletniego planowania
i wykorzystania Ğrodków finansowych na realizacjĊ
wieloletnich programów operacyjnych;
x ujĊcie Ğrodków na finansowanie poszczególnych programów
operacyjnych w odrĊbnych czĊĞciach budĪetowych
poszczególnych dysponentów;
x zmiana zasad dotyczących Ğrodków niewygasających oraz
moĪliwoĞci przesuwania Ğrodków miĊdzy czĊĞciami
budĪetowymi oraz dziaáami;
o
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x

dopuszczenie moĪliwoĞci „nadkontraktacji” do wysokoĞci
10% ogólnej kwoty wydatków w danym programie, po
uzyskaniu zgody Ministra Rozwoju Regionalnego wydanej
w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Zmiany proceduralne
W celu uproszczenia i usprawnienia zasad i procedur związanych
z wykorzystywaniem Ğrodków strukturalnych wprowadzono kilkadziesiąt
zmian, dokonywanych przez (niekiedy kilkakrotne) nowelizacje
odpowiednich rozporządzeĔ (áącznie instytucje zarządzające dokonaáy
od grudnia 2005 r. do listopada 2006 r. nowelizacji 48 rozporządzeĔ
wydanych na podstawie ustawy o NPR) albo modyfikacje porozumieĔ
pomiĊdzy instytucjami z systemu realizacji PWW lub podrĊczników
procedur.
Do najwaĪniejszych zmian naleĪaáy:
o Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoĞci dotyczącej
realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji
Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeĔ, która wprowadziáa
nastĊpujące uproszczenia:
x umoĪliwienie dokonywania korekt technicznych we
wnioskach o páatnoĞü przez pracowników instytucji
wdraĪających, bez koniecznoĞci odsyáania ich beneficjentowi
do poprawy;
x zastąpienie dotychczas obowiązującego kwartalnego trybu
sprawozdawczoĞci w ramach projektów i programów trybem
póárocznym;
x wprowadzenie moĪliwoĞci weryfikowania dokumentacji
finansowej na próbie, a nie poprzez weryfikacjĊ 100%
dokumentacji,
x wprowadzenie
moĪliwoĞci
dokonywania
weryfikacji
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego
na podstawie zaáączanego do wniosku o páatnoĞü
zestawienia dokumentów ksiĊgowych, bez koniecznoĞci
zaáączania kopii tych dokumentów.
o Opracowanie
przez
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego
wytycznych dla wszystkich instytucji wdraĪających, dotyczących
stosowania uproszczeĔ w systemie weryfikacji i refundacji
wydatków. Do najwaĪniejszych uproszczeĔ rekomendowanych
przez MRR naleĪy zaliczyü:
x wprowadzenie moĪliwoĞci skáadania cząstkowych wniosków
o páatnoĞü;
x stworzenie
moĪliwoĞci
czĊĞciowego
poĞwiadczania
wniosków o páatnoĞü;
x unikanie dublowania procesu weryfikacji wniosków
o páatnoĞü przez poszczególne instytucje;
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x

x

umoĪliwienie
rozliczania
wniosków
o
refundacjĊ,
przedkáadanych przez instytucje poĞredniczące/wdraĪające,
z zaburzonymi proporcjami wkáadu wspólnotowego
w stosunku do proporcji wynikających z uzupeánienia
programu operacyjnego;
odstąpienie od sztywnych terminów wystĊpowania przez
instytucje
poĞredniczące/wdraĪające
z
wnioskiem
o refundacjĊ do instytucji zarządzającej i umoĪliwienie
przedkáadania wniosku co najmniej raz w miesiącu.

Inne istotne zmiany dotyczyáy obszaru prawidáowoĞci wydatkowania Ğrodków
strukturalnych:
Komitet Audytu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu
SpójnoĞci
Na podstawie delegacji zawartej w znowelizowanej ustawie
o Narodowym Planie Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
utworzyáo Komitet Audytu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu
SpójnoĞci, mający za zadanie koordynacjĊ dziaáalnoĞci wszystkich
instytucji peániących funkcje kontrolne w systemie wdraĪania Ğrodków
z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci.
System
informowania
o
nieprawidáowoĞciach
finansowych
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych
System ten, wprowadzony przez Ministra Finansów, ustanowiá
nastĊpujące formy raportowania o nieprawidáowoĞciach:
x
Raporty bieĪące i kwartalne;
x
Kwartalne zestawienie nieprawidáowoĞci;
x
Informacja o braku nieprawidáowoĞci.
Poza tym System na nowo zdefiniowaá rodzaje ewentualnych
nieprawidáowoĞci, tj. nieprawidáowoĞci podlegające raportowaniu do
Komisji Europejskiej, w tym nieprawidáowoĞci szczególnego znaczenia
oraz nieprawidáowoĞci nie podlegające raportowaniu do Komisji
Europejskiej.
Realokacje Ğrodków w ramach NPR 2004 – 2006
Dla unikniĊcia nie wydatkowania Ğrodków w niektórych priorytetach lub
dziaáaniach
programów
operacyjnych,
Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego opracowaáo zasady realokacji w ramach programów, na
podstawie których zostaáy dokonane realokacje w ramach wszystkich
programów operacyjnych.
Caákowita wartoĞü realokacji dokonanych od początku wdraĪania
programów operacyjnych do chwili przyjĊcia raportu koĔcowego
wynosiáa ponad 404 mln €, co stanowiáo okoáo 4% alokacji Ğrodków
przyznanych Polsce na lata 2004 – 2006 (z czego ponad 119 mln € to
realokacje miĊdzy priorytetami, które wymagają zgody KE, a blisko 285
mln € to realokacje w ramach priorytetów pomiĊdzy poszczególnymi
dziaáaniami).
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W chwili przyjĊcia raportu koĔcowego dokonano realokacji pomiĊdzy
priorytetami w nastĊpujących programach:
x SPO Transport – 48 mln €;
x SPO Wzrost konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw – 9,8 mln €;
x SPO Rozwój zasobów ludzkich – 13,5 mln €;
x PO Pomoc techniczna – 1,7 mln €;
x SPO Ryboáówstwo i przetwórstwo ryb – 37,8 mln €;
x SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich – 8 mln €.
Podsumowując, realizacja Programu naprawczego doprowadziáa do
istotnego uproszczenia ram prawnych systemu wykorzystywania Ğrodków
strukturalnych,
poprzez
wyeliminowanie
duĪej
czĊĞci
wczeĞniej
obowiązujących rozporządzeĔ, wprowadzone teĪ zostaáy waĪne
uproszczenia proceduralne, m.in. dotyczące sprawozdawczoĞci oraz
rozliczania wydatków.
Zmiany w Prawie zamówieĔ publicznych stworzyáy moĪliwoĞci powaĪnego
ograniczenia opóĨnieĔ związanych z procesem zamówieĔ publicznych.
Szczególne znaczenie miaáo skoncentrowanie zarządzania Ğrodkami
strukturalnymi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, powoáanym
specjalnie do tego celu. Rozwiązanie to wykazuje istotne podobieĔstwa do
stworzenia szereg lat wczeĞniej silnego oĞrodka kierującego procesem
akcesji Polski do Unii Europejskiej w postaci UrzĊdu Komitetu Integracji
Europejskiej. Koncentracja ta – która jako przejĞciowy efekt uboczny
spowodowaáa okresowe (w przypadku SPO Transport ponad póároczne)
zahamowania w przepáywach finansowych w związku z koniecznoĞcią
poczynienia odpowiednich kroków formalnych związanych ze zmianą
systemu zarządzania programami operacyjnymi - miaáa na celu, jak moĪna
sądziü, przede wszystkim zmianĊ sposobu funkcjonowania systemu
administracji zaangaĪowanej w wykorzystywanie Ğrodków strukturalnych, tak
aby usunąü kluczową barierĊ wskazaną w Programie naprawczym, czyli
nastawienie na administrowanie, a nie osiąganie rezultatów. Zbadanie
stopnia osiągniĊcia tego celu wykracza poza ramy niniejszego studium.
Jednoczesne (chociaĪ nie jest to wymieniane jako czĊĞü programu
naprawczego w raporcie koĔcowym) podniesienie páac w instytucjach
rządowych z systemu wdraĪania Ğrodków strukturalnych stworzyáo
moĪliwoĞci rozwoju i stabilizacji kadr zajmujących siĊ tymi zadaniami.
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4.2. Aktualne bariery w wykorzystaniu Ğrodków
strukturalnych i propozycje dotyczące ich usuniĊcia
Mimo realizacji Programu naprawczego, dokumenty dotyczące realizacji
PWW i programów operacyjnych, a takĪe przeprowadzone w trakcie badania
wywiady, wskazują na utrzymywanie siĊ szeregu problemów w skutecznym
i terminowym wykorzystywaniu Ğrodków strukturalnych, które mogą teĪ
powaĪnie rzutowaü na realizacjĊ NSRO.
PoniĪej prezentujemy podstawowe zidentyfikowane bariery, w podziale na
typy, wskazując równieĪ zasiĊg danego problemu. Przedstawiona lista nie
obejmuje wszystkich barier, zinwentaryzowanych w trakcie badania;
dokonaliĞmy wyboru tych, które mają (potencjalnie) najwiĊksze znaczenie dla
koĔcowego etapu wdraĪania PWW (i Funduszu SpójnoĞci) oraz dla NSRO.
Warto zasygnalizowaü, Īe klasyfikacja barier na poszczególne typy jest do
pewnego stopnia umowna, gdyĪ wiele z nich ma charakter záoĪony.
W odniesieniu do kaĪdej bariery wskazujemy poĪądane dziaáania, sáuĪące jej
usuniĊciu lub zmniejszeniu.
KolejnoĞü prezentacji barier w poszczególnych kategoriach odpowiada
w zasadzie ich wadze, chociaĪ w naszej opinii nie jest moĪliwe dokonanie
caákowitego
i
jednoznacznego
uporządkowania
zidentyfikowanych
problemów wedáug ich znaczenia (do kwestii tej powracamy
w rekomendacjach).

4.2.1.
4.2.1.1.

Bariery prawne
Rozwiązania w zakresie finansów publicznych i budĪetu
paĔstwa
niedostosowane
do
wdraĪania
funduszy
strukturalnych UE – dotyczy PWW i NSRO

4.2.1.1.1.
Ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją
programów operacyjnych niedostosowane do potrzeb sprawnego planowania
i wydatkowania Ğrodków strukturalnych
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, o której mowa w rozdziale 5.1.,
wprowadziáa szereg przepisów uáatwiających wykorzystywanie Ğrodków
strukturalnych – najwaĪniejsze z nich zostaáy zasygnalizowane powyĪej.
JednakĪe nadal system polskich finansów publicznych nie w peáni odpowiada
potrzebom finansowania i rozliczania projektów uzyskujących dotacje ze
Ğrodków strukturalnych.
NajwaĪniejsze problemy obejmują:
x brak dotacji wieloletnich – dotacjĊ rozwojową wprowadzoną w
nowelizacji ustawy o finansach publicznych naleĪy zwróciü na koniec
roku budĪetowego, przy czym (inaczej niĪ wczeĞniej, ze wzglĊdu na
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x

wáączenie Ğrodków unijnych do budĪetu paĔstwa) obowiązek ten
obejmuje zarówno Ğrodki polskie, jak i unijne;
nadmiernie sztywne przepisy dotyczące zaliczek na poczet dotacji
rozwojowej:
 koniecznoĞü rozliczenia zaliczki na koniec roku praktycznie
oznacza, Īe bĊdą one mogáy byü pobierane tylko na 3 kwartaáy
roku kalendarzowego – bĊdzie to stanowiáo problem dla róĪnych
grup beneficjentów, w szczególnoĞci korzystających z Funduszu
SpójnoĞci;
 ograniczona jest moĪliwoĞü wykorzystania zaliczki otrzymywanej
na poczet dotacji na zaliczki dla wykonawców (prawo przyznane
wyáącznie instytucjom rządowym, wysokoĞü zaliczki ograniczona
do 20% kwoty umowy);
 obowiązek rozliczenia 70% transzy zaliczki przez beneficjenta
przed kolejną wypáatą – stanowi to usztywnienie w stosunku do
wypracowanej w trakcie realizacji EFS praktyki dotyczącej
wypáacania zaliczek z tego funduszu i bĊdzie skutkowaü
problemami z páynnoĞcią finansową beneficjentów i zakáóceniami
w realizacji projektów
 sztywne reguáy dotyczące zabezpieczeĔ – zostaáy one zaostrzone
w stosunku do zasad wypracowanych w trakcie realizacji EFS
2004 – 2006 i bĊdą stwarzaü powaĪne problemy dla róĪnych
kategorii beneficjentów, zwáaszcza organizacji pozarządowych.

Rekomendowane dziaáania (wiodący – IZ PWW/NSRO oraz Ministerstwo
Finansów):
Dokonanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ww.
rozporządzenia dla wprowadzenia, zgodnie z wielokrotnie podnoszonymi
postulatami, bardziej elastycznych zasad wykorzystywania Ğrodków,
w szczególnoĞci przez rezygnacjĊ z koniecznoĞci zwrotu Ğrodków
niewykorzystanych na koniec roku budĪetowego i uáatwienia dotyczące
zaliczek, tak aby zapewniü páynne finansowanie projektów oraz zmniejszyü
obciąĪenia administracyjne związane z planowaniem i dokonywaniem
wydatków.
4.2.1.1.2.
Niedostosowanie klasyfikacji wydatków budĪetowych do
specyfiki wydatków na realizacjĊ projektów wspóáfinansowanych ze Ğrodków
strukturalnych
Istniejąca klasyfikacja, okreĞlona w rozporządzeniu Ministra Finansów
w sprawie szczegóáowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz Ğrodków pochodzących z pomocy zagranicznej jest
nadmiernie szczegóáowa i w niektórych przypadkach niedostosowana do
rzeczywistoĞci realizacji programów operacyjnych. Zwracano na to uwagĊ
w odniesieniu zwáaszcza do SPO RZL oraz POKL oraz PO PT.
Problem wystĊpuje na dwóch poziomach. W przypadku niektórych dziaáaĔ
(ma to miejsce co najmniej w ramach PO KL) planowane wydatki naleĪą do
wiĊcej niĪ jednego dziaáu budĪetu paĔstwa. Oznacza to koniecznoĞü
zaplanowania wydatków w ramach takiego dziaáania w rozbiciu na dwa dziaáy
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(do tego dochodzi rozbicie na paragrafy, o czym dalej1). Gdy wydatki te bĊdą
dokonywane w wyniku konkursu, w którym mogą uczestniczyü podmioty
mieszczące siĊ w róĪnych dziaáach (np. powiatowe urzĊdy pracy - dziaá 853
i powiatowe centra pomocy rodzinie – dziaá 852), trafne zaplanowanie
wydatków w takim podziale nie jest moĪliwe. Oznaczaü to moĪe (o ile nie
przesunie siĊ wydatków na kolejny rok budĪetowy, na który bĊdzie je moĪna
zaplanowaü bardziej precyzyjnie, skoro bĊdą wynikaü z juĪ zawartych umów
– ale to, jeĞli w ogóle bĊdzie moĪliwe z punktu widzenia terminów páatnoĞci
dla beneficjentów, moĪe oznaczaü istotne opóĨnienia w przekazywaniu
Ğrodków) koniecznoĞü uzyskiwania zgody Komisji Finansów Publicznych
Sejmu RP na przesuniĊcia wydatków pomiĊdzy dziaáami w trakcie roku
budĪetowego.
Kolejny poziom klasyfikacji budĪetowej powodujący problemy to poziom
paragrafów. W tym przypadku dysponenci budĪetu mogą samodzielnie
dokonywaü przesuniĊü pomiĊdzy poszczególnymi kategoriami wydatków,
wymaga to jednak (niepotrzebnych z punktu widzenia efektywnego
zarządzania Ğrodkami strukturalnymi) czynnoĞci, opóĨniających przepáywy
finansowe.
Kluczowe w tym zakresie są problemy wynikające z koniecznoĞci stosowania
istniejącej klasyfikacji do wydatków niewygasających, w odniesieniu do
których takie moĪliwoĞci przesuniĊü nie istnieją. W tym przypadku
stosowanie ww. klasyfikacji oznacza nie tylko dodatkową pracĊ dla
odpowiednich sáuĪb, ale nadmierne usztywnienie wydatków nie sáuĪące
skutecznemu wykorzystywaniu funduszy.
NajczĊĞciej przytaczanym przykáadem niepotrzebnego skomplikowania
klasyfikacji paragrafów jest (wynikający z zaáącznika 4 do ww.
rozporządzenia – klasyfikacja paragrafów wydatków i Ğrodków) wymóg
planowania wydatków na dotacje w podziale na dotacje dla stowarzyszeĔ
(par.282) i fundacji (par.281), podczas gdy nie jest moĪliwe przewidzenie
przed rozstrzygniĊciem odpowiedniego konkursu, jaka bĊdzie forma prawna
instytucji, które otrzymają dotacje (w szeregu dziaáaĔ do konkursu mogą
zresztą startowaü nie tylko organizacje pozarządowe, ale równieĪ firmy
komercyjne, co powoduje jeszcze wiĊksze problemy przy klasyfikowaniu
planowanych wydatków). Nie jest to jednak przykáad jedyny – to samo
dotyczy dotacji dla gmin i powiatów, które równieĪ w niektórych dziaáaniach
mogą ubiegaü siĊ o Ğrodki w ramach tego samego konkursu.
Wreszcie podziaá kolejnego stopnia w ramach paragrafów klasyfikacji
budĪetowej - na wydatki stanowiące wspóáfinansowanie (oznaczane czwartą
cyfrą 9) oraz wydatki finansowane ze Ğrodków unijnych (oznaczane czwartą
cyfrą 8). Jego utrzymywanie, krytykowane juĪ w pierwszych latach
wykorzystywania Ğrodków strukturalnych, nie wydaje siĊ uzasadnione,
zwáaszcza w sytuacji, w której wkáad wspólnotowy bĊdzie rozliczany na
poziomie dziaáania, a nie pojedynczego projektu.
Rekomendowane dziaáania (wiodący – IZ PWW/NSRO oraz Ministerstwo
Finansów):
1

W rezultacie fragment projektu budĪetu MRR na rok 2008 obejmujący planowane
wydatki PO KL zajmuje okoáo 50 stron.
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Potrzebne są odpowiednie zmiany ww. Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegóáowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz Ğrodków pochodzących z pomocy zagranicznej, zgodnie
z podejĞciem zadaniowym do planowania budĪetu.
4.2.1.2.

Regulacje dotyczące Ğrodowiska – dotyczy wszystkich
programów operacyjnych w ramach PWW i NSRO, finansujących
inwestycje w infrastrukturĊ.

4.2.1.2.1.
Brak ostatecznego wyznaczenia obszarów NATURA 2000
Brak formalnego, precyzyjnego wyznaczenia granic obszarów NATURA 2000
w odpowiednich rozporządzeniach Ministra ĝrodowiska oznacza bardzo
powaĪny problem dla wszystkich projektów inwestycyjnych realizowanych
przy wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych, poáoĪonych na terenach, które
mogą zostaü objĊte ochroną w ramach NATURA 2000 (tzw. shadow lists) –
istniejące wątpliwoĞci skutkują niepewnoĞcią wáaĞciwych organów co do
koniecznoĞci (i podstawy prawnej) stosowania przepisów odnoszących siĊ
do obszarów „naturowych”, a brak naniesienia obszarów chronionych na
odpowiednie plany i mapy stanowi powaĪną trudnoĞü praktyczną
w procedurach wydawania odpowiednich decyzji.
Rekomendowane dziaáania (wiodący – Ministerstwo ĝrodowiska):
Absolutnym priorytetem powinno byü uzgodnienie z KE ostatecznej listy
obszarów Natura 2000, a nastĊpnie zmiana rozporządzenia Ministra
ĝrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) oraz wyznaczenie obszarów
ochrony siedlisk - ostatecznej listy i wydanie rozporządzenia Ministra
ĝrodowiska w tym zakresie.
4.2.1.2.2.
MoĪliwoĞü skáadania protestów na dwóch etapach
postĊpowania dotyczącego oddziaáywania inwestycji na Ğrodowisko
MoĪliwoĞci skáadania protestów zostaáy juĪ pewnym stopniu ograniczone
poprzez zawĊĪenie krĊgu podmiotów do tego uprawnionych. Nadal jednak
protest moĪe byü skáadany na obu etapach postĊpowania, co oznacza
potencjalne (a czĊsto i praktyczne) opóĨnienia procesu wydawania
wáaĞciwych decyzji.
Rekomendowane dziaáania (wiodący – Ministerstwo ĝrodowiska):
Dokonanie odpowiedniej nowelizacji ustawy Prawo ochrony Ğrodowiska.
4.2.1.3. Brak regulacji umoĪliwiających skuteczne przekazywanie
informacji o (ewentualnych) nieprawidáowoĞciach, w zakresie
objĊtym tajemnicą skarbową2 oraz wynikających z postĊpowaĔ
2

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej z 2006 r. daje Generalnemu Inspektorowi
Kontroli Skarbowej, pod pewnymi warunkami, prawo wyraĪenia zgody na ujawnienie
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prowadzonych przez organy Ğcigania do wáaĞciwych instytucji
w systemie wdraĪania Ğrodków strukturalnych – dotyczy PWW
i NSRO
Ten problem, sygnalizowany przez szereg instytucji z systemu wdraĪania
PWW, moĪe stanowiü istotne utrudnienie w ustanowieniu sprawnego
systemu wykrywania i zwalczania nieprawidáowoĞci. Dobry przepáyw
informacji pomiĊdzy wszystkimi instytucjami zaangaĪowanymi w zwalczanie
nieprawidáowego (zwáaszcza mającego formĊ przestĊpstwa) wydatkowania
Ğrodków publicznych, zarówno unijnych, jak i krajowych, ma w tym zakresie
kluczowe znaczenie (wracamy do tej kwestii takĪe w punkcie dotyczącym
barier instytucjonalnych).
JednoczeĞnie jest to obszar „wraĪliwy”, ze wzglĊdu na poufnoĞü
prowadzonych postĊpowaĔ i uzyskiwanych w ich ramach informacji. Dlatego
potrzebne jest precyzyjne okreĞlenie zasad wspóápracy pomiĊdzy róĪnymi
typami organów paĔstwa i instytucji z systemu wdraĪania Ğrodków unijnych,
zapewniające wszystkim zainteresowanym dostĊp do informacji w zakresie
niezbĊdnym dla skutecznego wypeániania ich zadaĔ.
Rekomendowane dziaáania (wiodący – IZ PWW/NSRO oraz Instytucja
Audytowa):
Dokonanie analizy aktów prawnych regulujących przepáyw informacji
w ramach postĊpowaĔ karnych i karno-skarbowych oraz w razie potrzeby
zainicjowanie prac dotyczących odpowiednich zmian.
4.2.1.4.

Brak odpowiednich aktów prawnych dotyczących zasad
udzielania wsparcia w dziedzinach objĊtych pomocą
publiczną – dotyczy priorytetów w ramach NSRO, w których
wsparcie stanowi pomoc publiczną

Problem ten stanowiá przyczynĊ powaĪnych opóĨnieĔ w uruchomieniu
wsparcia objĊtego pomocą publiczną w ramach PWW, zwáaszcza w ramach
ZPORR, ale takĪe SPO WKP.
W przypadku ZPORR póĨne wejĞcie w Īycie odpowiednich aktów prawnych
spowodowaáo, Īe Ğrodki finansowe przeznaczone na finansowanie tego
typów projektów byáy juĪ w znacznym stopniu wyczerpane. W niektórych
przypadkach Zarządy Województw, nie chcąc ryzykowaü utraty Ğrodków
(ewentualnie przesuniĊü miĊdzy dziaáaniami) zdecydowaáy
siĊ
rozdysponowaü caáą alokacjĊ w ramach konkursów ogáaszanych przed
wejĞciem w Īycie powyĪszych rozporządzeĔ. W tej sytuacji moĪliwoĞci, które
informacji stanowiącej tajemnicĊ skarbową (art. 34 ust.1a-1c). Zgoda taka moĪe byü
udzielona ze wzglĊdu na „waĪny interes publiczny” oraz gdy „jest to konieczne dla
osiągniĊcia celów kontroli skarbowej” lub jeĪeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni
prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o dziaáaniach kontroli skarbowej i
jawnoĞci Īycia publicznego”. Wydaje siĊ jednak na podstawie informacji uzyskanych w
trakcie wywiadów, Īe istnienie tego przepisu nie jest wystarczające dla zapewnienia
skutecznego przepáywu informacji z organów kontroli skarbowej do instytucji z systemu
realizacji PWW i NSRO.
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stworzyáy te akty prawne w ogóle nie zostaáy wykorzystane.
W województwach, w których pozostawiono czĊĞü Ğrodków z myĞlą o ich
uruchomieniu po zakoĔczeniu procedury notyfikacji pomocy do KE i przyjĊciu
rozporządzeĔ, moĪliwe byáo przeprowadzenie co najwyĪej jednej rundy
aplikacyjnej. W związku z tym iloĞü projektów, które mogáy uzyskaü wsparcie
byáa mocno ograniczona, tym bardziej, Īe zgodnie z odpowiednimi
rozporządzeniami zarówno wszelkie prace przygotowawcze (przygotowanie
prac studialnych, ekspertyz, dokumentacji technicznej, studium wykonalnoĞci
itp.), jak równieĪ związane z procesem inwestycyjnym w projektach
podlegających pomocy publicznej mogą byü poniesione dopiero po záoĪeniu
wniosku. Oznaczaáo to jednoczeĞnie trudnoĞci w osiągniĊciu zaplanowanych
rezultatów dziaáaĔ.
Na obecnym etapie realizacji PWW nie jest to juĪ bariera w wydatkowaniu
Ğrodków, jednakĪe sygnalizujemy tĊ kwestiĊ ze wzglĊdu na ryzyko, Īe brak
odpowiednich aktów prawnych bĊdzie powodowaá podobne opóĨnienia
w ramach NSRO.
WystĊpowanie pomocy publicznej zidentyfikowano we wszystkich
programach operacyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007 – 2013 (za
wyjątkiem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). W wiĊkszoĞci
przypadków bĊdzie to pomoc regionalna na nowe inwestycje, a takĪe pomoc
horyzontalna w szczególnoĞci na szkolenia, na zatrudnienie na ochronĊ
Ğrodowiska, na badania i rozwój, na innowacje, na wsparcie dla maáych
i Ğrednich przedsiĊbiorstw oraz na kapitaá podwyĪszonego ryzyka. Z 37
zidentyfikowanych programów pomocowych aĪ 26 wymaga notyfikacji do
Komisji Europejskiej.
Argumentem, który kaĪe traktowaü kwestie związane z opracowaniem
dokumentów dotyczących pomocy publicznej ze szczególną uwagą oraz
który nadaje temu zagadnieniu charakter priorytetu, jest bezpoĞredni wpáyw
na okres rozpoczĊcia kwalifikowalnoĞci wydatków. OtóĪ, aby ten okres siĊ
rozpocząá, muszą zostaü speánione dwa warunki:
x publikacja zatwierdzonego programu pomocowego na stronie KE;
x beneficjent przed rozpoczĊciem prac nad realizacją projektu musi záoĪyü
wniosek o przyznanie pomocy, a organ zarządzający programem
potwierdziü na piĞmie, Īe projekt zasadniczo kwalifikuje siĊ do pomocy.
KoniecznoĞü speánienia powyĪszych warunków oznacza, Īe tempo prac nad
dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej bĊdzie miaáo bezpoĞredni
wpáyw na poziom absorpcji Ğrodków z funduszy strukturalnych UE co
najmniej w początkowym okresie nowej perspektywy finansowej.
Rekomendowane dziaáania (wiodący – odpowiednie IP krajowych programów
operacyjnych oraz IK RPO)
NiezbĊdne jest pilne doprowadzenie do finaáu prac związanych
z opracowaniem projektów rozporządzeĔ oraz przygotowaniem programów
pomocowych.
Warto takĪe rozwaĪyü pomysá, aby trwający proces konsultacji
opracowywanych dokumentów miaá bardziej transparentny charakter. Warto
wykorzystaü tu formuáĊ stosowaną przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego w procesie konsultacji wytycznych horyzontalnych
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i dotyczących programów operacyjnych polegająca na publikowaniu na
stronie internetowej projektów. Zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy, gdzie
przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej bĊdą miaáy
zastosowanie, jest na tyle szeroki, Īe ten postulat wydaje siĊ uzasadniony.
Pozwoli to zebraü opinie nie tylko od podmiotów zaangaĪowanych w system
instytucjonalny wdraĪania NSRO, ale takĪe od innych bezpoĞrednio
zainteresowanych tym zagadnieniem.
4.2.1.5.

WątpliwoĞci dotyczące mocy prawnej wytycznych MRR jako
obowiązującego Ĩródáa prawa – dotyczy NSRO
Problem ten byá podnoszony przez Rządowe Centrum Legislacji na etapie
prac nad projektem Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest teĪ
przedmiotem skargi Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunaáu
Konstytucyjnego. Ewentualne stwierdzenie nieskutecznoĞci wytycznych jako
sposobu okreĞlania szeregu zasad funkcjonowania systemu realizacji NSRO
moĪe doprowadziü do powaĪnych zakáóceĔ w realizacji programów
operacyjnych.
Rekomendowane dziaáania (wiodący – IZ NSRO)
NaleĪy dokonaü starannej analizy prawnej tego problemu i moĪliwych
rozwiązaĔ alternatywnych.
4.2.1.6.
Przepisy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji
Poza powyĪszymi rekomendacjami, warto takĪe zwróciü uwagĊ na potrzebĊ
modyfikacji ustaw, które w sposób bezpoĞredni mogą przyczyniü siĊ do
uproszczenia procedur związanych z przygotowaniem inwestycji i ich
realizacją. Chodzi tu przede wszystkim o prawo budowlane oraz przepisy
dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący - IZ PWW/NSRO lub IZ PO IiS oraz
Ministerstwo Budownictwa)
NaleĪy dokonaü inwentaryzacji i oceny dotychczas zgáaszanych propozycji
zmian
legislacyjnych
mających
sáuĪyü
uproszczeniu
procesów
inwestycyjnych i na tej podstawie przygotowaü pakiet propozycji zmian,
poczynając od takich, które są moĪliwe do wprowadzenia w krótkim
horyzoncie czasowym, a jednoczeĞnie przyniosą wymierne efekty. Przy
dokonywaniu analizy naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ, aby proponowane
zmiany prawne pozostawaáy w zgodzie z odpowiednim ustawodawstwem
unijnym.
4.2.2.
4.2.2.1.

Bariery proceduralne
Problemy dotyczące systemu oceny i wyboru projektów

4.2.2.1.1.
Problemy związane z wyborem ekspertów oceniających
projekty – dotyczy zwáaszcza ZPORR i SPO WKP, potencjalnie NSRO
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Dokumenty dotyczące realizacji ZPORR i SPO WKP wskazywaáy na
niedostatki procedur stosowanych przy wyborze ekspertów dokonujących
oceny projektów ubiegających siĊ o dotacje, a zwáaszcza na brak
przejrzystoĞci przy wyborze ekspertów oraz niewystarczającą weryfikacjĊ ich
kompetencji. Wskazywano równieĪ, Īe komitety oceny projektów i panele
ekspertów bardzo rzadko korzystaáy z usáug ekspertów zewnĊtrznych, nawet
w przypadku bardzo specjalistycznych zagadnieĔ, gáównie dlatego, Īe
instytucje wdraĪające chciaáy uniknąü dodatkowych opóĨnieĔ w procesie
dystrybucji Ğrodków unijnych. Taka sytuacja wywieraáa negatywny wpáyw na
jakoĞü procesu wyboru.
PodkreĞlano równoczeĞnie, Īe wymogi stawiane ekspertom powinny byü
realistyczne, gdyĪ okreĞlanie ich na poziomie praktycznie niemoĪliwym do
osiągniĊcia prowadzi do niemoĪnoĞci znalezienia speániających je osób.
W istocie kompleksowa ocena projektu wymagaü moĪe zaangaĪowania do
tego celu wiĊcej niĪ jednej osoby, z których kaĪda oceniaü bĊdzie projekt
w zakresie swojej specjalnoĞci, co powinno byü uwzglĊdniane w procedurach
wyboru i zatrudniania ekspertów.
Istotnym problemem byáa równieĪ kwestia wynagradzania ekspertów, na co
nie zaplanowano odpowiednich Ğrodków.
Problemy z tym związane, mające miejsce równieĪ w przypadku innych
programów operacyjnych, byáy sygnalizowane takĪe w trakcie wywiadów;
wskazywano m.in. na brak systemowego podejĞcia do wykorzystywania
ekspertów w trakcie oceny oraz na problemy w dokonaniu prawidáowej oceny
projektów wynikające z tego, Īe rolĊ oceniających peánili urzĊdnicy nie
posiadający odpowiedniej wiedzy
Na obecnym etapie realizacji programów problem ten nie ma istotnego
znaczenia, sygnalizujemy go jednak w kontekĞcie wdraĪania NSRO.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
PO).
W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawarto przepisy
stwarzające ramy prawne systematycznego podejĞcia do kwestii wyboru
ekspertów, zwáaszcza w postaci wprowadzenia listy ekspertów. Minister
Rozwoju Regionalnego na podstawie delegacji zawartej w Ustawie wydaá
Rozporządzenie w sprawie ekspertów powoáywanych w celu rzetelnej
i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów
operacyjnych.
WaĪne jest, aby dalsze dziaáania i decyzje uwzglĊdniaáy wnioski páynące
z doĞwiadczeĔ okresu 2004 - 2006 w tej dziedzinie.
Istotne jest pilne podjĊcie dziaáaĔ sáuĪących powoáaniu ekspertów, przy
zachowaniu starannoĞci w ich wyborze, tak aby eksperci ci, mający niejako
„certyfikat” fachowoĞci i rzetelnoĞci, w istocie zapewniali wysoki standard
oceny.
Potrzebne jest takĪe pilne wydanie wytycznych dotyczących kwalifikacji osób
uczestniczących w wyborze projektów
Poza speánieniem powyĪszych wymogów, dla zapewnienia odpowiedniej
jakoĞci oceny projektów naleĪy takĪe:
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x

zapewniü odpowiedni skáad zespoáów eksperckich (w znaczeniu
merytorycznym, np. specjalista w obszarze finansowo-ekonomicznym +
specjalista w obszarze technicznym + specjalista „branĪowy”) i zapisaü
w odpowiednich regulaminach dotyczących oceny projektów, iĪ dany
ekspert dokonuje oceny projektu tylko pod kątem „swoich” kryteriów.
Pozwoli to wyeliminowaü sytuacje, w których eksperci muszą przyznawaü
punkty w kryteriach, na temat których nie mają wiedzy (przykáadowo:
inĪynier, który Ğwietnie poradzi sobie w kryteriach dotyczących
wykonalnoĞci
technologicznej
prac
modernizacyjnych
obiektu
zabytkowego nie musi byü zorientowany w dotychczasowej aktywnoĞci
beneficjenta w zakresie kultury i turystyki);

x

zapewniü odpowiedni poziom szkoleĔ i wynagrodzenia dla ekspertów;

x

precyzyjniej zdefiniowaü pojĊcie konfliktu interesów w odniesieniu do
ekspertów i ich usáug dotyczących oceny projektów, a takĪe wprowadziü
i wdraĪaü realne sankcje za naruszenie przepisów w tym zakresie.

Warto teĪ rozwaĪyü outsourcing w zakresie oceny projektów (zadanie to
mogáoby byü zlecane czĊĞciowo np. w zakresie oceny finansowo –
ekonomicznej). Jak wskazano powyĪej, ze wzglĊdu na interdyscyplinarny
charakter kryteriów obowiązujących na etapie oceny merytorycznej trudno
jest wyselekcjonowaü ekspertów, którzy mieliby odpowiednie kwalifikacje,
aby dokonaü oceny projektu pod kątem wszystkich typów kryteriów. W takich
przypadkach outsourcing wydaje siĊ dobrym rozwiązaniem.
4.2.2.1.2.
Naciski polityczne w procesie selekcji projektów – dotyczy
zwáaszcza ZPORR, obecnie NSRO
Problem ten byá wskazywany gáównie w odniesieniu do ZPORR, chociaĪ
moĪna sądziü, Īe nie byá ograniczony wyáącznie do tego programu. Jako
gáówny czynnik wskazywano rolĊ Komitetu Sterującego w procesie wyboru
projektów, w tym m.in. wybór projektów bez zapoznawania siĊ z ich oceną
merytoryczną, kierowanie siĊ przy wyborze gáównie (niskimi) kosztami
projektów, a nie ich jakoĞcią, tak aby udzieliü wsparcia moĪliwie duĪej liczbie
beneficjentów. PodkreĞlano takĪe brak zdefiniowanej odpowiedzialnoĞci
Komitetu za podejmowane decyzje.
W związku z krytycznymi ocenami funkcjonowania Komitetów Sterujących
nowelizacja ustawy o NPR zniosáa obowiązek ich istnienia, zaĞ obecnie
w odniesieniu do PWW problem ewentualnych nacisków politycznych na
wybór projektów juĪ nie wystĊpuje z powodów praktycznych (zakoĔczenie
procesu wyboru projektów).
Sygnalizujemy jednak tĊ kwestiĊ, która jest postrzegana jako zagroĪenie
w odniesieniu do wyboru projektów w ramach NSRO.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
PO).
Procedury wyboru projektów stosowane w nowych programach operacyjnych
powinny uwzglĊdniaü ten problem, biorąc pod uwagĊ doĞwiadczenia
z okresu 2004 – 2006.
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WaĪne jest w tym kontekĞcie zwáaszcza precyzyjne zdefiniowanie kryteriów
wyboru projektów, z naciskiem na kryteria mierzalne, zapewnienie fachowej
i obiektywnej oceny wniosków oraz jawnoĞci procesu wyboru.
4.2.2.1.3. Problemy dotyczące kryteriów wyboru projektów – dotyczy PWW,
potencjalnie NSRO
Szereg dokumentów ewaluacyjnych oraz respondentów wskazuje na
niedoskonaáoĞci w zdefiniowaniu kryteriów wyboru projektów, rzutujące na
trudnoĞci w wyborze takich wniosków, które rzeczywiĞcie najlepiej sáuĪą
realizacji celów i wskaĨników programu.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
PO).
Przy okreĞlaniu kryteriów dla potrzeb nowych programów operacyjnych warto
dokonaü nastĊpujących modyfikacji w stosunku do systemu stosowanego
w ramach PWW:
x modyfikacji systemu oceny pod kątem przeniesienia wiĊkszej wagi na
sam projekt i jego potencjaá rozwojowy oraz przynoszone efekty,
pozostawiając wpisywanie siĊ projektu w ogólne cele programowe ocenie
formalnej lub traktując je jako kryterium wejĞcia;
x skrócenia wieloetapowoĞci oceny do dwóch etapów: oceny formalnej
i oceny merytorycznej, a dotychczasową ocenĊ techniczno-ekonomiczną,
stosowaną na przykáad w SPO WKP, sugeruje siĊ podzieliü pomiĊdzy te
dwa etapy, w zaleĪnoĞci od kryterium oceny;
x wprowadzenia moĪliwoĞci korygowania projektu (w pewnych zakresach)
zarówno przez wnioskodawcĊ na wezwanie instytucji oceniającej, jak
i w okreĞlonych przypadkach przez samych oceniających);
x wprowadzenia do oceny formalnej prostego kryterium: czy projekt jest
dobrze opisany, czy opis zawiera wystarczającą iloĞü konkretnych
informacji i uzasadnieĔ, aby dokonaü jego peánej oceny;
x stosowania systemu ocen zero-jedynkowych w przypadku dziaáaĔ
prostych;
x wypracowania kompromisu pomiĊdzy ocenami zero-jedynkowymi
i caákowicie subiektywnymi, jeĞli chodzi o jednoznacznoĞü kryteriów
oceny, poprzez umiejĊtne i odpowiednie przyporządkowanie wag
w zakresie oceny merytorycznej w zaleĪnoĞci od specyfiki dziaáania oraz
tam, gdzie jest to moĪliwe, wypracowanie uniwersalnego wskaĨnika
potwierdzającego prawidáowoĞü wniosków páynących z oceny
subiektywnej, np. wspóáczynnik ekologiczny, koszt na jednostkĊ
odpowiedniego wskaĨnika, NPV (Net Present Value - miernik oceny
opáacalnoĞci nakáadów inwestycyjnych) itp.
4.2.2.1.4.
Wprowadzenie szerokich moĪliwoĞci odwoáawczych dla
projektodawców - dotyczy NSRO
MoĪe to utrudniaü sprawną i terminową realizacjĊ procedury dotyczącej
oceny, wyboru projektów i podpisywania umów o dofinansowanie. NaleĪy
zatem traktowaü to zagadnienie jako obszar duĪego ryzyka.
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„Wytyczne w zakresie procedury odwoáawczej dla wszystkich programów
operacyjnych” Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 sierpnia 2007r.
stwierdzają, Īe wnioskodawca, w przypadku odrzucenia jego wniosku, ma
moĪliwoĞü wniesienia protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Protest moĪe dotyczyü kaĪdego etapu oceny projektu i jej wyników, zarówno
w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Pozostawiają one do
rozstrzygniĊcia na poziomie podrĊczników i instrukcji kwestie dotyczące
m.in.:
x powoáywania i obradowania zespoáów doradczych i terminów z tym
związanych;
x ustanawiania i okreĞlania wysokoĞci rezerwy finansowej przeznaczonej
na ewentualne finansowanie projektów, które pozytywnie przejdą
procedurĊ odwoáawczą;
x ĞcieĪki obiegu dokumentów oraz terminów, jakie bĊdą stosowane
wewnątrz instytucji rozpatrującej protest.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
PO).
W podrĊcznikach procedur i instrukcjach wykonawczych opracowywanych
dla poszczególnych programów operacyjnych trzeba wprowadziü zapisy,
które pozwolą na sprawne i terminowe prowadzenie procedury odwoáawczej.
4.2.2.1.5.
Utrudnienia w dostĊpie do finansowania poprzez nadmierne
wymogi dotyczące wniosku o dofinansowanie oraz zbyt duĪą liczbĊ
wymaganych zaáączników (czĊsto kosztocháonnych) – dotyczy zwáaszcza
organizacji pozarządowych, ale wskazywana w odniesieniu do róĪnych
programów i grup beneficjentów PWW, potencjalnie PO KL i RPO
Problem ten byá wskazywany przez wiele grup projektodawców, co
spowodowaáo pewne záagodzenie wymogów w odniesieniu do Ğrodków 20042006. Obecnie problem ten straciá aktualnoĞü w odniesieniu do PWW
z powodu wyczerpania Ğrodków, jednak przywoáujemy go w tym miejscu
w kontekĞcie opracowywania procedur dla nowych programów operacyjnych.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
PO).
Warto rozwaĪyü uproszczenie wzoru i terminologii wniosków np.
uproszczenie wniosku podstawowego do informacji uniwersalnych dla
wiĊkszoĞci dziaáaĔ i stworzenie dla kaĪdego dziaáania odpowiedniego
adekwatnego dla jego specyfiki aneksu, gdzie wypeánia siĊ rubryki
specyficzne dla danej kategorii interwencji.
Bardzo istotne jest ograniczenie liczby zaáączników wymaganych na etapie
skáadania wniosku. W pierwszej kolejnoĞci chodzi o rezygnacjĊ
z zaáączników, które oznaczają poniesienie kosztów przez beneficjentów
zanim uzyskają informacjĊ o przyznaniu (bądĨ nie) dofinansowania, np.
opáaty notarialne. BĊdzie to moĪliwe poprzez zastosowanie mechanizmu
preselekcji.
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Kolejne uáatwienie to przeniesienie koniecznoĞci skáadania wszystkich
niezbĊdnych zaáączników lub ich zdecydowanej, a moĪliwej do
zaakceptowania z punktu widzenia procesu wyboru, iloĞci na etap
podpisywania umowy o dofinansowanie projektów rekomendowanych do
dofinansowania
NaleĪy takĪe okreĞlaü odpowiednio dáugi termin na przygotowanie wniosku.
Nieco wychodząc poza sformuáowanie niniejszego punktu, zwracamy uwagĊ
na 2 inne waĪne aspekty procesu wyboru projektów:
W jak najwiĊkszym stopniu powinna nastĊpowaü digitalizacja procesu na
kaĪdym etapie oceny i wyboru projektów. Pozwoli to ograniczyü dokumenty
w wersji papierowej, które wymagają zapewnienia przez instytucje
zaangaĪowane do systemu wdraĪania duĪych powierzchni lokalowych,
chociaĪby w celu archiwizacji. Postulatem bardzo czĊsto zgáaszanym, przede
wszystkim przez beneficjentów, jest wprowadzenie moĪliwoĞci skáadania
wniosku o dofinansowanie jedynie w formie cyfrowej. Konsekwencją tego
byáaby równieĪ moĪliwoĞü prowadzenia w ten sposób caáej dokumentacji
projektów oraz ich rozliczania.
NaleĪy takĪe zadbaü o skuteczną ochronĊ praw wáasnoĞci intelektualnej
podmiotów skáadających wnioski. Beneficjenci przygotowując projekt powinni
mieü pewnoĞü, Īe osoby nie uprawnione nie wejdą w posiadanie informacji,
które mogáyby w jakikolwiek sposób szkodziü autorom projektu.
PoniĪej wskazujemy na 2 problemy dotyczące nie tyle utrudnieĔ
w wykorzystaniu Ğrodków, lecz zastrzeĪeĔ co do trafnoĞci okreĞlenia
kryteriów wyboru projektodawców lub projektów, a w konsekwencji trafnego
wykorzystania Ğrodków. Sygnalizujemy je, mimo Īe nie caákowicie mieszczą
siĊ w zakresie badania, gdyĪ wydają siĊ waĪne w kontekĞcie szczegóáowego
programowania Europejskiego Funduszu Spoáecznego.
4.2.2.1.6.
Zbyt wąskie okreĞlenie kategorii projektodawców projektów
finansowanych z EFS – dotyczy SPO RZL i II priorytetu ZPORR, potencjalnie
PO KL
W Ğrodowisku organizacji pozarządowych powszechna jest opinia, Īe cele
projektów finansowanych z EFS zostaáy okreĞlone zbyt wąsko, przez co
organizacje zajmujące siĊ kwestiami innymi, niĪ rynek pracy, zostaáy
w duĪym stopniu zmarginalizowane, poprzez niemoĪnoĞü ubiegania siĊ
o dofinansowanie.
Analiza, na ile opinie te znajdują uzasadnienie w Ğwietle dokumentów
programowych SPO RZL wykracza poza ramy niniejszego badania, ale
w tym miejscu sygnalizujemy ten problem jako odnoszący siĊ do waĪnego
aspektu programowania Europejskiego Funduszu Spoáecznego, który warto
mieü na uwadze w kontekĞcie PO KL.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PO KL)
Przy definiowaniu kryteriów dotyczących projektodawców, a takĪe samych
projektów w ramach PO KL naleĪy dokonaü weryfikacji, czy nie ograniczają
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one w sposób nieuzasadniony dostĊpu do finansowania tylko do zbyt
wąskiego krĊgu podmiotów. Jest to tym istotniejsze, Īe w Polsce EFS jest
niezwykle istotnym Ĩródáem finansowania dziaáaĔ statutowych organizacji
pozarządowych (oczywiĞcie w dziedzinach objĊtych jego interwencją).
4.2.2.1.7.
Zbyt ogólne zdefiniowanie projektów szkoleniowych
w Uzupeánieniach programów - dotyczy ZPORR i SPO RZL, potencjalnie PO
KL
Bardzo ogólne okreĞlenie zakresu szkoleĔ, dofinansowanych w ramach tzw.
projektów otwartych, spowodowaáo, Īe finansowane szkolenia mają
w zdecydowanie przewaĪającej czĊĞci charakter ogólny (94% wszystkich
realizowanych szkoleĔ). Brakuje ich dopasowania do specyfiki róĪnych branĪ
gospodarki oraz bezpoĞredniego odniesienia do praktyki funkcjonowania
poszczególnych przedsiĊbiorstw (zabrakáo kompleksowego wsparcia
doradczego w firmie). Szkolenia specjalistyczne oferowane w ramach
projektów otwartych koncentrują siĊ na przekazaniu wąsko zakrojonych
umiejĊtnoĞci (np. spawacz, ksiĊgowa, sprzedawca) i nie wnoszą one
istotnego wkáadu w rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego, czy budowĊ
gospodarki opartej na wiedzy.
Powoduje to, Īe rozwój kadr gospodarki nastĊpuje w sposób
nieskoordynowany, niezrównowaĪony terytorialnie i sektorowo oraz czĊsto
przeciwnie do kierunku rozwoju gospodarki przyjĊtego przez Rząd RP.
Efekty dziaáania pozostają rozproszone na poziomie caáej gospodarki –
zostają przesuniĊte do tych obszarów, gdzie jest rozwiniĊty rynek usáug
szkoleniowych, oraz istnieje duĪa populacja aktywnych przedsiĊbiorstw.
Regiony peryferyjne, bez wyraĨnego oĞrodka metropolitalnego są
pokrzywdzone, poniewaĪ nie mają potencjaáu, aby konkurowaü z pozostaáymi
województwami o poziom absorpcji Ğrodków. NajwiĊkszy problem, jaki
generuje przyjĊta forma wsparcia to trudnoĞü w okreĞleniu stopnia
zaspokojenia potrzeb w okreĞlonych branĪach i zidentyfikowania obszarów,
w jakich potrzeby są nadal bardzo rozbudzone a brakuje wsparcia. Pomoc
jest adresowana w sposób wycinkowy i rozproszony, a nie w sposób
racjonalny, zgodnie z przyjĊtą strategią rozwoju. Przy braku odpowiedniego
systemy informatycznego, nie moĪna nawet okreĞliü kierunków pomocy i jej
strumienia (kategorie tematyczne szkoleĔ, branĪe, województwa, wielkoĞü
przedsiĊbiorstw, profil beneficjentów ostatecznych – menedĪer, zwykáy
pracownik).
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PO KL)
NaleĪy bardziej precyzyjnie ukierunkowaü dofinansowanie EFS do projektów
szkoleniowych, w oparciu o solidne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych
w poszczególnych sektorach i regionach.
Warto bardziej preferowaü okreĞlone grupy przedsiĊbiorstw i tam
ukierunkowywaü wsparcie (np. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla
przedsiĊbiorstw
z
województw
wschodnich).
Dla
precyzyjnego
wyselekcjonowania ostatecznych odbiorów, konieczne są odpowiednie
badania rynku usáug szkoleniowych i potrzeb potencjalnych odbiorców
wsparcia. JeĞli nie bĊdzie to juĪ moĪliwe na poziomie programów
operacyjnych/uszczegóáowieĔ programów (ze wzglĊdu na przyjĊcie
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ostatecznych wersji dokumentów), to naleĪy zaproponowaü odpowiednie
kryteria wyboru projektów, dziĊki którym moĪliwe bĊdzie dofinansowanie
projektów speániających powyĪsze warunki.
NaleĪy takĪe zadbaü o to, aby oferta szkoleniowa miaáa jak najbardziej
komplementarny charakter. W tym celu warto zaostrzyü formuáĊ, która
dotychczas byáa stosowana w dziaáaniu 2.3 Schemat a w SPO RZL, na
premiującą projekty kompleksowe (szkolenia, doradztwo, staĪe),
zorientowane przede wszystkim na efekty w przedsiĊbiorstwie.
Przede wszystkim naleĪy wspieraü kompleksowe szkolenia zamkniĊte,
poáączone z eksperckim doradztwem bezpoĞrednio w przedsiĊbiorstwach.
Tego typu wsparcie wprost przekáada siĊ na podniesienie umiejĊtnoĞci
pracowników, menedĪerów i wzrostu konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw.
KompleksowoĞü wsparcia publicznego moĪe byü ponadto wzmacniana
poprzez
wprowadzenie
zintegrowanych
grantów
inwestycyjnoszkoleniowych.
4.2.2.2. Problemy związane z realizacją umów
4.2.2.2.1.
Wymogi prowadzące do koniecznoĞci aneksowania umów o
dofinansowanie – dotyczy zwáaszcza ZPORR, ale wystĊpuje równieĪ
w innych programach, potencjalnie NSRO
Problem ten byá bardzo powaĪny w pierwszym okresie realizacji programów,
nastĊpnie odpowiednie procedury zostaáy do pewnego stopnia
uelastycznione. Nadal jednak koniecznoĞü podpisywania aneksów
w przypadku szeregu zmian w projektach stanowi utrudnienie, prowadzące
czĊsto do opóĨnieĔ w realizacji i rozliczaniu projektów.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
programów operacyjnych)
Przy okreĞlaniu wzoru umowy dofinansowania naleĪy ograniczyü poziom
szczegóáowoĞci regulacji do kwestii kluczowych, dopuszczając jednoczeĞnie
dokonywanie zmian – poza ustalonym katalogiem wymagającym aneksu –
w trybie wymiany korespondencji lub milczącej zgody IP/IP II.
4.2.2.2.2.
Wielopoziomowa struktura instytucjonalna zaangaĪowana
w proces páatnoĞci – dotyczy zwáaszcza ZPORR, priorytet II i dziaáanie 3.4,
potencjalnie – dziaáaĔ w ramach NSRO o skomplikowanej strukturze
instytucjonalnej
ZaangaĪowanie w proces páatnoĞci wielu instytucji (IP plus IW (UM lub
instytucje, którym UM powierzyá realizacjĊ dziaáaĔ: WUP lub RIF) wydáuĪa
czas potrzebny dla dokonania páatnoĞci z konta programu.
To zjawisko moĪe wystĊpowaü, chociaĪ z mniejszym nasileniem, równieĪ
w innych programach, gdzie procedury dokonywania páatnoĞci przewidują
koniecznoĞü udziaáu w tym procesie szeregu instytucji.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
programów operacyjnych)
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W odniesieniu do programów w ramach NSRO naleĪy wiĊc dąĪyü do
maksymalnego zmniejszenia liczby instytucji zaangaĪowanych w ten proces,
co ma znaczenie przede wszystkim dla czasu potrzebnego do obiegu
dokumentów, ale równieĪ dla jasnego okreĞlenia podziaáu obowiązków
i odpowiedzialnoĞci pomiĊdzy poszczególne instytucje w systemie
wdraĪania. Rekomendujemy wprowadzenie zasady, Īe jedna instytucja
zatwierdza projekty i wypáaca dotacje w poszczególnych programach.
4.2.2.2.3.
Procedury obiegu dokumentów – dotyczy PWW, potencjalnie
NSRO
Obieg dokumentów pomiĊdzy instytucjami z systemu realizacji PWW czĊsto
odbywa siĊ w zbyt powolnym tempie. dotyczy to w szczególnoĞci udzielania
odpowiedzi na pytania i wątpliwoĞci innych instytucji, co skutkuje
opóĨnieniami w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu páatnoĞci.
Przyspieszenie nastĊpuje w okresach wzmoĪonego wysiáku, zwáaszcza
przed upáywem kolejnej daty „granicznej”, zwáaszcza dotyczącej okresu n+2.
Brak jednak proceduralnych zasad regulujących odpowiednie terminy.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, IZ poszczególnych
programów operacyjnych)
Proponujemy opracowaü system obiegu dokumentów, okreĞlający zarówno
obowiązki informacyjne (sáuĪące zapewnieniu, Īe informacje dotyczące
caáoĞci systemu wdraĪania przekazywane bĊdą do wszystkich instytucji
zaangaĪowanych w ten proces), jak i (niezbyt dáugie) terminy na udzielanie
odpowiedzi innym instytucjom. Powinno to powodowaü przyspieszenie
procesu, czy to na etapie oceny i wyboru projektów, czy teĪ na etapie
realizacji projektów (tu mogą wystąpiü np. wątpliwoĞci co do
kwalifikowalnoĞci kosztów wskazanych przez beneficjentów we wnioskach o
páatnoĞü).

4.2.3. Bariery związane ze zdolnoĞcią instytucjonalną jednostek
naleĪących do systemu wdraĪania – dotyczy PWW i NSRO
4.2.3.1.

Niedobór kadr zaangaĪowanych w obsáugĊ funduszy
strukturalnych
Niewystarczająca iloĞü kadr zaangaĪowanych we wdraĪanie Ğrodków
strukturalnych pozostaje jedną z najpowaĪniejszych barier utrudniających
skuteczną absorpcjĊ Ğrodków strukturalnych. Na koniec 2006 r. w Īadnym
programie operacyjnym nie osiągniĊto peánej zdolnoĞci instytucjonalnej.
Zapotrzebowanie na nowe etaty wynika w gáównej mierze z koniecznoĞci
wzmocnienia wydziaáów odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe oraz
kontrolĊ.
Osoby, które dotychczas wykonywaáy zadania dotyczące bieĪącej
perspektywy finansowej są stopniowo przenoszone do nowych zadaĔ
związanych z realizacją okresu programowania 2007-2013. Niemniej jednak
naleĪy pamiĊtaü, Īe zakoĔczenie realizacji programów operacyjnych 2004-
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2006 przypada na rok 2008. Zatem nie jest to rozwiązanie, które
w najbliĪszych miesiącach wydatnie poprawi sytuacjĊ.
Ponadto, w przypadku instytucji obsáugujących Fundusz SpójnoĞci,
przesuniĊcie pracowników do obsáugi nowej perspektywy finansowej nastąpi
jeszcze póĨniej ze wzglĊdu na fakt, iĪ zakoĔczenie wiĊkszoĞci projektów
Funduszu SpójnoĞci przypada na 2010 rok. W związku z tym obecnie
i w najbliĪszej przyszáoĞci potencjaá do wdroĪenia nowych programów musi
byü budowany w oparciu w duĪej mierze o nowozatrudnionych pracowników,
co przewiduje przywoáany w rozdziale 3.1. Plan dziaáaĔ na rzecz zwiĊkszenia
potencjaáu administracyjnego jednostek zaangaĪowanych w realizacjĊ
Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007- 2013.
Nowo zatrudniani pracownicy, zazwyczaj posiadający wysoki poziom
wyksztaácenia formalnego, wymagają jednak gruntownego przeszkolenia
i uzyskania doĞwiadczenia praktycznego, aby móc wykonywaü prawidáowo
swoje obowiązki. Wzrost zatrudnienia prowadzi wiĊc do osiągniĊcia wiĊkszej
sprawnoĞci instytucji z pewnym opóĨnieniem.
W tym kontekĞcie powaĪnym problemem dla instytucji zaangaĪowanych
w realizacjĊ programów operacyjnych jest ryzyko rotacji kadr. W jednostkach
znajdujących siĊ w ministerstwach zostaáo ono w istotnym stopniu
zmniejszone dziĊki podniesieniu wynagrodzeĔ (mowa o tym w rozdziale
4.1.), ale problem nadal istnieje, zwáaszcza w UrzĊdach Wojewódzkich.
Czynnikiem, który pogáĊbia ten problem jest brak poczucia stabilizacji
zawodowej oraz jasnych ĞcieĪek kariery zawodowej.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, czĊĞciowo we
wspóápracy z DIP MRR)
NaleĪy ujednoliciü rozwiązania páacowe we wszystkich instytucjach
z systemu realizacji PWW i NSRO oraz podjąü wszelkie moĪliwe wysiáki na
rzecz stabilizacji zawodowej ich pracowników. Propozycją, którą warto wziąü
pod uwagĊ, moĪe byü wyodrĊbnienie wĞród pracowników administracji
odrĊbnej kategorii (obsáugujących fundusze strukturalne UE) i zapewnienie
im odpowiedniej wysokoĞci páac (wraz z wymaganiami), a takĪe m.in.
wprowadzenie systemu oceny efektywnoĞci pracowników i promocji kadr
oraz szkolenia.
Ze wzglĊdu na ogromne potrzeby szkoleniowe instytucji naleĪących do
systemu realizacji PWW oraz NSRO, potrzebne są bardziej systematyczne
i rozbudowane niĪ do tej pory oraz odpowiednio skoordynowane dziaáania
szkoleniowe. Prowadzony obecnie przez MRR (Departament Informacji
i Promocji) program szkoleĔ stanowi dobry pierwszy krok w tym kierunku, na
pewno jednak nie zaspokoi wszystkich potrzeb, zarówno jeĞli chodzi o
uczestników, jak tematykĊ.
Naturalnie wiĊkszoĞü szkoleĔ jest i powinna byü organizowana na poziomie
poszczególnych programów lub instytucji, jednak centrum koordynacyjne w
MRR powinno odgrywaü w tym zakresie aktywną rolĊ, obejmującą okreĞlanie
standardów, monitorowanie prowadzonych dziaáaĔ (w tym ich jakoĞci
i odpowiednioĞci do potrzeb), identyfikacjĊ luk w tym obszarze, zapewnianie
wymiany informacji, a takĪe organizowanie szkoleĔ w dziedzinach uznanych
za kluczowe. Warto byáoby rozwaĪyü opracowanie minimum szkoleniowego
dla pracowników poszczególnych komórek wszystkich typów instytucji,
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stanowiącego pewien „benchmark” dla osób odpowiedzialnych w tych
instytucjach za dziaáania szkoleniowe.
Poza tym potrzebne są dziaáania dáugookresowe, chociaĪby dotyczące
przygotowania kompleksowego programu poszerzania wiedzy na temat UE
i polityki spójnoĞci wĞród potencjalnych pracowników - absolwentów
wyĪszych uczelni. Powinno to przyczyniü siĊ do zapewnienia staáego
napáywu odpowiednio przygotowanych pracowników w kolejnych latach
realizacji NSRO.
4.2.3.2.

Brak doĞwiadczenia w zarządzaniu i wdraĪaniu Ğrodków
strukturalnych UE w instytucjach naleĪących do systemu –
dotyczy PWW oraz NSRO
Problem ten w sposób naturalny dotyczyá początkowo wszystkich instytucji
z systemu wdraĪania Ğrodków strukturalnych, a w sposób szczególny tych
resortów i instytucji, które w przeszáoĞci nie miaáy do czynienia
z zarządzaniem Ğrodkami unijnymi. Ta wáaĞnie bariera w bardzo istotnym
stopniu wpáywaáa na powolne tempo podejmowania decyzji, a zwáaszcza na
mnoĪenie utrudnieĔ proceduralnych charakterystyczne dla pierwszego
okresu wykorzystywania Ğrodków, i nadal nie moĪna lekcewaĪyü jej
znaczenia.
DoĞwiadczenie to jest stopniowo budowane w jednostkach uczestniczących
w administrowaniu Ğrodkami 2004 – 2006. Niewątpliwie rotacja kadr, a takĪe
zmiany dokonywane w ukáadzie instytucjonalnym stanowią czynniki istotnie
utrudniające ten proces.
W ramach NSRO naleĪy liczyü siĊ z problemami związanymi z wáączeniem
do systemu realizacji duĪej liczby nowych instytucji, które bĊdą dopiero uczyü
siĊ peánienia przypisanych im ról.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO)
Poza szerokim programem szkoleĔ, o którym mowa powyĪej, a takĪe
zapewnieniem dobrego przepáywu informacji w ramach systemu (o czym
bĊdzie mowa w dalszej czĊĞci rozdziaáu), warto rozwaĪyü uruchomienie
„coachingu” dla instytucji nowych, w których brak odpowiedniego
doĞwiadczenia stanowi szczególny problem. Mógáby to byü projekt
o charakterze pomocy technicznej, zapewniający bieĪące doradztwo ze
strony
osób
posiadających
doĞwiadczenie
w
dziedzinie
zarządzania/wdraĪania programów operacyjnych.
4.2.3.3.

Problemy związane z systemem informatycznym monitoringu i
kontroli (SIMIK) – dotyczy PWW i NSRO

SIMIK, mający byü podstawowym narzĊdziem do monitoringu i kontroli
procesu wdraĪania funduszy strukturalnych UE, funkcjonuje jedynie
w ograniczonym zakresie i w odniesieniu tylko do czĊĞci programów
operacyjnych. Ograniczenie jego zakresu funkcjonalnego byáo zresztą
zgodne z rekomendacjami audytu systemu z 2006 r., poprzedzonego
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analizą, która wskazaáa nastĊpujące utrudnienia w efektywnym
wykorzystaniu SIMIK:
x nadmiernie zaostrzoną politykĊ bezpieczeĔstwa, (m.in. sieü
wydzieloną), nieadekwatną do istniejących zagroĪeĔ oraz skutkującą
m.in. utrudnieniami w pracy;
x brak dobrych narzĊdzi analitycznych;
x nienadąĪanie zmian wprowadzanych w SIMIK za zmianami
wprowadzanymi w obowiązujących procedurach, efektem czego jest
brak aktualnoĞci systemu.
Wobec braku moĪliwoĞci korzystania z SIMIK, praktycznie w ramach
wszystkich programów opracowano wáasne narzĊdzia informatyczne. System
realizacji PWW funkcjonuje wiĊc mimo braku jednolitego narzĊdzia
informatycznego i brak ten nie jest na ogóá postrzegany jako istotny problem.
Tym niemniej oznacza on niemoĪnoĞü uzyskiwania w sposób
zautomatyzowany danych monitoringowych na poziomie PWW, co skutkuje
istotnym dodatkowym nakáadem pracy na ich pozyskiwanie w sposób niesystemowy, a ponadto ogranicza moĪliwoĞci analityczne.
Niewątpliwie przeciągające siĊ problemy związane z wprowadzaniem SIMIK,
zwáaszcza w sytuacji niepodejmowania na poziomie centralnym decyzji
sáuĪących wprowadzeniu rozwiązaĔ alternatywnych (które zostaáy stopniowo
zastosowane na wáasną rĊkĊ w poszczególnych programach), stanowiáy
jedną z istotnych przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu programów
operacyjnych, równieĪ z powodu czasu, jaki byá poĞwiĊcany temu
problemowi (w tym - czĊĞciowo jeszcze trwające – wprowadzanie danych
historycznych), zaĞ stan obecny – umoĪliwiający bieĪące dziaáanie – trudno
uznaü za optymalny.
Na potrzeby NSRO 2007 – 2013 budowany jest krajowy system
informatyczny SIMIK II, jako system centralny, zaĞ kaĪdy program operacyjny
moĪe posiadaü na wáasne potrzeby swój lokalny system informatyczny,
kompatybilny z SIMIK II. Jest to rozwiązanie biorące pod uwagĊ negatywne
doĞwiadczenia związane z tworzeniem SIMIK jako wszechogarniającego
systemu, mającego zawieraü niemal wszystkie dane dotyczące projektów
finansowanych ze Ğrodków strukturalnych. Niepokój budzi jednak fakt, Īe
system jest jeszcze nie gotowy, zaĞ odpowiedzialnoĞü za jego uruchomienie
w istocie podzielona pomiĊdzy Ministerstwo Finansów i MRR. Podobnie
niepokojący jest niski, jak siĊ wydaje, stopieĔ zaawansowania lokalnych
systemów informatycznych w ramach poszczególnych programów
operacyjnych. Problem ten moĪe byü tym powaĪniejszy, Īe funkcjonowanie
systemów bĊdzie badane w ramach audytu zgodnoĞci systemów
zarządzania i kontroli programów operacyjnych.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO)
KoniecznoĞü szybkiego uruchomienia SIMIK II i systemów lokalnych jest
ewidentna. Systemy na obu poziomach powinny przy tym byü moĪliwie
proste i zawieraü raczej minimum, niĪ maksimum danych, a jednoczeĞnie
powinna byü moĪliwa ich áatwa modyfikacja oraz stopniowa rozbudowa.
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4.2.3.4. System kontroli i audytu oraz zwalczania nieprawidáowoĞci –
dotyczy PWW i NSRO
W ramach Programu naprawczego dokonano zmian instytucjonalnych
(odzwierciedlonych w odpowiednich zmianach prawnych) w systemie kontroli
i audytu, zmierzających do jego usprawnienia. Zmiany te byáy związane ze
stwierdzeniem pewnych dysfunkcji systemu, w tym przede wszystkim braku
wyraĨnych dwóch poziomów kontroli – poziomu instytucji zarządzającej
programem operacyjnym (i Strategią wykorzystania Funduszu SpójnoĞci)
oraz poziomu instytucji wáaĞciwej do spraw kontroli wyrywkowej.
Zmiany objĊáy gáównie:
x utworzenie Komitetu ds. Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych
i Funduszu SpójnoĞci, w celu koordynacji dziaáaĔ kontrolnych
w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty, jako forum uzgodnieĔ dla
wszystkich jednostek uczestniczących w systemie kontroli funduszy
strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci oraz innych, pozasystemowych
organów kontroli paĔstwowej, w zakresie koordynacji metod
i planów prowadzenia kontroli oraz podsumowania i wymiany
informacji o wynikach kontroli;
x likwidacjĊ jednostek monitorująco-kontrolnych poszczególnych
funduszy strukturalnych, których kompetencje w zakresie kontroli
i monitorowania funduszy nakáadaáy siĊ z kompetencjami instytucji
zarządzających programami operacyjnymi, Instytucji Zarządzającej
PWW oraz instytucji prowadzących kontrolĊ wyrywkową;
x zmiany organizacyjne w strukturze jednostek Ministerstwa Finansów
odpowiedzialnych za peánienie poszczególnych funkcji w systemie.
DziĊki utworzeniu Komitetu nastąpiáo usprawnienie procesu kontroli
prowadzonych w związku z wdraĪaniem funduszy strukturalnych i Funduszu
SpójnoĞci przede wszystkim w zakresie:
x przeglądu i opiniowania rocznych planów kontroli instytucji wáaĞciwej
do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej oraz akceptacji rocznych
planów kontroli instytucji zarządzających,
x koordynacji kontroli realizowanych w obszarze funduszy
strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci przez wáaĞciwe instytucje,
x oceny efektywnoĞci realizowanych kontroli,
x opiniowania sprawozdaĔ i raportów z wyników kontroli w obszarze
funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci przekazywanych do
KE.
JednakĪe uczestnicy wywiadów wskazywali na nadal istniejące
niedoskonaáoĞci systemu kontroli i audytu oraz zwalczania nieprawidáowoĞci,
które moĪna uznaü za wynik braków w zdolnoĞciach instytucjonalnych
odpowiednich jednostek, chociaĪ istotne znaczenie mają równieĪ regulacje
prawne, o czym mowa wczeĞniej, a prawdopodobnie równieĪ braki
w zakresie odpowiednich procedur.
Dotyczy to zwáaszcza dwóch obszarów:
x Brak odpowiedniego przygotowania UrzĊdów Kontroli Skarbowej do
wáaĞciwego peánienia przypisanych im funkcji, zwáaszcza
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wystarczającej znajomoĞci specyfiki Ğrodków strukturalnych, w tym
ich celów i zasad funkcjonowania, obowiązujących procedur itp.
x Brak funkcjonującego centrum koordynacyjnego systemu audytu
i kontroli, które dokonywaáoby systematycznych analiz wyników
prowadzonych dziaáaĔ kontrolnych i audytowych oraz zapewniaáoby
spójnoĞü praktycznego funkcjonowania systemu poprzez m.in.
wydawanie interpretacji, zaleceĔ itp. opartych na wynikach analiz,
a sáuĪących zapewnieniu jednolitych standardów, unikaniu
powielania báĊdów przez beneficjentów i instytucje z systemu
wdraĪania, lepszej identyfikacji ryzyk itd.
NaleĪy w tym miejscu powróciü równieĪ do braku wystarczającego
przepáywu informacji o wynikach kontroli pomiĊdzy instytucjami z systemu
wdraĪania, a takĪe pomiĊdzy tymi instytucjami a organami Ğcigania oraz
kontroli skarbowej – w tym zakresie, jak moĪna sądziü, kluczowe znaczenie
mają odpowiednie regulacje prawne i proceduralne, jednak równieĪ brak
odpowiedniej wiedzy i ĞwiadomoĞci znaczenia przekazywania odpowiednich
informacji do innych instytucji odgrywa niebagatelną rolĊ.
Dla peánego obrazu warto teĪ wskazaü, Īe ograniczona skutecznoĞü systemu
zwalczania nieprawidáowoĞci wynika równieĪ z tego, iĪ jest on nastawiony na
wykrywanie nieprawidáowoĞci rozumianych jako báĊdy i oszustwa, natomiast
nie dysponuje on skutecznymi narzĊdziami do wykrywania przestĊpstw
natury korupcyjnej oraz do zapobiegania takim przestĊpstwom. PrzestĊpstwa
takie mogą kryü siĊ za konkretnymi nieprawidáowoĞciami (pracownik banku
wystawia faászywy dokument w zamian za áapówkĊ) lub wystĊpowaü
niezaleĪnie od nich (ekspert pozytywnie ocenia sáaby projekt w zamian za
okreĞloną korzyĞü materialną lub niematerialną).
Wynika to przede wszystkim z braku stosownych standardów dotyczących
zarządzania zasobami ludzkimi zaangaĪowanymi w dystrybucjĊ funduszy
strukturalnych oraz przepisów ograniczających wystĊpowanie konfliktu
interesów, a takĪe odpowiedniej kontroli i audytu wydatkowania Ğrodków
unijnych.
MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe prowadzonych jest wiele kontroli, niekiedy
dublujących siĊ, natomiast w systemie wystĊpują luki.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO oraz Instytucja
Audytowa)
Pilna wydaje siĊ potrzeba intensywnych szkoleĔ dla kadr UKS
zaangaĪowanych w wykonywanie funkcji kontrolnych. Powinien to byü
szeroki i kompleksowy program opracowany wspólnie przez IZ NSRO i IA,
traktowany jako przedsiĊwziĊcie dáugofalowe, a nie jednorazowe, aby
zapewniü staáe podnoszenie poziomu odpowiednich pracowników, zwáaszcza
nowych.
NaleĪy zdecydowanie wzmocniü centrum koordynacyjne systemu, tak aby
podjĊáo ono skuteczną realizacjĊ wskazanych funkcji, poprzez wzmocnienie
kadrowe i szkolenia, oraz ewentualnie zewnĊtrzną pomoc techniczną.
Tak wzmocniona jednostka bĊdzie mogáa podjąü aktywne i systematyczne
dziaáania sáuĪące doskonaleniu systemu.
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4.2.3.5. Problemy wiązane z brakiem wymiany informacji i wspóápracy
pomiĊdzy instytucjami z systemu wdraĪania – dotyczy PWW
i potencjalnie NSRO
Na sprawĊ tĊ zwracano uwagĊ w trakcie wywiadów, wskazując na problemy
stąd wynikające, m.in. związane z brakiem spójnego stanowiska
w analogicznych kwestiach, róĪne wymogi w stosunku do tego samego typu
projektów lub beneficjentów stosowane w róĪnych programach lub
priorytetach, opóĨnienia w przepáywie dokumentacji.
Uczestnicy wywiadów podnosili teĪ z jednej strony problemy związane
z niemoĪnoĞcią uzyskania oczekiwanych dziaáaĔ ze strony jednostek
naleĪących do innych resortów (brak relacji podlegáoĞci), a z drugiej –
nadmierny centralizm i narzucanie dodatkowych obowiązków instytucjom
niĪszego szczebla w systemie realizacji PWW/NSRO. Wskazuje to na nadal
wystĊpujące trudnoĞci we wzajemnej komunikacji i wspóápracy.
Problemem pozostaje skutecznoĞü i terminowoĞü przekazywania informacji
pomiĊdzy instytucjami w systemie wdraĪania PWW i NSRO. Istniejące
formalne mechanizmy koordynacji i przepáywu informacji nie dziaáają w peáni
skutecznie, o czym Ğwiadczy chociaĪby róĪny stopieĔ poinformowania
uczestników wywiadów (reprezentujących w przewaĪającej mierze
kierownictwo poszczególnych instytucji), a takĪe potwierdzony w wywiadach
brak utrwalonej praktyki dzielenia siĊ informacjami na temat napotkanych
problemów w realizacji programów oraz zastosowanych dla ich
przezwyciĊĪenia rozwiązaĔ. Oznacza to co najmniej niewykorzystanie czĊĞci
szans na zwiĊkszenie skutecznoĞci wydatkowania Ğrodków.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO)
Problem ten jest trudny do przezwyciĊĪenia, nie wystarczą tu bowiem
dziaáania regulacyjne czy proceduralne, a konieczne jest systematyczne
budowanie przyzwyczajeĔ ukierunkowanych na dzielenie siĊ informacjami
oraz konsultowanie napotykanych problemów i wprowadzanych rozwiązaĔ
z innymi uczestnikami systemu.
MoĪna stosowaü na szerszą niĪ dotąd skalĊ instrument w postaci grup
roboczych zajmujących siĊ poszczególnymi aspektami realizacji programów
operacyjnych, pod warunkiem, Īe ich spotkania bĊdą sáuĪyáy celom
praktycznym cenionym przez wiĊkszoĞü uczestników.
Podstawową rolĊ ma tu do odegrania centrum koordynacyjne w MRR, które
powinno na bieĪąco stymulowaü, inicjowaü i podtrzymywaü róĪne formy
wspóápracy i wymiany informacji, tak aby stopniowo staáy siĊ one trwaáym
elementem funkcjonowania systemu. Istotne są w tym zakresie choüby
proste, ale systematycznie wykorzystywane nieformalne rozwiązania takie
jak regularne spotkania kluczowych osób z poszczególnych instytucji,
a takĪe uczestnictwo w szkoleniach wspólnych dla róĪnych jednostek.
4.2.3.6. Problemy dotyczące polityki informacyjnej prowadzonej przez
instytucje
zaangaĪowane
w
obsáugĊ
poszczególnych
programów operacyjnych – dotyczy PWW i potencjalnie NSRO
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Ewaluacje niektórych programów operacyjnych oraz opinie beneficjentów,
a takĪe informacje uzyskane od uczestników wywiadów wskazują na
niewáaĞciwe wypeánianie przez instytucje z systemu realizacji PWW funkcji
informacyjnej wobec projektodawców i beneficjentów.
Szczególnie krytycznie oceniane elementy polityki informacyjnej w stosunku
do projektodawców to:
x trudnoĞci w dotarciu do konkretnej informacji (brak przyjaznej dla
uĪytkownika informacji na stronach internetowych, niemoĪnoĞü
dodzwonienia siĊ do instytucji, niedostĊpnoĞü osób zobowiązanych
do udzielania informacji; pozytywnym przykáadem uáatwienia
dostĊpu do informacji jest umieszczenie na stronie internetowej
PARP Kwalifikatora Wniosków, umoĪliwiającego Beneficjentom
samodzielne sprawdzenie formalnej poprawnoĞci wniosku,
x udzielanie informacji báĊdnych lub nieprecyzyjnych (np. dotyczących
kryteriów oceny wniosku, zmian w procedurze oceny i wyboru
projektów czy teĪ na temat kwot przeznaczonych do
rozdysponowania w ramach danego konkursu i/lub poziomu
dofinansowania projektów),
x zbyt póĨne przekazywanie informacji,
x nadmierna centralizacja polityki informacyjnej (np. w przypadku
dziaáaĔ prowadzonych przez PARP – moĪna sądziü, Īe wynikaáo to
z chĊci zapewnienia jednolitoĞci przekazywanych informacji, ale
zwiĊkszaáo trudnoĞci w dotarciu do nich).
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO we wspóápracy z DIP
MRR, IZ poszczególnych programów operacyjnych)
Instytucje
odpowiedzialne
za
realizacjĊ
dziaáaĔ
informacyjnych
i promocyjnych poszczególnych programów powinny stosowaü odpowiednie
kanaáy informacyjne, a takĪe dostosowaü treĞü i formĊ tychĪe dziaáaĔ do
poszczególnych typów beneficjentów.
Ponadto naleĪy zadbaü o to, Īeby regionalizacja programów operacyjnych
nie spowodowaáa róĪnic w dostĊpie do informacji beneficjentów
w poszczególnych województwach. Zamieszczanie podstawowych informacji
powinno siĊ odbywaü wedáug jednolitego standardu przyjĊtego dla caáego
kraju. Informacje te powinny równieĪ zawieraü ujednolicone, jasne
i precyzyjne interpretacje przepisów prawa.
Aby polityka informacyjna byáa czytelna i przejrzysta, standaryzacja powinna
dotyczyü m.in.:
x skáadu Komitetów Monitorujących, terminów ich posiedzeĔ i protokoáów;
x listy ekspertów;
x stanu zaawansowania trwających w danym momencie procesów wyboru
i oceny projektów;
x informacji publikowanych po poszczególnych etapach wyboru i oceny
projektów (naleĪy okreĞliü jakie informacje bĊdą publikowane, np. nazwa
beneficjenta, tytuá i numer projektów, kwota dofinansowania itp.)
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x

archiwum zmian dokonywanych w przepisach, wytycznych i wzorach
dokumentów;
x dobrych praktyk;
x najczĊĞciej popeánianych báĊdów..
Instrumentem, który z jednej strony udoskonaliáby system informacji
o Ğrodkach strukturalnych UE i nadaáby nową jakoĞü dziaáaniom
realizowanym w tym obszarze, a z drugiej strony usprawniáby proces
wdraĪania, byáoby zastosowanie na szeroką skalĊ narzĊdzi e-goverment.
Powinny one umoĪliwiaü aplikowanie on-line oraz Ğledzenie drogi wniosku na
poszczególnych etapach selekcji. Takie standardy wprowadzono m.in.
w Wielkiej Brytanii. ZwiĊkszyáo to przejrzystoĞü procesu oceny wniosków.
Zadaniem e-government jest zwiĊkszenie sprawnoĞci i przejrzystoĞci
funkcjonowania urzĊdów. Wprowadzenie narzĊdzi on-line w instytucjach
zarządzających i wdraĪających fundusze strukturalne pozwoli na
zmniejszenie „zatorów”, lepszą ocenĊ pracowników, a w konsekwencji na
zwiĊkszenie poziomu absorpcji. Informacja podana on-line zamieszczona na
stronie internetowej powinna mieü takie samo znaczenie jak urzĊdowy
dokument w formie papierowej. Wyeliminuje to koniecznoĞü wielokrotnego
telefonowania do urzĊdu w celu uzyskania podstawowych informacji oraz
moĪe ograniczyü korespondencjĊ urzĊdu z beneficjentami.
Mimo oczywistych korzyĞci páynących z powyĪszego rozwiązania, trzeba
mieü ĞwiadomoĞü, iĪ wdroĪenie w Polsce tego typu rekomendacji moĪe
napotkaü na trudnoĞci natury technicznej. Stąd potrzeba przyspieszenia
dziaáaĔ sáuĪących wprowadzaniu e-narzĊdzi do administracji publicznej,
w tym takĪe przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych – niestety te
projekty, zwáaszcza na szczeblu centralnym, okazaáy siĊ szczególnie trudne.

4.2.4.

Bariery finansowe

4.2.4.1.

MoĪliwe trudnoĞci z pokryciem z budĪetu paĔstwa wydatków
związanych z realizacją projektów – dotyczy PWW i NSRO,
w szczególnoĞci projektów transportowych
Kumulujące siĊ potrzeby finansowe związane zwáaszcza z koĔcowym
etapem realizacji projektów Funduszu SpójnoĞci oraz wydatkami na nowe
projekty, w poáączeniu z innymi potrzebami budĪetu (w tym wydatkami
związanymi z EURO 2012), mogą powodowaü trudnoĞci w zapewnieniu
páynnego finansowania projektów strukturalnych, zwáaszcza w latach 2010 2011.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, Ministerstwo
Finansów)
Konieczne jest szczegóáowe i dáugofalowe prognozowanie wydatków
i zapotrzebowania na Ğrodki budĪetowe i ewentualnie korzystanie
z dodatkowego finansowania zewnĊtrznego.
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4.2.4.2.
Rosnące zadáuĪenie samorządów lokalnych – dotyczy
Funduszu SpójnoĞci, PO Iiĝ, duĪych projektów samorządowych w innych
programach NSRO
CzĊĞü samorządów, przede wszystkim bĊdących beneficjentami Funduszu
SpójnoĞci, zbliĪa siĊ do granic zadáuĪenia. Brak Ğrodków zagraĪa
terminowemu uruchamianiu przetargów (co wymaga zabezpieczenia
Ğrodków) i ich rozstrzyganiu w przypadkach, gdy oferowane ceny
przekraczają kwoty przewidywane w umowach dofinansowania, a zwáaszcza
rozpoczynaniu kolejnych projektów w ramach NSRO 2007 – 2013.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO, Ministerstwo
Finansów)
Konieczne jest systematyczne monitorowanie sytuacji i przygotowanie
interwencyjnych rozwiązaĔ prawnych i finansowych na wypadek zagroĪenia
niewykorzystaniem Ğrodków. Mogáyby one obejmowaü odstĊpstwa od limitów
zadáuĪenia w indywidualnych przypadkach (po uzyskaniu odpowiedniego
umocowania prawnego), ewentualnie w razie koniecznoĞci w poáączeniu
z zaangaĪowaniem budĪetu paĔstwa w montaĪ finansowy.
4.2.4.3.

Bariery finansowe utrudniające korzystanie z EFS przez
organizacje pozarządowe – dotyczy SPO RZL, potencjalnie
PO KL
Problem ten obejmuje dwa zagadnienia:
x Dla czĊĞci organizacji pozarządowych barierą w ewentualnym
aplikowaniu o fundusze strukturalne byáy wymogi związane
z finansowaniem projektu. UzaleĪnienie wielkoĞci finansowania, jakie
organizacja moĪe otrzymaü na projekt realizowany ze Ğrodków SPO
RZL od wysokoĞci uzyskiwanych przez nią przychodów sprawia, Īe
znaczna czĊĞü organizacji3 znajdowaáa siĊ poza gronem
potencjalnych projektodawców.
x Dla organizacji pozarządowych, których budĪet i skala prowadzonej
dziaáalnoĞci odpowiadają warunkom programów finansowanych
z funduszy strukturalnych, szczególnie istotnym problemem jest
ryzyko utraty páynnoĞci finansowej projektu, związane z zasadą
przekazywania dotacji w kolejnych transzach, wypáacanych po
rozliczeniu przez organizacjĊ duĪej czĊĞci dotychczas otrzymanej
kwoty. MoĪliwoĞü wystąpienia od samego początku realizacji projektu
opóĨnieĔ w przekazywaniu Ğrodków przez Instytucje WdraĪające
grozi powaĪnymi trudnoĞciami w realizacji projektu, a nierzadko
równieĪ w funkcjonowaniu caáej organizacji. Pierwsze opóĨnienia
w stosunku do harmonogramu projektu zdarzają siĊ juĪ na etapie
podpisywania umowy z Instytucją WdraĪającą, co wiąĪe siĊ
z opóĨnieniem przekazania pierwszej transzy Ğrodków, która powinna
zostaü wypáacona w ciągu 60 dni od momentu záoĪenia poprawnego
wniosku o páatnoĞü. W praktyce zdarza siĊ, Īe pieniądze są
3

Projektodawcy skáadający wnioski do DziaáaĔ 1.1, 1.5 lub 1.6 SPO RZL spoza sektora finansów publicznych
mogą záoĪyü projekt o wartoĞci nie przekraczającej dwukrotnoĞci przychodów z ostatniego roku
kalendarzowego.
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przekazywane dopiero po kilku miesiącach od planowanego terminu
rozpoczĊcia projektu (czyli w przypadku niektórych krótkotrwaáych
projektów wrĊcz po zakoĔczeniu ich realizacji).
Zasygnalizowana bariera naleĪy do doĞü duĪego zestawu problemów
utrudniających organizacjom pozarządowym korzystanie z EFS.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PO KL)
Problematyka ta warta jest odrĊbnej dokáadniejszej analizy i ewentualnego
podjĊcia przy okreĞlaniu procedur PO KL, tak aby byáy one bardziej
sprzyjające tej grupie projektodawców. W tym celu konieczna bĊdzie
nowelizacja zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych,
o której mowa wczeĞniej.

4.2.5.

Bariery po stronie beneficjentów

4.2.5.1.

SáaboĞci instytucjonalne wiĊkszoĞci grup beneficjentów –
dotyczy PWW i NSRO
Problem ten jest wyraĨnie widoczny w analizowanych dokumentach, byá
takĪe wskazywany przez uczestników wywiadów. Dotyczy wáaĞciwie
wszystkich grup beneficjentów Ğrodków strukturalnych, począwszy od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK, poprzez
samorządy terytorialne, aĪ do przedsiĊbiorców i zwáaszcza organizacji
pozarządowych.
Brak odpowiednio przygotowanych kadr, w poáączeniu z czĊsto wystĊpującą
ich niestabilnoĞcią, skutkuje trudnoĞciami na wszystkich etapach korzystania
ze Ğrodków strukturalnych:
x prawidáowym przygotowaniu projektów i związanej z nimi
dokumentacji,
x przygotowywaniu dokumentacji i prowadzeniu postĊpowaĔ
o zamówienia publiczne (w przypadkach, gdy jest to wymagane),
x wáaĞciwym dokumentowaniu realizowanych dziaáaĔ,
x rozliczaniu projektów i przygotowywaniu wniosków o páatnoĞü –
z reguáy skáadane wnioski zawierają báĊdy i wymagają niekiedy
kilkakrotnych poprawek, co oczywiĞcie znacznie spowalnia przepáywy
finansowe.
Szczególnie niepokojące są braki instytucjonalne u najwiĊkszych
beneficjentów Funduszu SpójnoĞci i duĪych projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych, które skutkują powaĪnymi zagroĪeniami
w wykorzystaniu Ğrodków.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ PWW/NSRO).
Rodzaj poĪądanych dziaáaĔ zaleĪy w duĪej mierze od typu beneficjentów.
Dla wszystkich typów istotne jest uproszczenie wymogów biurokratycznych
związanych ze skáadaniem i rozliczaniem projektów. NaleĪy teĪ unikaü
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czĊstych zmian w zasadach udzielania i rozliczania dotacji, a w przypadku
ich wprowadzania, zadbaü o szeroką informacjĊ na ten temat.
Niezmiernie waĪny jest równieĪ áatwy dostĊp do informacji i instrukcji
przygotowanych w sposób przyjazny dla uĪytkownika i odpowiadający
potrzebom poszczególnych typów projektodawców. Warto poĞwiĊciü tej
kwestii wiĊcej uwagi niĪ przy realizacji PWW, gdy informacje byáy bardzo
czĊsto podawane np. w ukáadzie waĪnym dla administracji (program,
priorytet, dziaáania), a nie dla poszukującego moĪliwoĞci sfinansowania
danego przedsiĊwziĊcia (kto, na jaki projekt i na jakich warunkach moĪe
uzyskaü Ğrodki), brakowaáo równieĪ prostych poradników.
Znacznie bardziej kosztowne są szkolenia dla projektodawców
i beneficjentów, te wiĊc bĊdą mogáy byü organizowane na stosunkowo
ograniczoną skalĊ. W przypadku beneficjentów raczej masowych, jak mali
i Ğredni przedsiĊbiorcy oraz organizacje pozarządowe, funkcjĊ tĊ powinny
speániaü Regionalne OĞrodki EFS oraz oĞrodki Krajowego systemu Usáug dla
MSP, a zwáaszcza Punkty Konsultacyjne dla przedsiĊbiorców. One teĪ
powinny zapewniü przynajmniej wstĊpne indywidualne doradztwo. Aby mogáy
skutecznie speániaü swoją rolĊ, muszą zostaü odpowiednio przeszkolone
oraz mieü staáy dostĊp do aktualnych informacji oraz moĪliwoĞü uzyskiwania
wyjaĞnieĔ i bardziej szczegóáowych instrukcji od instytucji odpowiedzialnych
za dane dziaáania.
NaleĪy natomiast skoncentrowaü siĊ na wzmocnieniu beneficjentów, których
sáaboĞü instytucjonalna stanowi zagroĪenie dla skutecznej absorpcji
Ğrodków, w szczególnoĞci GDDKiA oraz PKP PLK, oraz – w razie
koniecznoĞci – innych duĪych beneficjentów.
W przypadku GDDKiA i PKP PLK wydają siĊ konieczne indywidualne
kompleksowe programy wsparcia instytucjonalnego, oparte na profesjonalnej
analizie potrzeb i áączące elementy takie jak (w zaleĪnoĞci od diagnozy)
restrukturyzacja wewnĊtrzna, podniesienie páac (GDDKiA), intensywna
pomoc techniczna, program szkoleniowy.
Inni duzi beneficjenci powinni uzyskaü pomoc szkoleniową i doradczą,
dostosowaną do indywidualnej sytuacji.
4.2.5.2.

Zmiany w realizowanych projektach i nie wypeánianie przez
beneficjentów zobowiązaĔ wynikających z zapisów umowy
o dofinansowanie – dotyczy PWW, potencjalnie NSRO
NastĊpujące w trakcie realizacji projektu zmiany, takie jak: zmiana wartoĞci
lub terminów realizacji projektu w wyniku przeprowadzenia przez
beneficjentów postĊpowaĔ o udzielenie zamówienia publicznego, zmiany na
liĞcie wydatków kwalifikowanych i przesuniĊcia pomiĊdzy kategoriami
kosztów kwalifikowanych, a takĪe przesuniĊcia miĊdzy gáównymi kategoriami
wydatków przekraczające 15% wartoĞci projektu, powodują koniecznoĞü
podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie.
Skala tego zjawiska jest znaczna, w niektórych dziaáaniach dochodzi do
aneksowania nawet 100% podpisanych umów. OpóĨnia to moment
rozliczenia projektów, co wpáywa równieĪ na opóĨnienia we wdraĪaniu caáych
dziaáaĔ, priorytetów i programów, a takĪe zmianĊ danych monitoringowych,
w zakresie, w którym umowy zostaáy aneksowane.
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OdstĊpstwa od umów ze strony beneficjentów dotyczą przede wszystkim:
x wprowadzania zmian do projektów, zgáaszanych z opóĨnieniem
w stosunku do terminów przewidzianych w umowie lub w ogóle brak
informacji od beneficjentów na temat zmian wprowadzanych do projektu;
lub zgáaszanie zmian bezpoĞrednio przed zakoĔczeniem realizacji,
x

realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

x

zmiany wysokoĞci planowanych do osiągniĊcia wskaĨników realizacji
projektów,

x

dostarczanie sprawozdaĔ z opóĨnieniem, sporządzanie ich w sposób
lakoniczny lub nie przedstawianie faktycznego stanu realizacji projektu.
Sytuacje takie powodują opóĨnienia w rozliczaniu projektów, a takĪe mogą
prowadziü
do
powstawania
wydatków
niekwalifikowanych
lub
nieprawidáowoĞci. Utrudniają teĪ trafne planowanie wydatków przez
instytucje wdraĪające.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ poszczególnych programów
operacyjnych)
Skala tego zjawiska moĪe siĊ zmniejszyü w wyniku dokáadniejszej analizy
projektów i nie przyjmowania do finansowania takich, których harmonogram,
budĪet czy teĪ wskaĨniki juĪ na etapie wnioskowania budzą wątpliwoĞci.
WaĪne
są
teĪ
dziaáania
podnoszące
poziom
umiejĊtnoĞci
projektodawców/beneficjentów w zakresie planowania i zarządzania
projektami.
4.2.5.3.

Nie skáadanie przez beneficjentów wniosków o páatnoĞü
poĞrednią – dotyczy PWW, potencjalnie NSRO
Zjawisko to, wynikające m.in. z faktu, Īe przygotowywanie wniosku stanowi
dla wielu beneficjentów znaczną trudnoĞü, wystĊpuje w szeregu programów.
Powoduje ono niejako ”sztucznie” w stosunku do stanu zaawansowania
projektów niskie wydatki ze Ğrodków strukturalnych, zagraĪając osiąganiu
zaplanowanych wskaĨników finansowych i utrudniając planowanie wydatków
przez instytucje z systemu wdraĪania.

Rekomendowane dziaáania: (wiodący: IZ poszczególnych programów
operacyjnych)
Dziaáania w tym zakresie zaleĪą od diagnozy konkretnych przyczyn typowych
dla danego dziaáania/priorytetu. W przypadku powtarzających siĊ báĊdów
naleĪy przygotowaü proste i jasne instrukcje „prowadzące za rĊkĊ” osobĊ
przygotowującą wniosek.
W odniesieniu do duĪych beneficjentów warto rozwaĪyü wiĊkszy wysiáek
szkoleniowo-doradczy z inicjatywy IW/IP II
W przypadku niektórych kategorii beneficjentów Istotne znaczenie powinna
mieü zmiana zasad finansowania projektów (brak poĪyczek na
prefinansowanie).
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4.2.5.4.

Niewielka aktywnoĞü organizacji pozarządowych w procesie
aplikowania o Ğrodki EFS – dotyczy SPO RZL i II priorytetu
ZPORR, potencjalnie PO KL
Problem ten, który obecnie nie jest juĪ aktualny w odniesieniu do PWW,
moĪe znowu nabraü aktualnoĞci w odniesieniu do PO KL. Jego przyczyny są
záoĪone i w duĪym stopniu zostaáy wskazane w innych zidentyfikowanych
barierach (proceduralne, finansowe, informacyjne). Warto jednak wskazaü go
osobno, dla peánoĞci obrazu udziaáu organizacji pozarządowych
w wykorzystaniu Ğrodków strukturalnych.

Rekomendowane dziaáania (wiodący: IZ PO KL)
Rekapitulując to, co zostaáo wskazane wczeĞniej, warto zrezygnowaü ze zbyt
sztywnych ram okreĞlonych dla dotacji rozwojowej, stanowiących krok wstecz
wobec reguá korzystania z EFS, dokonaü racjonalizacji wniosku
o dofinansowanie i towarzyszących mu zaáączników, a jednoczeĞnie w peáni
wykorzystywaü sieü ROEFS do aktywizowania i wspierania organizacji
pozarządowych w aplikowaniu o Ğrodki.

4.2.6.

Bariery rynkowe

4.2.6.1 .

Wzrost cen materiaáów i usáug budowlanych – dotyczy
projektów infrastrukturalnych, zwáaszcza w ramach Funduszu
SpójnoĞci i SPOT, potencjalnie NSRO.
WystĊpujący w ostatnim okresie wzrost cen powoduje trudnoĞci
w rozstrzygniĊciu przetargów ze wzglĊdu na brak ofert mieszczących siĊ
w zaplanowanym budĪecie, co skutkuje opóĨnieniami w uruchamianiu
inwestycji. Szczególnie trudna jest w takich przypadkach sytuacja
beneficjentów, dla których wzrost cen oznacza pojawienie siĊ bariery
finansowej w obliczu koniecznoĞci zwiĊkszenia wspóáfinansowania projektu.
W przypadku juĪ podpisanych umów, wzrost cen prowadzi do wystĊpowania
przez wykonawców o renegocjacje podpisanych umów, a w przypadkach
skrajnych – do ich rezygnacji z wykonania umowy i schodzenia z placu
budowy, co oznacza powaĪne komplikacje i opóĨnienia w zakoĔczeniu
inwestycji.
Rekomendowane dziaáania (wiodący: IZ programów operacyjnych)
MoĪliwoĞci przeciwdziaáania skutkom wzrostu cen są bardzo ograniczone;
podstawowe znaczenie ma staranna analiza projektów na etapie ich oceny,
pod kątem realnoĞci projektowanych budĪetów w Ğwietle przewidywanych
trendów rynkowych oraz szybka realizacja wszystkich etapów od oceny
projektu, przez podpisanie umowy, procedury zamówieĔ publicznych do
zakoĔczenia inwestycji. W sytuacjach wzrostu cen (ale nie báĊdnego
przygotowania budĪetu) powinno byü moĪliwe podniesienie kwoty
dofinansowania w zaleĪnoĞci od dostĊpnoĞci Ğrodków.
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4.2.6.2.

Niewystarczający potencjaá, zwáaszcza kadrowy, firm
budowlanych dla wykonania zamówieĔ – dotyczy projektów
infrastrukturalnych, zwáaszcza w ramach Funduszu SpójnoĞci
i SPOT, a takĪe NSRO
Ten problem równieĪ utrudnia rozstrzyganie przetargów, a takĪe powoduje
opóĨnienia w realizacji kontraktów, a niekiedy – w poáączeniu ze wzrostem
cen, o którym mowa powyĪej - rezygnacjĊ wykonawców z wykonania umowy
w celu przeniesienia zasobów na inną budowĊ, bĊdącą przedmiotem póĨniej
zawartej i korzystniejszej finansowo umowy.
Efektem tych problemów są opóĨnienia w zakresie terminowej realizacji wielu
projektów dotyczących robót budowlanych, niekiedy skutkujące ryzykiem nie
zakoĔczenia projektu w terminie umoĪliwiającym dokonanie rozliczenia
w okresie kwalifikowalnoĞci wydatków.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: Ministerstwo Pracy i Polityki
Spoáecznej)
Nie wydaje siĊ, aby byáy praktycznie moĪliwe dziaáania w ramach systemu
realizacji PWW/NSRO zapobiegające temu problemowi. NaleĪy go braü pod
uwagĊ jako jedno z ryzyk przy realizacji projektów.
MoĪliwe są natomiast pewne dziaáania ze strony rządu, prowadzące do
zmniejszenia tego problemu, zwáaszcza kontynuacja uproszczeĔ w zakresie
zatrudniania pracowników zza wschodniej granicy Polski. Przede wszystkim
jednak naleĪy popieraü wspóápracĊ (staáą lub ad hoc) firm polskich z firmami
zagranicznymi w realizacji duĪych inwestycji budowlanych. Uáatwia ona
kontrolĊ nad zatrudnianiem pracowników z zagranicy.
4.2.6.3.

Ograniczony popyt na szkolenia wĞród maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw oraz pracowników firm – dotyczy SPO RZL
oraz II priorytetu ZPORR, potencjalnie PO KL
Do przyczyn ograniczonego zainteresowania szkoleniami naleĪą:
x nieuĞwiadomiona potrzeba ksztaácenia ustawicznego, zarówno po
stronie przedsiĊbiorców, jak pracowników,
x trudnoĞci w delegowaniu na szkolenia pracowników firm mających
maáe zatrudnienie,
x obawy
przed
obciąĪeniami
biurokratycznymi
związanymi
z korzystaniem ze szkoleĔ finansowanych z EFS.
Problem ten utrudnia terminową i zgodną z zaáoĪonymi wskaĨnikami
realizacjĊ projektów szkoleniowych finansowanych z EFS, w niektórych
przypadkach prowadząc do braku peánej realizacji projektów.
Rekomendowane dziaáania: (wiodący: DIP MRR w porozumieniu z PARP)
Podstawowym dziaáaniem w tym zakresie jest kampania promocyjna sáuĪąca
zachĊceniu do korzystania ze szkoleĔ.
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5. Podsumowanie
5.1. Wnioski z analizy barier w wykorzystaniu Ğrodków
Dokonana przez nas analiza wskazuje, Īe mimo wprowadzonych w ciągu
ostatnich dwóch lat istotnych zmian, zwáaszcza prawnych i proceduralnych,
nadal mamy do czynienia z szeregiem trudnoĞci w skutecznym
wykorzystywaniu Ğrodków strukturalnych; stanowią one jednak bardziej
problemy niĪ bariery sensu stricto, utrudniają bowiem wydatkowanie, ale go
nie uniemoĪliwiają.
W istocie na podstawie obecnie dostĊpnych danych i informacji uzyskanych
od instytucji zarządzających moĪna sądziü, Īe bĊdzie moĪliwe wydatkowanie
praktycznie 100% Ğrodków strukturalnych 2004- 2006.
Podsumowując wyniki badania zaprezentowane w rozdziale 4, warto zwróciü
uwagĊ na nastĊpujące kwestie.
Znaczenie strategiczne dla skutecznego wykorzystania Ğrodków
strukturalnych ma budowa nowoczesnej, sprawnej administracji
publicznej. Pierwszy okres wykorzystania funduszy bardzo wyraĨnie
potwierdza, Īe taki szeroki proces jest niezbĊdny, aby osiągnąü stan
poĪądany, w którym nie bĊdą potrzebne kolejne akcyjne dziaáania
i
mechanizmy
interwencyjne
zapobiegające
niebezpieczeĔstwu
niewykorzystania Ğrodków, zaĞ realizacja programów i projektów nie bĊdzie
wiązaáa siĊ z koniecznoĞcią poszukiwania ĞcieĪek wyjĞcia z gąszczu
utrudnieĔ, stworzonych przez samą administracjĊ.
Wydaje siĊ, Īe diagnoza zawarta w Programie naprawczym, wskazująca na
„filozofiĊ” dziaáania skierowaną na administrowanie, a nie osiąganie
rezultatów, pozostaje nadal w duĪym stopniu aktualna. Zmiana tej filozofii
jest naturalnie zadaniem dáugoterminowym, powinna jednak wyznaczaü
podstawowy
kierunek
dziaáaĔ
sáuĪących
ksztaátowaniu
systemu
wykorzystania Ğrodków publicznych, w tym strukturalnych. NarzĊdziem, które
moĪe byü w tym zakresie wykorzystane, jest PO KL, a zwáaszcza jego
priorytet V Dobre rządzenie.
Warto podkreĞliü, Īe dziaáania sáuĪące budowie sprawnego systemu
instytucjonalnego dla potrzeb realizacji PWW i NSRO, niewątpliwie
konieczne, nie bĊdą wystarczające, jeĞli zabraknie tego szerszego kontekstu,
o którym mowa powyĪej, gdyĪ realizacja programów finansowanych ze
Ğrodków strukturalnych nie jest – i byü nie powinna – obszarem izolowanym
od „codziennej rzeczywistoĞci” polskiej administracji, lecz (waĪnym)
elementem jej funkcjonowania. W dáuĪszej perspektywie nie wydaje siĊ
skutecznym rozwiązaniem budowanie niejako wydzielonej grupy jednostek
administracji,
zajmującej
siĊ
wyáącznie
zadaniami
związanymi
z wykorzystaniem Ğrodków strukturalnych, bez uwzglĊdniania problemów
wystĊpujących w jednostkach i instytucjach „sąsiadujących”.
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Dobrym tego przykáadem, z którym obecnie mamy do czynienia, są napiĊcia
wynikające z wprowadzania podwyĪek páac w instytucjach z systemu
wdraĪania, bez podjĊcia problemu poziomu wynagrodzeĔ oraz systemów
motywacyjnych w caáej administracji4.
Z kolei ogromne problemy z uruchamianiem projektów infrastrukturalnych,
a takĪe wskazywane powaĪne ryzyko dotyczące zwrotu Ğrodków
wydatkowanych na projekty, których postĊpowania przetargowe oraz procesy
podejmowania decyzji Ğrodowiskowych nasuwają wątpliwoĞci co do
prawidáowoĞci ich przeprowadzenia, wskazują na rolĊ wielu instytucji i sáuĪb
zaangaĪowanych w te procesy, nie naleĪących do systemu instytucjonalnego
PWW i NSRO.
Ze wzglĊdu na specyfikĊ i znaczenie Ğrodków strukturalnych, procesy
związane w ich wydatkowaniem bardzo dobrze pokazują sáaboĞci i braki
naszej administracji (a takĪe jej silne strony – zwáaszcza umiejĊtnoĞü
znajdowania sposobów dziaáania w niesprzyjających temu ramach prawnych
i proceduralnych oraz mobilizacji w sytuacjach kryzysowych). MoĪna mieü
nadziejĊ, Īe procesy te stanowią równieĪ narzĊdzie zmiany caáego systemu.
Mając w pamiĊci powyĪej wskazany kontekst, naleĪy stwierdziü, Īe sprawny
system instytucjonalny odpowiedzialny za wykorzystanie Ğrodków
strukturalnych ma pierwszorzĊdną wagĊ dla osiągniĊcia sukcesu w realizacji
unijnej polityki spójnoĞci. Warto wiĊc wskazaü na kluczowe problemy z tym
związane:
x niewystarczająca liczba pracowników w duĪej czĊĞci jednostek,
x nie w peáni rozwiązany problem wysokoĞci wynagrodzeĔ (nie wszĊdzie
Ğrodki zostaáy uruchomione – vide przypadek urzĊdów wojewódzkich,
o którym mowa w przypisie 4, nie wszĊdzie podwyĪki objĊáy wszystkich
kwalifikujących siĊ do tego pracowników, gdyĪ Ğrodki zostaáy przyznane
tylko na pracowników zatrudnionych w okreĞlonym momencie, nie
obejmując póĨniej przyjĊtych, w niektórych instytucjach podwyĪki mają
charakter czasowych dodatków),
x brak jasnego okreĞlenia perspektyw dalszego zatrudnienia w tych
jednostkach, które nie mają przypisanych zadaĔ w ramach NSRO,
x brak poczucia stabilizacji zawodowej i jasnych ĞcieĪek kariery – obawy
przed kolejnymi zmianami instytucjonalnymi i kadrowymi, związanymi ze
zmianami politycznymi,
x duĪa liczba nowych instytucji w systemie realizacji NSRO – nie mają one
doĞwiadczenia we wdraĪaniu Ğrodków strukturalnych, z reguáy mają zbyt
maáą liczbĊ pracowników, którym brakuje wiedzy i umiejĊtnoĞci
niezbĊdnych dla realizacji powierzanych im obowiązków; moĪna siĊ
obawiaü, Īe instytucje te bĊdą powtarzaü proces uczenia siĊ, jaki miaá

4

W niektórych UrzĊdach Wojewódzkich związki zawodowe zablokowaáy
wprowadzanie tych podwyĪek, podnosząc argumenty odwoáujące siĊ do nierównego
traktowania pracowników. NapiĊci pojawiają siĊ równieĪ w wielu innych jednostkach
(departamentach), w których tylko niektórzy pracownicy, zajmujący siĊ Ğrodkami
strukturalnymi, otrzymali podwyĪki.
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x

x

miejsce w jednostkach systemu realizacji PWW, ze związanymi z tym,
trudnymi do unikniĊcia, opóĨnieniami i báĊdami w realizacji zadaĔ,
brak wystarczającej wiedzy i umiejĊtnoĞci z zakresu zarządzania
strategicznego i zarządzania projektowego wĞród pracowników,
zwáaszcza nowo zatrudnionych,
w niektórych instytucjach - brak wystarczającej znajomoĞci przepisów
i umiejĊtnoĞci w dziedzinach kluczowych dla skutecznej realizacji
projektów, w tym zwáaszcza opracowywania specyfikacji przetargowej
oraz prowadzenia postĊpowaĔ przetargowych (dotyczy to równieĪ
kluczowych beneficjentów - o tym obszarze mowa jest równieĪ poniĪej).

Podstawowe obszary problemowe wyáaniające siĊ z naszych badaĔ to:
Przepisy dotyczące finansów publicznych i przepisy okoáo-budĪetowe,
które stanowią bardzo powaĪne utrudnienie w sprawnej realizacji i rozliczaniu
projektów wspóáfinansowanych ze Ğrodków unijnych. Przez niemaáą czĊĞü
uczestników wywiadów zostaáy one uznane za problem najpowaĪniejszy.
Szczególnie niepokojące jest przy tym, Īe w pewnych przypadkach nastąpiáo
usztywnienie zasad w stosunku do reguá lub praktyki funkcjonującej
wczeĞniej.
NiezbĊdne wydaje siĊ zwáaszcza jednoznaczne rozwiązanie problemu
rozliczania dotacji rozwojowej na koniec roku budĪetowego.
Wymogi związane z ochroną Ğrodowiska, w tym kwestie NATURA 2000,
jak równieĪ prowadzenie postĊpowaĔ dotyczących ocen oddziaáywania na
Ğrodowisko. WystĊpują tu problemy prawne, ale co najmniej równie waĪny
jest brak odpowiedniej wiedzy i ĞwiadomoĞci znaczenia tej sfery dla oceny
prawidáowoĞci
wydatkowania
Ğrodków,
wĞród
szerokiego
krĊgu
zaangaĪowanych instytucji. W rezultacie moĪna siĊ obawiaü, Īe mamy do
czynienia nie tylko z opóĨnieniami w uruchamianiu niektórych inwestycji, ale
co wiĊcej z nieprawidáowoĞciami w procesie podejmowania decyzji
w przypadku duĪej liczby juĪ prowadzonych lub zakoĔczonych projektów.
Problem ten bĊdzie prawdopodobnie powaĪnie rzutowaá na tempo
uruchamiania projektów infrastrukturalnych w ramach NSRO, a naleĪy mieü
nadziejĊ, Īe doĞwiadczenia w tym zakresie w ramach ZPORR, SPOT
i Funduszu SpójnoĞci spowodują, Īe uda siĊ uniknąü dotychczas
nagminnych báĊdów w prowadzeniu odpowiednich postĊpowaĔ.
Prowadzenie postĊpowaĔ o zamówienie publiczne. W tej dziedzinie
przepisy prawa obecnie nie wydają siĊ przeszkodą, natomiast problemem
pozostaje poziom umiejĊtnoĞci ich stosowania, a zwáaszcza czĊste báĊdy
w sporządzaniu specyfikacji. Mogą mieü one róĪne negatywne skutki – od
protestów ze strony uczestników przetargów i związanych z tym opóĨnieĔ
w ich rozstrzyganiu, poprzez niemoĪnoĞü wyáonienia wykonawcy wskutek
báĊdnie lub nierealistycznie sformuáowanych wymogów i oczekiwaĔ lub
báĊdnego oszacowania budĪetu, niezgodnych z oczekiwaniami rezultatów
przetargu w odniesieniu do szeroko rozumianej jakoĞci wygrywającej oferty
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wskutek nieprecyzyjnie okreĞlonego przedmiotu zamówienia, aĪ do
stwierdzanej ex post nieprawidáowoĞci procedury, np. wskutek umieszczenia
w dokumentacji przetargowej wymogów naruszających równoĞü konkurencji
ze strony wykonawców zagranicznych, co moĪe skutkowaü uznaniem
wydatków poniesionych w wyniku takiego postĊpowania za nieprawidáowe.
Ponadto opóĨnienia w procedurach przetargowych powodują czĊsto
stosowanie najkrótszych dozwolonych terminów, co odbija siĊ niekorzystnie
na iloĞci i jakoĞci otrzymywanych ofert.
W rezultacie – brak umiejĊtnoĞci w tym obszarze skutkuje bardzo powaĪnymi
problemami w prawidáowej realizacji projektów. Pozostanie to niewątpliwie
problemem takĪe w odniesieniu do projektów w ramach NSRO. Dotyczy on,
formalnie rzecz biorąc, przede wszystkim beneficjentów Ğrodków, jednakĪe
ze wzglĊdu na jego znaczenie zasáuguje na szczególną uwagĊ instytucji
z systemu wdraĪania.
Problematyka pomocy publicznej nie pojawiáa siĊ wĞród kluczowych barier
w trakcie badania, tym niemniej zwracamy na nią uwagĊ, gdyĪ opóĨnienia
w wydaniu odpowiednich aktów prawnych stanowiáy powaĪny problem dla
niektórych dziaáaĔ w ramach PWW i istnieje obawa, Īe sytuacja powtórzy siĊ
w przypadku nowych programów operacyjnych, tym razem ze wzglĊdu na
dostĊpne kwoty mogąc stanowiü problem o wiĊkszej skali.
Pragniemy podkreĞliü potrzebĊ skutecznie funkcjonującego systemu audytu
i kontroli oraz zwalczania nieprawidáowoĞci. Wydaje siĊ, Īe obecnie
wiĊkszoĞü instytucji koncentruje siĊ na – czĊsto bardzo szczegóáowych
i dáugotrwaáych, a nie zawsze skoordynowanych – kontrolach, nastawionych
na aspekty formalno-proceduralne realizacji projektów, a znacznie mniej
uwagi poĞwiĊca badaniu wydatków z punktu widzenia realizacji celów
projektów. Mówiąc w pewnym uproszczeniu – kontrolowane jest bardziej to,
czy beneficjent miaá prawo dokonaü zakupu tego, a nie innego rodzaju
mebla, a nie to, czy mebel ten byá potrzebny dla osiągniĊcia celu, któremu
ma sáuĪyü projekt.
Co wiĊcej, uzyskane przez nas w trakcie wywiadów informacje wskazują, Īe
obecny system niewystarczająco dziaáa jako system w znaczeniu
funkcjonalnym, który powinien byü oparty na efektywnej koordynacji pracy,
skutecznym przepáywie informacji pomiĊdzy instytucjami (w tym policją
i prokuraturą) oraz analizie pojawiających siĊ zjawisk i kierowaniu páynących
z nich wniosków do systemu wdraĪania (np. w postaci wydawania
interpretacji). Wydaje siĊ, Īe Rola centrum koordynacyjnego systemu
powinna byü w tym celu znacznie bardziej aktywna.
Ponownie problemem mogą okazaü siĊ systemy informatyczne –
uruchomienie systemu krajowego SIMIK II oraz systemów lokalnych wydaje
siĊ niepokojąco odlegáe.
Kolejny obszar, który stwarza problemy przy wdraĪaniu PWW, to przepáyw
informacji wewnątrz systemu wdraĪania oraz pomiĊdzy instytucjami
naleĪącymi do systemu a projektodawcami (beneficjentami). Na

PSDB.indd 50

2008-02-08 15:13:32

51
problemy te wskazują analizy poszczególnych programów, byáy one
widoczne równieĪ w trakcie wywiadów. Naturalnie kwestia ta jest jednym
z aspektów zdolnoĞci instytucjonalnych jednostek systemu, warto ją jednak
wskazaü osobno ze wzglĊdu na jej znaczenie. Dobry przepáyw informacji ma
szczególne znaczenie dla sprawnoĞci funkcjonowania kaĪdej instytucji oraz
kaĪdego, zwáaszcza záoĪonego systemu. Braki w tej dziedzinie odbijają siĊ
negatywnie zarówno na tempie, jak i jakoĞci realizacji zadaĔ.
Niezwykle istotne jest równieĪ zapewnienie realnego dostĊpu do peánej,
precyzyjnej i aktualnej informacji zewnĊtrznym uĪytkownikom systemu,
a wiĊc przede wszystkim projektodawcom oraz nastĊpnie beneficjentom.
OszczĊdza to wiele czasu i wysiáku zarówno odbiorcom, jak i nadawcom
informacji. Niestety ten aspekt obsáugi Ğrodków strukturalnych jest czĊsto
lekcewaĪony (jeĞli nie w deklaracjach, to w praktyce funkcjonowania
instytucji). Warto doáoĪyü staraĔ, aby ulegáo to pozytywnej zmianie, co bĊdzie
miaáo tym wiĊksze znaczenie dla realizacji NSRO, Īe bĊdą w niej
uczestniczyü liczne nowe instytucje, którym dostĊp do szeroko pojmowanej
informacji bĊdzie szczególnie potrzebny, aby przyspieszyü ich proces
uczenia siĊ, a takĪe nowi projektodawcy i beneficjenci.
Wreszcie naleĪy wskazaü na kwestiĊ braku wáaĞciwego przygotowania
projektodawców (beneficjentów) do realizacji zadaĔ związanych z tą rolą.
PowyĪej wskazano na problemy związane ze stosowaniem Prawa zamówieĔ
publicznych, ale nie do nich ogranicza siĊ to zagadnienie. Problemy
zaczynają siĊ na etapie przygotowania wniosku i projektu, a koĔczą na
etapie jego rozliczenia, a moĪe raczej – archiwizacji dokumentów. Niestety
odnosi siĊ to nie tylko do organizacji pozarządowych, rolników czy maáych
przedsiĊbiorców, ale równieĪ do najwiĊkszych beneficjentów wáącznie
z GDDKiA oraz PKP PLK, przy czym skala zagroĪenia dla wykorzystania
Ğrodków związana z problemami wystĊpującymi u tych ostatnich
beneficjentów jest znacznie wiĊksza.
NaleĪy liczyü siĊ z tym, Īe problem ten pozostanie istotny równieĪ przy
realizacji NSRO, przy czym jego znaczenie moĪe wzrosnąü proporcjonalnie
do wielkoĞci Ğrodków oraz liczby nowych beneficjentów.

5.2. Wprowadzone rozwiązania usprawniające
wykorzystanie Ğrodków
System wdraĪania NSRO 2007 – 2013 przewiduje szereg nowych regulacji
i rozwiązaĔ, które powinny istotnie przyczyniü siĊ do usprawnienia
wykorzystywania Ğrodków strukturalnych. Do takich rozwiązaĔ moĪna
zaliczyü m.in.:
x ujmowanie Ğrodków przeznaczonych na finansowanie projektów
realizowanych w ramach programów operacyjnych w ustawie budĪetowej
(uáatwia okreĞlenie „montaĪu finansowego” zarówno na poziomie wniosku
o dofinansowanie, jak i wniosku o páatnoĞü: wszystkie Ğrodki zewnĊtrzne
ujĊte w umowie o dofinansowanie to po prostu Ğrodki publiczne);
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x

x

x

x

opracowanie i zatwierdzenie planów inwestycyjnych zawierających listĊ
projektów kluczowych (pozwala to beneficjentom skoncentrowaü siĊ na
przygotowaniu przedsiĊwziĊcia od strony inwestycyjnej, zamiast
angaĪowaü siĊ w kosztowny i dáugotrwaáy proces związany
z uczestnictwem w konkursie. Ponadto nie stwarza „pozornej” szansy na
uzyskanie wsparcia dla innych beneficjentów);
pewną decentralizacjĊ wdraĪania Programu Operacyjnego Kapitaá
Ludzki. Powinno to ograniczyü zjawisko „wysysania” Ğrodków przez
regiony o silnych oĞrodkach metropolitarnych, z duĪym potencjaáem
absorpcji Ğrodków, dziĊki rozwiniĊtemu rynkowi instytucji szkoleniowych.
Przykáadowo: sáabą stroną Schematu a w SPO RZL 2004 – 2006 byá
przyjĊty centralny podziaá Ğrodków, uzaleĪniony od popytu w skali kraju.
W konsekwencji takiego rozwiązania duĪa czĊĞü Ğrodków trafiáa na
Mazowsze, gdzie rynek usáug szkoleniowych jest rozwiniĊty, a dziĊki EFS
rozwinąá siĊ jeszcze bardziej;
wprowadzenie instrumentu preselekcji (pozwala „odsiaü” projekty, które
z powodów formalnych nie miaáyby szans na uzyskanie wsparcia,
musiaáyby jednak zostaü poddane peánej weryfikacji formalnej.
Wpáywaáoby to na wydáuĪenie w czasie tego etapu selekcji. Poza tym
beneficjenci zmuszeni byliby do ponoszenia kosztów, czĊsto bardzo
wysokich np. na dokumentacjĊ techniczną, nie mając Īadnej wiedzy na
temat szans swojego wniosku. Ponadto preselekcja znakomicie sprawdzi
siĊ w przypadku projektów, które bĊdĊ wspieranie zgodnie z zasadami
pomocy publicznej. Pozytywny wynik na etapie preselekcji, w przypadku
takich projektów, rozpoczyna okres kwalifikowalnoĞci wydatków);
poáączenie w jednym dokumencie sprawozdaĔ rzeczowych z wnioskami
o páatnoĞü (upraszcza i skraca procedury stosowane w procesie
sprawozdawczoĞci, páatnoĞci i monitoringu, jednoczeĞnie pozwalając na
bardziej skuteczne monitorowanie projektu, a takĪe uáatwia beneficjentom
zarządzanie projektem).

5.3. Gáówne kierunki wymaganych dziaáaĔ
Jak wynika z naszego raportu, wiele kwestii nadal wymaga rozwiązania.
NiezbĊdne są dziaáania we wszystkich wáaĞciwie obszarach istotnych dla
sprawnego funkcjonowania systemu wykorzystania Ğrodków strukturalnych.
PoniĪej prezentujemy listĊ najwaĪniejszych i najbardziej pilnych kroków:
5.3.1. Ze wzglĊdu na poziom zagroĪenia dla wydatkowania Ğrodków
strukturalnych w pierwszych latach obecnej perspektywy finansowej,
niezbĊdne jest jak najszybsze uruchomienie wszystkich programów
operacyjnych.
Szczególnie istotne jest zdecydowane przyspieszenie procesu
przygotowywania projektów, w tym zwáaszcza duĪych projektów
infrastrukturalnych.
Fakt, Īe – jak moĪna sądziü – jedynie niewielka czĊĞü projektów kluczowych
jest w zaawansowanej fazie przygotowaĔ, stanowi bardzo powaĪny problem,

PSDB.indd 52

2008-02-08 15:13:33

53
który groziü moĪe nawet utratą Ğrodków. Konieczne jest wiĊc przeznaczenie
odpowiednich Ğrodków finansowych oraz zasobów ludzkich na ten cel, który
powinien byü traktowany obecnie jako priorytetowy.
Nawet pobieĪna analiza wykresu zobowiązaĔ i páatnoĞci na poziomie PWW,
zawartego w zaáączniku 6.1. obrazuje, jak dáugi jest statystyczny okres
pomiĊdzy zakontraktowaniem Ğrodków a páatnoĞcią z konta programu.
Wynosi on Ğrednio od okoáo 17 do 22 miesiĊcy. Trzeba przy tym pamiĊtaü,
Īe w przypadku duĪych projektów infrastrukturalnych okres ten jest zwykle
znacznie dáuĪszy niĪ przeciĊtny.
NaleĪy mieü na uwadze tĊ okolicznoĞü w kontekĞcie pierwszego terminu n+
3, tj. 31 grudnia 2010 r.
5.3.2. Za kluczowe dla niezakáóconego wydatkowania funduszy naleĪy
uznaü dziaáania legislacyjne w dziedzinie:
x finansów publicznych i budĪetu paĔstwa (ustawa o finansach
publicznych, odpowiednie rozporządzenia)
x ochrony Ğrodowiska (zwáaszcza rozporządzenia dotyczące obszarów
Natura 2000)
x pomocy publicznej (rozporządzenia okreĞlające programy pomocowe).
5.3.3. NaleĪy szybko zakoĔczyü proces wydawania wytycznych MRR, tak
aby znane byáy ramy proceduralne realizacji programów operacyjnych.
NaleĪy równieĪ przygotowaü alternatywne rozwiązanie prawne na wypadek,
gdyby forma wytycznych okazaáa siĊ niewáaĞciwa od strony prawnej, tak aby
nie spowodowaáo to blokady w realizacji NSRO.
5.3.4. Konieczna jest intensywna budowa instytucji naleĪących do
systemu realizacji NSRO. Dotyczy to naturalnie jednostek dopiero obecnie
wáączonych do systemu, ale równieĪ tych, które funkcjonowaáy w nim juĪ
wczeĞniej. NaleĪy przy tym objąü tymi dziaáaniami nie tylko instytucje
systemu sensu stricto, ale równieĪ beneficjentów instytucjonalnych,
zwáaszcza tych, którzy mają za zadanie realizacjĊ najwiĊkszych projektów,
a w szczególnoĞci GDDKiA oraz PKP PLK.
x Chodzi nie tylko o odpowiedni poziom wynagrodzeĔ pracowników tych
instytucji; niezwykle waĪne jest równieĪ zapewnienie im poczucia
stabilizacji zawodowej oraz perspektyw rozwoju i awansu zawodowego.
x Nieodzowny jest pilny, szeroki i intensywny program szkoleĔ, nie
ograniczających siĊ do problematyki związanej bezpoĞrednio
z wykorzystywaniem Ğrodków strukturalnych. Brak odpowiedniej wiedzy
i umiejĊtnoĞci stanowi bowiem jedną z podstawowych przyczyn opóĨnieĔ
i utrudnieĔ w realizacji poszczególnych etapów wdraĪania programów
operacyjnych, a takĪe oczywiĞcie popeánianych báĊdów, które mogą
skutkowaü nawet koniecznoĞcią zwrotu Ğrodków.
x W przypadku niektórych instytucji, w szczególnoĞci GDDKiA, niezbĊdny
i pilny jest kompleksowy program wzmocnienia instytucjonalnego,
zapewne obejmujący restrukturyzacjĊ wewnĊtrzną i powaĪną zmianĊ
sposobu funkcjonowania.
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5.3.5. Potrzebne jest ustanowienie sprawnego systemu przepáywu
informacji w ramach systemu realizacji NSRO. Dotyczy to odpowiednich
narzĊdzi informatycznych, ale równieĪ okreĞlenia i wdroĪenia procedur
i praktyk sáuĪących dzieleniu siĊ informacjami w ramach systemu
instytucjonalnego
NSRO
oraz
pomiĊdzy
tym
systemem
a projektodawcami/beneficjentami i ich reprezentacjami. Uáatwi to
wykorzystywanie Ğrodków, a takĪe poprawi relacje pomiĊdzy systemem
NSRO i jego otoczeniem.
5.3.6. Potrzebna jest poprawa jakoĞci systemu audytu i kontroli oraz
zwalczania nieprawidáowoĞci: wzmocnienie instytucjonalne jego ogniw,
zwáaszcza UrzĊdów Kontroli Skarbowej, zapewnienie skutecznego
wspóádziaáania z innymi organami kontrolnymi oraz sprawnie dziaáające
centrum speániające funkcje analityczne, koordynacyjne i zapewniające
spójnoĞü systemu.
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6. Zaáączniki

6.1. Wykres zobowiązaĔ i páatnoĞci na poziomie PWW

Sporządzono na podstawie danych ze sprawozdaĔ miesiĊcznych MRR za okres
grudzieĔ 2004 – sierpieĔ 2007.
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6.2. Lista analizowanych dokumentów
Okres programowania 2004 - 2006
Ogólne:
Program naprawczy zwiĊkszający absorpcjĊ funduszy strukturalnych
w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006
Raport koĔcowy z realizacji zadaĔ przewidzianych w programie naprawczym
zwiĊkszającym absorpcjĊ funduszy strukturalnych w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004 – 2006
Informacja za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. (przyjĊta przez
Komitet Europejski Rady Ministrów w dn. 27 kwietnia 2007 r. oraz przyjĊta do
wiadomoĞci przez RadĊ Ministrów w dn. 10 maja 2007 r.)
Sprawozdanie z realizacji w 2006 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata
2004 – 2006, czerwiec 2007
Raport roczny z realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dziaáaĔ
sáuĪących poprawie absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci
(za okres od 1 listopada 2005 r. do 31 paĨdziernika 2006 r.), grudzieĔ 2006
Bariery
ograniczające
aktywnoĞü
organizacji
pozarządowych
w wykorzystywaniu Ğrodków EFS, wrzesieĔ 2005
Opinie uczestników IV OFIP na temat dostĊpnoĞci Ğrodków EFS dla
organizacji pozarządowych
Analiza gáównych báĊdów i zaniedbaĔ beneficjantów w realizacji projektów
wspóáfinansowanych z Funduszy Strukturalnych, paĨdziernik 2006
Informacja na temat zagroĪonych projektów wspóáfinansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci w ramach Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006 oraz projektów znajdujących siĊ na listach rezerwowych (zgodnie
ze stanem na koniec lipca 2007 roku), sierpieĔ 2007
Informacja na temat realizacji Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca
2007 r. w sprawie zakresu i trybu prowadzenia szczególnego nadzoru nad
projektami wspóáfinansowanymi z funduszy strukturalnych wg. stanu na
koniec lipca 2007 r., sierpieĔ 2007
Jednolity system wynagrodzeĔ, oceny i promocji kadr pracowników
zajmujących siĊ obsáugą programów operacyjnych wspóáfinansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci (aneks do Planu dziaáaĔ na
rzecz zwiĊkszenia potencjaáu administracyjnego jednostek zaangaĪowanych
w realizacjĊ Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013)
Informacja
związana z pracami MiĊdzyresortowego
Zespoáu
Przeciwdziaáania Negatywnemu Wpáywowi Wzrostu Kosztów Realizacji
Inwestycji, czerwiec 2007
Plan dziaáaĔ na rzecz zwiĊkszenia potencjaáu administracyjnego jednostek
zaangaĪowanych w realizacjĊ programów operacyjnych w Polsce w latach
2007 – 2013, kwiecieĔ 2007
Problemy i nieprawidáowoĞci związane z wdraĪaniem funduszy strukturalnych
w Polsce, 2007
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Analiza systemu realizacji, rozliczania i raportowania wydatków w wybranych
elementach programów operacyjnych funduszy strukturalnych, sierpieĔ 2007
Analiza zagroĪeĔ páynnoĞci finansowej w programach operacyjnych
wspóáfinansowanych z funduszy strukturalnych – perspektywa finansowa
2004-2006 w okresie styczeĔ 2007 marzec 2007
Structural Funds’ implementation in Poland – challenges for 2007 – 2013,
July 2007
ZPORR:
Identyfikacja barier w realizacji dziaáaĔ wspóáfinansowanych ze Ğrodków EFS
w ramach ZPORR
Badanie przyczyn róĪnic w poziomie páatnoĞci realizowanych w ramach
ZPORR
na
poziomie
województwa-badanie
przeprowadzone
w województwie dolnoĞląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpieĔlistopad 2006
Raport roczny z postĊpu wdraĪania ZPORR w 2006r.
SPO RZL:
Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitaáu ludzkiego przedsiĊbiorstw
z wykorzystaniem Ğrodków EFS. Dotychczasowe doĞwiadczenia z realizacji
2.3 RZL, kwiecieĔ 2006
Ocena systemu zarządzania i wdraĪania Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006, grudzieĔ 2005
SPO WKP:
Ocena efektów realizacji uproszczeĔ systemie wdraĪania Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoĞci PrzedsiĊbiorstw, lata
2004-2006, czerwiec 2007
Ocena postĊpu realizacji SPO WKP 2004-2006 oraz identyfikacja problemów
w absorpcji Ğrodków programu, wrzesieĔ 2005
Ocena uzupeániająca „Problemy i bariery w postĊpie realizacji SPO WKP
2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu”, paĨdziernik 2005
Poziom absorpcji przez Maáe i ĝrednie PrzedsiĊbiorstwa Ğrodków w ramach
SPO WKP 2004-2006, luty 2007
Raport z oceny uzupeániającej pt. „Funkcjonowanie systemu wdraĪania SPO
WKP, w latach 2004-2006-identyfikacja barier i problemu organizacyjnych”,
wrzesieĔ 2005
Raport koĔcowy z badaĔ „Ocena efektów realizacji uproszczeĔ w systemie
wdraĪania SPO WKP 2004-2006, czerwiec 2007
Uwagi i rekomendacje Związku Banków Polskich nt. raportu ewaluacyjnego
„Udziaá i rola instytucji finansowych w realizacji dziaáania 2.3 SPO WKP
2004-2006
Problemy i bariery w postĊpie realizacji SPO WKP 2004-2006 w ocenie
Ostatecznych Odbiorców Programu
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Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym
Wzrost konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw, lata 2004-2006, styczeĔ 2007
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich:
Ocena
systemu
zarządzania
i
wdraĪania
oraz
przygotowania
instytucjonalnego do wdraĪania Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 -2006, listopad 2005
SPO PT:
Analiza stanu realizacji celów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2004 -2006, grudzieĔ 2006
EQUAL:
Raport koĔcowy: Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce, marzec 2005

Okres programowania 2007-2013:
Wspólnotowe akty prawne:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoáecznego oraz Funduszu
SpójnoĞci i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia
5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spoáecznego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające Fundusz SpójnoĞci i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspóápracy terytorialnej
(EUWT)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegóáowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoáecznego
oraz Funduszu SpójnoĞci oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
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Polskie akty prawne:
Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U.06. nr 227, poz. 1658)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.,
nr 249, poz. 2104 z póĨn. zm.)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówieĔ
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07. nr 82, poz. 560)
Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007-2013
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego:
Wytyczne obowiązujące
Wytyczne nr 1 dotyczące prowadzenia negocjacji programów operacyjnych
w ramach NSRO na lata 2007-2013 z Komisją Europejską
Wytyczne nr 2 w zakresie szczegóáowego opisu priorytetów programu
operacyjnego
Wytyczne nr 3 dotyczące komitetów monitorujących
Wytyczne nr 4 w zakresie sprawozdawczoĞci
Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej
Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 20072013
Wytyczne nr 7 w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu
projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz
wniosków o páatnoĞü do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych
w ramach NSRO na lata 2007-2013
Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji
Zarządzającej Programem Operacyjnym
Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym
Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci w okresie programowania 2007-2013
Wytyczne w zakresie procedury odwoáawczej dla wszystkich programów
operacyjnych
Wytyczne w zakresie informacji i promocji
Wytyczne konsultowane
Projekt wytycznych w zakresie sposobu postĊpowania w razie wykrycia
nieprawidáowoĞci w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu
SpójnoĞci w okresie programowania 2007-2013
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Projekt wytycznych w zakresie programowania dziaáaĔ dotyczących
mieszkalnictwa
Projekt wytycznych w zakresie wybranych zagadnieĔ związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód
Projekt wytycznych w zakresie postĊpowania w sprawie oceny oddziaáywania
na Ğrodowisko dla przedsiĊwziĊü wspóáfinansowanych z krajowych
i regionalnych programów operacyjnych
Projekt wytycznych w zakresie trybu dokonywania páatnoĞci i rozliczeĔ
Projekt wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania
i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Projekt wytycznych dla wojewodów w zakresie wykonywania nadzoru nad
wyáanianiem projektów w trybie konkursu w ramach regionalnych programów
operacyjnych
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6.3. Lista uczestników wywiadów indywidualnych
Piotr ĩuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Konstancja Piątkowska, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Koordynacji
i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Jarosáaw OrliĔski, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Koordynacji
Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Barbara StyczeĔ, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Instytucji Páatniczej,
Ministerstwo Finansów
Krzysztof Siwek, Dyrektor Departamentu Zarządzania programem Transport,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Maágorzata Wierzbowska, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych
i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Michaá ZiĊtara, Departament Programów Pomocowych i Pomocy
Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Renata ZieliĔska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Mickiewicz, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Zarządzania
Europejskim Funduszem Spoáecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ewa Wnukowska, ZastĊpca Dyrektora Departamentu WdraĪania Programów
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Anita Wesoáowska, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Zarządzania
Programami KonkurencyjnoĞci i InnowacyjnoĞci, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Mariusz Wielec, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego
Danuta JabáoĔska, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci
Radomir Matczak, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Pomorskiego
Artur Tomczyk, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Urząd
Marszaákowski Województwa Lubelskiego
Stanisáaw Paluch, Kierownik Wydziaáu ds. Obsáugi EFS, Wojewódzki Urząd
Pracy w Lublinie
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6.4. Lista uczestników wywiadów zogniskowanych
Wywiad zogniskowany z beneficjentami Ğrodków strukturalnych:
Daria Kulczycka, Ekspert Gospodarczy, Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
Anna Kozieá, Forum Inicjatyw Pozarządowych
Zofia Komorowska, Forum Inicjatyw Pozarządowych
Pan Radosáaw Piontek, Prezes, Ecorys Sp. z o.o.
Pan Michaá Olszewski, Dyrektor, Biuro Funduszy Europejskich, Urząd
Miasta Stoáecznego Warszawy, Unia Metropolii Polskich
Wywiad zogniskowany z przedstawicielami instytucji realizujących
PWW 2004 – 2006:
Katarzyna Wielguszewska, Departament Koordynacji Programów
Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rafaá Sukiennik, Departament Wspóápracy Terytorialnej, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
Maágorzata Wasilewska, Departament WdraĪania Programów Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Paulina Malinowska, Departament WdraĪania Programów Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Gabriela
Popowicz,
Departament
Koordynacji
Programów
Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Witold Witowski, Dyrektor Biura WdraĪania Europejskiego Funduszu
Spoáecznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Beata
Páonka, Dyrektor Krajowej Struktury Wsparcia Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL, Fundacja Fundusz Wspóápracy
Wywiad z przedstawicielami instytucji naleĪących do systemu realizacji
NSRO 2007 – 2013:
Anna Kacprzyk, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Funduszy
Europejskich, Ministerstwo Gospodarki
Dominika Tyter-Niedbaáa, ZastĊpca Dyrektora Departamentu Instytucji
Certyfikującej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Barbara Woszczyk, ZastĊpca Dyrektora Departamentu WdraĪania EFS,
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej
Jarosáaw Pasek, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego
i Polityki Transportowej, Ministerstwo Transportu
Adam Rogowski, Dyrektor Departamentu Certyfikacji i PoĞwiadczeĔ
ĝrodków, Ministerstwo Finansów
Monika Konikowska, Dyrektor Zespoáu prawnego, Polska Agencja
Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci
Dariusz Wojtasik, ZastĊpca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki
WdraĪania Funduszy Unijnych, Urząd Marszaákowski Województwa
Mazowieckiego
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6.5. Wykaz skrótów stosowanych w raporcie
EFS – Europejski Fundusz Spoáeczny
MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
NPR – Narodowy Plan Rozwoju 2004 - 2006
NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013
PO Iiĝ - Program Operacyjny Infrastruktura i ĝrodowisko 2007 - 2013
PO KL – Program Operacyjny Kapitaá Ludzki 2007 - 2013
PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004 – 2006
PWW – Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004 - 2006
SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004
- 2006
SPO T - Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004 - 2006
SPO WKP - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoĞci
PrzedsiĊbiorstw 2004 - 2006
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 2006
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