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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) – M.P. poz. 260;

Projekty flagowe Programy (na ogół każdy z nich obejmował kilka projektów), których efektem 
mają być produkty i usługi istotne dla rozwoju gospodarki, wymienione 
na str. 78 SOR;

Projekt przedsięwzięcie składające się z zespołu czynności, które mają datę rozpoczęcia, 
specyficzne cele i limity, ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realizatorów, 
budżet, rozkład czynności oraz datę ich ukończenia;

Zarządzanie 
projektem

proces, w trakcie którego podmiot kierujący nim przeprowadza celowe 
planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu oraz dokonuje 
odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu środków, posługując 
się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć narzucone 
wymagania w określonym terminie i po wyznaczonych kosztach;

Portfel projektów zespół projektów realizowanych i zarządzanych jednocześnie w ramach jednej 
organizacji;

Program zespół powiązanych ze sobą projektów, realizowanych w skoordynowany 
ze sobą sposób na rzecz osiągnięcia wspólnego celu nadrzędnego, niemożliwego 
do zrealizowania przez poszczególne projekty osobno; w niniejszej informacji 
określenie „Program” będzie stosowane do skontrolowanych Projektów 
flagowych;

Zarządzanie 
programem

proces dążący do skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów programu 
poprzez harmonizację realizacji projektów składowych i efektów synergii;

Interwencja 
publiczna,

Interwencja 
państwa

pojęcia używane w strategicznych dokumentach administracji rządowej, 
oznaczające podejmowanie przez państwo działań w strategicznych obszarach 
zmierzających do osiągnięcia ustalonych celów;

System 
zarządzania 

rozwojem

kierowanie polityką rozwoju państwa poprzez określenie celów rozwojowych 
kraju i planowanie sposobu ich realizacji, wykonywane w oparciu o ustawę 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz dokument 
System zarządzania rozwojem Polski, przyjęty uchwałą nr 162/2018 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2018 r.;

KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

MPiT Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;

MR Ministerstwo Rozwoju;

MIiR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego;

MI Ministerstwo Infrastruktury;

MGMiŻŚ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

RBMP Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;
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Rada 
Monitorowania

Rada Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych, utworzona 
zarządzeniem Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. 
w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych – M.P. z 2019 r. 
poz. 247, ze zm.;

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

PFR Polski Fundusz Rozwoju SA;

PŻB Polska Żegluga Bałtycka SA;

MSR Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA;

PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego;

CPK Centralny Port Komunikacyjny;

BSP Bezzałogowe Statki Powietrzne;

BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight) operacje poza zasięgiem wzroku operatora 
bezzałogowego statku powietrznego.
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Dotychczasowy rozwój przedsiębiorczości w Polsce nie zaowocował poja-
wieniem się wielu narodowych czempionów, o uznanej marce i ważnej roli 
w globalnej gospodarce. SOR określiła nowy model rozwoju gospodarczego 
kraju polegający na wspieraniu sektorów strategicznych, mogących stać się 
motorami polskiej gospodarki. Wskazano listę 185 przedsięwzięć, zarówno 
z zakresu rozwiązań legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji rozwojo-
wych. Lista ta jest otwarta i może być modyfikowana.

Działania państwa miały koncentrować się na tworzeniu systemu zachęt 
o charakterze prawnym, organizacyjnym i inwestycyjnym, dla opracowania 
projektów i ich wdrożenia. 

Projekty flagowe 
W SOR wskazano, że ma być ona realizowana z wykorzystaniem podejścia 
projektowego. SOR określiła kilkanaście kierunków interwencji pań-
stwa. Wśród nich wymieniła 12 projektów flagowych, które odnosiły się 
do określonego produktu/przełomowej technologii i charakteryzowały się 
wysokim stopniem wpływu na realizację celów strategicznych SOR, a tym 
samym odpowiednio dużą skalą oddziaływania na całą gospodarkę. Działa-
nia w zakresie projektów flagowych miały być impulsem dla rozwoju wielu 
dziedzin gospodarki, w tym realizacji celów strategicznych SOR. Projekty 
flagowe w SOR zostały wskazane w ramach Celu szczegółowego I – Trwały 
wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organi-
zacyjną, w obszarze Reindustrializacja. Były to projekty: Batory (w ramach 
Programu Inteligentne produkty przemysłu okrętowego), Żwirko i Wigura, 
E-bus i Samochód elektryczny (w ramach Programu Elektromobilności), 
Luxtorpeda 2.0 (z dniem 15 czerwca 2018 r. został przekształcony w Kom-
ponent Kolejowy Programu ”Centralny Port Komunikacyjny” i przestał 
funkcjonować jako projekt flagowy), Cyberpark Enigma, Telemedycyna, 
Centrum Rozwoju Biotechnologii, Polskie wyroby medyczne, Ekobudownic-
two, Polskie meble oraz Inteligentna kopalnia.

Kontrola projektów flagowych została podjęta z własnej inicjatywy NIK 
wskutek licznych informacji wskazujących na nieprawidłowości w ich 
realizacji, w tym opóźnienia czy wręcz zaniechania działań. Analiza wyka-
zała liczne ryzyka w obszarze planowania działań, realizacji, zarządzania 
poszczególnymi projektami flagowymi, zapewnienia finansowania podję-
tych projektów.

Kontrolą NIK objęła programy: Batory, Luxtorpeda 2.0, Polskie Meble, 
Żwirko i Wigura, Inteligentna Kopalnia oraz Cyberpark Enigma. Zostały 
one wybrane do kontroli ponieważ mieściły się w obszarze gospodarki oraz 
deklarowany przez rząd stopień ich zaawansowania pozwalał na dokonanie 
oceny dotychczasowych działań. 

Program Elektromobilności został objęty odrębną kontrolą NIK nr ewid. 
7/2020/P/19/020/KGP Wsparcie rozwoju elektromobilności.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy interwencja publiczna 
realizowana poprzez 
wybrane projekty 
flagowe w obszarze 
reindustrializacji jest 
skuteczna?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy plany wsparcia 
dla wytworzenia 
produktów  
lub usług o wysokim 
oddziaływaniu na stan 
gospodarki (projekty 
flagowe) zapewniają 
ich skuteczne 
przygotowanie 
i wykonanie?

2.  Czy zapewniono 
niezbędne finansowanie 
realizacji projektów 
flagowych?

3.  Czy Projekty flagowe 
są realizowane 
zgodnie z przyjętymi 
założeniami?

Jednostki 
kontrolowane 

Ministerstwo 
Infrastruktury

Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej

Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej 
(d. Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju)
Ministerstwo Rozwoju 
(d. Ministerstwo 
Przedsiębiorczości 
i Technologii)
trzy spółki, realizujące 
zadania związane  
z projektami flagowymi 

Okres objęty kontrolą

2017–2019  
(do 30 września) 
z uwzględnieniem 
okoliczności spoza  
tego okresu, mających 
istotne znaczenie  
dla kontrolowanej 
działalności
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Po uchwaleniu SOR skład Rady Ministrów trzykrotnie uległ zmianie. 
Tym samym odpowiedzialność za poszczególne Projekty flagowe oraz 
za monitoring strategiczny SOR należała do różnych ministrów, przy czym 
w ślad za dokonanymi zmianami nie były dokonywane stosowne aktuali-
zacje w organizacji Programów. W wyniku zmiany składu Rady Ministrów 
do Ministerstwa Infrastruktury włączono obsługę działów żegluga śród-
lądowa, gospodarka morska i rybołówstwo w następstwie zlikwidowania 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
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Projekty flagowe wpisywały się w plany realizacji strategicznych zadań pań-
stwa w sferze gospodarki przy współdziałaniu szeregu podmiotów prywatnych 
i publicznych. Wymagało to zapewnienia odpowiednich narzędzi współ-
pracy, przejrzystego podziału kompetencji i przypisania odpowiedzialności 
za zadania. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania zmierzające 
do zbudowania systemu rozwoju, obejmującego planowanie strategicznych 
przedsięwzięć, zarządzanie nimi według ustalonej metodologii oraz narzędzia 
oceny realizacji. 

Dotychczasowa realizacja Projektów flagowych zaplanowanych w Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
wskazuje jednak, że ten mechanizm systemu rozwoju nie był skuteczny. Stwier-
dzone nieprawidłowości spowodowały, że Projekty flagowe jako forma polityki 
publicznej nie wpłynęła na tym etapie w zakładanym stopniu na poziom rein-
dustrializacji i rozwój gospodarczy. Zidentyfikowane ryzyka oraz nieprawi-
dłowości powodują, że bez istotnych korekt nie będzie skuteczna interwencja 
państwa w formie Projektów flagowych.

Główną przyczyną nieskuteczności podjętych dotychczas działań było nierze-
telne ich przygotowanie. Wbrew założeniom SOR nie zapewniono w części 
Programów podejścia projektowego lub zastosowano je w sposób niezgodny 
z zasadami zarządzania projektami. W efekcie nie określono potrzeb oraz 
celów i wskaźników realizacji Programów, nie ustalono także harmonogramów 
i budżetów. Nie dokonano analizy ryzyka i przewidywanych skutków, w tym 
proponowanego sposobu reakcji na ryzyko. Ministrowie pełniący role prze-
wodniczących komitetów sterujących Programów, tj. Minister Infrastruktury 
oraz Minister Rozwoju, odpowiedzialni za trzy Programy, nie zapewnili prawi-
dłowego ich realizowania w zakresie powierzonych im zadań.

Nie było też skutecznej współpracy i koordynacji działań pomiędzy wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi w dany Program. Wady w zarządzaniu Progra-
mami stanowiły istotną barierę w realizacji celów SOR.

Powyższe wskazuje, że dotychczas nie udało się zrealizować zamierzenia 
przyjętego w SOR, by wzmocnić strategiczne zdolności państwa do określa-
nia i realizacji celów oraz procesów rozwojowych, w tym dokonania zmian 
w systemie zarządzania rozwojem. Sposób działania administracji wciąż nie 
został uporządkowany i skoncentrowany wokół wspólnych celów. Poszczególni 
ministrowie skupiali się jedynie na wąsko rozumianych zadaniach własnych, 
bez angażowania się w tworzenie warunków skutecznej realizacji wspólnych 
celów administracji rządowej.

W żadnym z Programów nie zapewniono finansowania niezbędnego do ich 
realizacji. Nie opracowano budżetu ani nie wskazano i nie zabezpieczono źró-
deł sfinansowania. W efekcie realizowane były głównie te projekty, których 
finansowanie odbywało się w ramach środków własnych podmiotów je realizu-
jących oraz te, które mogły być włączone w już istniejące programy operacyjne 
i sektorowe.

Projekty flagowe były realizowane zgodnie z przyjętymi ogólnymi założeniami. 
Dotychczasowa realizacja dwóch Programów (Polskie meble oraz Żwirko 
i Wigura) wskazuje na osiąganie zakładanych efektów. W pozostałych Progra-
mach szanse powodzenia zależą od usprawnienia mechanizmów zarządzania. 
Wyjątkiem jest jeden projekt w Programie Batory (Promy dla PŻB), w którym 
wystąpiły krytyczne problemy uniemożliwiające kontynuowanie go w dotych-
czasowy sposób.

NIK pozytywnie ocenia stworzenie w administracji rządowej systemu moni-
torowania realizacji strategicznych projektów, składającego się z informatycz-
nego narzędzia MonAliZa, Rady Monitorowania oraz zasad monitorowania 

Projekty flagowe  
nie były skuteczną formą 

interwencji publicznej  
na rzecz reindustrializacji
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i zarządzania projektami. W odniesieniu do Projektów flagowych system ten 
nie był skutecznym narzędziem oceny realizacji oraz sygnalizowania o wystę-
pujących ryzykach. Nie zapewniono bowiem mechanizmów weryfikacji prze-
kazywanych informacji i danych, pomimo wniosków formułowanych w tym 
zakresie w sprawozdaniu z realizacji SOR.
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Zakres przedmiotowy zainicjowanych Projektów flagowych był zgodny 
z założeniami SOR dotyczącymi obszaru reindustrializacji. Ogólnie zdefi-
niowane przez administrację rządową kierunki interwencji odnosiły się 
do sektorów uznanych w SOR za strategiczne, w których planowano ogra-
niczyć duże zapotrzebowanie na surowce, energię i siłę roboczą. W dwóch 
Projektach flagowych (Inteligentna kopalnia oraz CyberPark Enigma) 
podjęto jedynie prace analityczne, które nie zakończyły się wdrożeniem 
programu wsparcia.  [str. 15–19]

Założone w SOR podejście projektowe do realizacji poszczególnych Pro-
gramów nie zostało w praktyce zastosowane. Spośród sześciu skontrolo-
wanych Programów, jedynie w trzech (Luxtorpeda 2.0, Polskie meble oraz 
Żwirko i Wigura) utworzono zespoły zadaniowe i wyznaczono poszczególne 
role i kompetencje. Jednak nawet w tych trzech Programach zarządzanie 
nimi nie odpowiadało standardom podejścia projektowego. Było to spo-
wodowane tym, że ministrowie, przewodnicząc poszczególnym komitetom 
sterującym (odrębnym dla każdego Programu) i będąc odpowiedzialnymi 
za nadzór nad realizacją Programów, nie wykonali w pełni zadań nałożo-
nych na nich decyzjami Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów. W szczególności nie zapewnili prawidłowej organizacji prac 
Komitetów Sterujących oraz zaniechali działań w zakresie opracowania 
i zatwierdzenia dokumentacji zarządczej. Zaniechali też zwoływania komi-
tetów sterujących z częstotliwością wymaganą nie tylko formalnie, ale także 
z powodu potrzeby rozwiązywania krytycznych problemów występujących 
w realizacji Programów. 

W tych trzech pozostałych Programach (Inteligentna kopalnia, CyberPark 
Enigma i Batory) nie powołano zespołów zadaniowych i nie została zre-
alizowana faza definiowania celów, a w dwóch spośród nich (Inteligentna 
kopalnia i CyberPark Enigma) w SOR nie wskazano ministra odpowiedzial-
nego.

W efekcie wszystkie skontrolowane Programy realizowano bez zatwier-
dzonego planu, bez określenia potrzeb oraz celów i wskaźników realizacji, 
bez ustalonego harmonogramu i budżetu. Nie dokonano analizy ryzyka 
i mechanizmów zapobiegania zagrożeniom w realizacji Programów.

W celu usprawnienia procesów organizowania, realizacji, kontroli i zamy-
kania przedsięwzięć o charakterze projektowym w centralnej administracji 
rządowej RBMP opracowało we wrześniu 2018 r. Standardy Zarządzania 
Projektami Strategicznymi. Zawarto w nich m.in. pożyteczne wytyczne doty-
czące zarządzania projektami, w tym tworzenia struktury projektowej oraz 
przebiegu kolejnych faz realizacji. Ministrowie, odpowiedzialni za realizację 
skontrolowanych Programów, nie podjęli jednak działań, by w sytuacji 
nieopracowania własnych narzędzi zarządzania danym Programem, 
wykorzystać te wytyczne. Ze względu na to, że powyższy dokument nie 
uzyskał statusu dokumentu obligatoryjnego, w praktyce w ogóle nie był 
zastosowany w skontrolowanych Programach.

Przyczyną niewdrożenia podejścia projektowego było nieprzygotowanie 
do tego administracji rządowej oraz niewspółdziałanie podmiotów zaan-
gażowanych w realizację poszczególnych Programów. W szczególności nie 

Zgodność obszarów 
interwencji w ramach 
Projektów flagowych 
z celami określonymi 

w SOR 

Niewdrożenie 
podejścia projektowego 

wymaganego przez SOR
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stworzono mechanizmów uzgodnień i podziału ról między administracją 
rządową a podmiotami spoza administracji (np. spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa). W konsekwencji nie spełniono kluczowego celu SOR, aby 
zwiększyć skuteczność procesów rozwojowych poprzez dokonanie zmian 
w systemie zarządzania rozwojem. [str. 19–29]

Nie zostały zapewnione środki na sfinansowanie podjętych Programów. 
Ze względu na wskazane wyżej wady przygotowania i zarządzania Progra-
mami, nie zatwierdzono ich budżetów oraz nie ustalono choćby ogólnych 
zasad i źródeł finansowania. W konsekwencji zabezpieczenie finansowania 
skontrolowanych Programów było na bardzo niskim poziomie.

Wstępnie koszty realizacji Programów Batory, Polskie meble oraz Luxtor-
peda 2.0 oszacowano łącznie na 5,8 mld zł (odpowiednio 1,5 mld zł, 4,0 mld 
i 0,3 mld zł). Z tego zapewniono jedynie 0,3 mld zł w Programie Polskie 
meble, w całości ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
W Programach Żwirko i Wigura, CyberPark Enigma oraz Inteligentna kopal-
nia nie oszacowano niezbędnego ich finansowania. Wobec nieokreślenia 
źródeł finansowania Programów, w przypadku problemów w finansowaniu 
projektów nie było ustalonych procedur podejmowania decyzji i działań 
interwencyjnych. Kwestie braku finansowania były przez uczestników 
Programów wskazywane jako istotne ograniczenie realizacji zadań. 
W konsekwencji wykonywano przede wszystkim projekty dwóch typów. 
Po pierwsze projekty, które finansowano ze środków własnych podmiotów 
realizujących poszczególne zadania i które traktowano jako bezkosztowe. 
Po drugie projekty, których merytoryczny zakres wpisywał się w możli-
wości finansowania w ramach już istniejących programów operacyjnych 
i sektorowych. Z powodu braku możliwości finansowania zrezygnowano 
z projektu Opracowanie założeń systemu certyfikacji BSL (w Programie 
Żwirko i Wigura). Status projektu zagrożonego ma CyberMikro (w Progra-
mie CyberPark Enigma), w którym przedłuża się etap koncepcyjny. Nato-
miast projekt Promy dla PŻB (w Programie Batory), od początku 2018 r. jest 
realizowany w warunkach, gdy instytucje finansowe odmówiły współpracy 
z PŻB w zakresie finansowania, ze względu na negatywną ocenę potencjału 
wybranego wykonawcy. [str. 29–33]

Sposób monitorowania Projektów flagowych nie zapewniał pełnej i wia-
rygodnej wiedzy o stanie zaawansowania poszczególnych Programów.  
Nie był też skutecznym narzędziem sygnalizowania o występujących 
ryzykach.

NIK ocenia pozytywnie stworzenie i uruchomienie w lipcu 2018 r. infor-
matycznego narzędzia monitorowania projektów (MonAliZa). Warunkiem 
jego przydatności jest jednak zapewnienie kompletnych i wiarygodnych 
informacji od wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne 
projekty. Tymczasem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
(poprzednio od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju oraz od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r. 
Ministerstwo Rozwoju) nie zapewniło weryfikacji przekazywanych 
danych, pomimo wniosków formułowanych w tym zakresie w sprawoz-
daniu z realizacji SOR.

Niezapewnienie 
finansowania Projektów 
flagowych

Nierzetelny system 
monitorowania 
Projektów flagowych
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W trakcie wdrażania poszczególnych Programów wprowadzono też inne 
narzędzia monitorowania. W kwietniu 2018 r. powołano Radę Monitoro-
wania, której powierzono między innymi monitorowanie i koordynowanie 
projektów. W czerwcu 2018 r. przyjęto dokument Proces monitorowania 
projektów strategicznych, który był obligatoryjny dla administracji rzą-
dowej.

Stworzony z wyżej wymienionych elementów system monitorowania był 
jednak nieskuteczny. Monitoring prowadzony z wykorzystaniem narzędzia 
MonAliZa, ze względu na niekompletność i niezgodność ze stanem faktycz-
nym części danych, nie był narzędziem skutecznego zarządzania i nadzoru 
nad realizacją projektów flagowych. Nie było możliwe dokonywanie rze-
telnych ocen stopnia realizacji projektów flagowych, osiąganych celów 
i zagrożeń związanych z nieprawidłowym postępem prac. Minister wła-
ściwy do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za realizację SOR, 
oraz Rada Monitorowania nie zapewnili właściwych narzędzi weryfikacji, 
kontroli i oceny informacji przedkładanych przez podmioty odpowiedzialne 
za realizację projektów, a tym samym właściwej koordynacji procesów 
realizacyjnych. Nie opracowano też mierników oceny osiągania kolejnych 
etapów realizacji oraz końcowych celów poszczególnych projektów.

Wobec powyższego niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów ana-
lizy i weryfikacji danych służących ocenie skuteczności poszczególnych  
Programów. Ocena w tym zakresie powinna stanowić podstawę do podjęcia 
decyzji o zasadności kontynuowania projektów lub Programów, które nie 
przynoszą efektów lub nie mają szans na osiągnięcie celu. [str. 61–72]

Skontrolowane Programy znajdowały się na zróżnicowanym etapie 
realizacji, w zależności od ich terminu rozpoczęcia i planowanego 
zakończenia. Spośród 28 projektów ujętych w pięciu z nich (szósty kon-
trolowany Program został wyłączony z Projektów flagowych), 11 (głów-
nie w Programie Polskie meble) zostało zakończonych, 15 jest w trakcie 
realizacji, z czego 10 znajduje się na początkowym etapie. Opóźnienia 
w stosunku do ogólnych założeń wystąpiły w pięciu projektach i wynio-
sły od miesiąca do dwóch lat, głównie z powodu zbyt optymistycznych 
założeń, przy czym realizacja projektu Promy dla PŻB została faktycznie 
zaprzestana, a projekt ma status zagrożonego. Ponadto w dwóch projek-
tach podjęto decyzję o ich zaniechaniu (Opracowanie założeń systemu 
certyfikacji BSL w Programie Żwirko i Wigura oraz Fundusz Rozwoju 
Technologii Podwójnego Zastosowania w Programie CyberPark Enigma).

NIK pozytywnie ocenia dotychczasową realizację Programów Polskie 
meble oraz Żwirko i Wigura. Osiągnięto efekty podejmowanych działań 
w ich ramach. W przypadku pierwszego z nich objęcie przez Polskę pozy-
cji lidera w eksporcie mebli w Europie w 2019 r. oznaczało osiągnięcie 
celu rok wcześniej od zakładanego. 

Realizowany w Programie Batory projekt Promy dla PŻB, po trzech latach 
od zainicjowania, nadal nie ma zamkniętego etapu przygotowawczego 
i nie zapewniono finansowania budowy promu. Opóźnienie w realizacji 
projektu wynosiło na koniec okresu objętego kontrolą co najmniej osiem 
miesięcy (do końca lipca 2019 r. miał być ukończony projekt techniczny, 

Zróżnicowany  
stan realizacji 

Programów
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a do końca sierpnia 2019 r. miała być podpisana umowa wykonawcza). 
W pozostałych trzech projektach wchodzących w skład Programu Batory, 
nie wystąpiły dotychczas nieprawidłowości zagrażające ich realizacji, przy 
czym projekty te były na wstępnych etapach. 

W Programie Inteligentna kopalnia nie podjęto żadnych działań. W Progra-
mie CyberPark Enigma realizowano pojedyncze przedsięwzięcia, niestano-
wiące spójnego Programu.

Poza jednym projektem w ramach Programu Batory (Promy dla PŻB), 
w którym wystąpiły krytyczne problemy uniemożliwiające kontynuowanie 
działań, w pozostałych przypadkach szanse powodzenia przedsięwzięć 
zależą od usprawnienia mechanizmów zarządzania. [str. 33–61]
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Na podstawie ustaleń kontroli, wskazujących na nieskuteczność dotych-
czasowej realizacji Projektów flagowych, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1) przyjęcie wiążących wytycznych dotyczących zarządzania Programami;

2) powołanie zespołów zadaniowych Programów Batory, Inteligentna 
kopalnia i CyberPark Enigma;

3) dostosowanie systemu MonAliZa do funkcjonalności umożliwiającej 
zarządzanie i monitorowanie programów oraz ich projektów składowych 
przez wszystkie osoby pełniące w nich role projektowe;

4) wdrożenie narzędzia weryfikacji danych wprowadzanych do systemu 
MonAliZa, w celu zapewnienia ich kompletności i wiarygodności;

5) wprowadzenie mechanizmu analizy skuteczności poszczególnych 
Projektów flagowych;

6) rezygnację z Programów lub projektów nieprzynoszących efektów lub 
pozbawionych szans osiągniecia celów.

1) wdrożenie podejścia projektowego, w tym opracowania i przyjęcia 
dokumentacji zarządczej realizowanych Programów; dokumentacja 
ta powinna zawierać precyzyjny zakres Programu (cele i wskaźniki 
jego realizacji, produkty), strukturę zadaniową (wraz z przypisaniem 
zadań), harmonogram (wraz z etapami pośrednimi, tzw. kamieniami 
milowymi), budżet wraz ze źródłami jego finansowania, analizę ryzyka 
i przewidywanych skutków oraz sposobu reakcji na ryzyko;

2) zapewnienie funkcjonowania komitetów sterujących w sposób umoż-
liwiający realizację powierzonych im zadań;

3) rozważenie zasadności zakończenia Programów i projektów, których 
realizacja jest zagrożona lub została zaniechana.

Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki 

Regionalnej

Minister Infrastruktury 
oraz Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii
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5.1. Zgodność założeń planów realizacji poszczególnych 
projektów flagowych z celami określonymi w SOR

Przedsięwzięcia zainicjowane w związku z Projektami flagowymi objętymi 
niniejszą kontrolą mieściły się w założeniach SOR dla obszaru reindustria-
lizacji. Odnosiły się one do kluczowych sektorów, w których planowano 
ograniczyć duże zapotrzebowanie na surowce, energię i siłę roboczą.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspek-
tywą do 2030 r.) zaproponowała 12 projektów flagowych. Stanowiły one 
zbiór aktywności koniecznych do powstania określonego dobra, posiada-
jącego ustaloną użyteczność szczególnie istotną dla realizacji celów SOR. 

Prace służące wyłonieniu potencjalnych kierunków interwencji państwa 
zostały zainicjowane w 2016 r., jeszcze przed uchwaleniem SOR. W drodze 
dalszych analiz, prowadzonych w resortach oraz ówczesnym Ministerstwie 
Rozwoju, wyłoniono listę projektów wraz z ich ogólnymi celami, które 
następnie znalazły się w SOR jako Projekty flagowe. 

SOR nie wskazała odpowiedzialnych za przygotowanie Projektów flago-
wych (poza Programem Batory). Nie określiła szczegółowych celów, które 
miały być poprzez nie osiągnięte. W ministerstwach, w których wypraco-
wano inicjatywy ostatecznie przyjęte jako Projekty flagowe, kontynuowano 
prace nad opracowaniem ich szczegółowej koncepcji. 

W czterech (z sześciu objętych kontrolą) Projektach flagowych, właściwi 
ministrowie, poprzez utworzone grupy robocze oraz następnie zespoły 
zadaniowe do spraw Programów (powołane przez Przewodniczącego 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów), podjęli analizę potrzeb 
i możliwości oraz sposobów wsparcia sektorów oddziaływania Projektów 
flagowych oraz zdefiniowania ich celów. Działania analityczne prowadzono 
w odniesieniu do celów Projektów flagowych określonych w SOR.

Przykłady

Koncepcja Programu Luxtorpeda 2.0 miała polegać na stymulowaniu rozwoju 
produkcji nowoczesnego taboru szynowego w oparciu o produkty krajowego 
przemysłu oraz znaczące odnowienie parku taboru szynowego. Kluczową 
korzyścią z uruchomienia koncepcji Luxtorpeda 2.0 miało być podniesienie 
poziomu innowacyjności polskiego przemysłu oraz konkurencyjności pol-
skiego transportu kolejowego. Realizacja Luxtorpedy 2.0 miała stanowić 
rozwiązanie sytuacji, w której problemem nie jest zamówienie innowacyj-
nego produktu czy rozwiązania w pojedynczym egzemplarzu, ale późniejsza 
systematyczna powtarzalność zamówień, produkcji i zakupu nowoczesnego 
rozwiązania i zapewnienie innowacyjnemu produktowi odpowiedniego 
poziomu utrzymania. Rozwiązaniem w tym zakresie miał był zakup długich 
serii pojazdów, a podstawą do ich zamawiania – stabilne i wieloletnie finan-
sowanie (umowa PSC1). Podjęte przez komitet sterujący, niewiążące ustalenia 
dotyczyły: wskazania projektu odpowiedzialnego za standaryzację taboru 
w ramach programu Gospostrateg (MIiB) oraz ustalenia projektowanej pręd-
kości maksymalnej, jaka powinna zostać przyjęta dla nowego innowacyjnego 
taboru (250 km/h). Omawiane cele wpisywały się w cel główny Programu 

1  Wieloletnia umowa ramowa na świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich 
i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich.

Wstępne założenia 
czterech Programów 
były zgodne z celami 
wskazanymi w SOR 
i stanowiły punkt 
wyjściowy dla prac 
utworzonych grup 
roboczych
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Luxtorpeda 2.0, określonym w SOR, którym było stymulowanie rozwoju techno-
logii i produkcji polskich pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
pojazdów transportu pasażerskiego. 

Założenia Programu Żwirko i Wigura ewoluowały w trakcie jego prowa-
dzenia. Początkowo (czerwiec 2017 r.) zakładano dwie osie priorytetowe, 
wokół których miały się koncentrować dalsze działania, tj.: oś UTM2/U-Space 
oraz oś Monitorowanie Infrastruktury Krytycznej. Następnie (w listopa-
dzie 2017 r.) ustalono, że celem działań miało być wypracowanie trzech 
„produktów flagowych”: digitalizacja przestrzeni (produktem miały być 
U-Space3, których wdrożenie miało być priorytetem), usługi i produkty 
specjalistyczne (pierwszym produktem miało być monitorowanie infra-
struktury krytycznej) oraz centra kompetencji (produktem miał być poligon 
testowy). Natomiast od września 2018 r. rozpoczęto omawianie założeń 
nowego projektu Centralny Europejski Demonstrator Dronów (CEDD), który 
łączył dotychczasowe inicjatywy Programu. W jego wyniku miał powstać 
optymalny ekosystem dla dronów, zarówno w sferze niezbędnych regulacji 
jak i infrastruktury. Jednocześnie ustanowiono podział Programu na dwa 
komponenty: Infrastruktura U-Space oraz U-Space Usługi. Powyższe cele 
wpisywały się w cel główny Programu Żwirko i Wigura, określony w SOR, 
którym było stymulowanie rozwoju zintegrowanych systemów zarządczych 
pozyskujących dane z bezzałogowych statków powietrznych – usługi oparte 
na wykorzystaniu dronów. 

Celem założonej w Programie Polskie meble stymulacji branży meblarskiej 
przez Państwo miało być przede wszystkim osiągnięcie przez Polskę pierw-
szej pozycji w Europie w eksporcie mebli na koniec 2020 r. Przewidziano cele 
„pośrednie”, polegające na zdobyciu drugiej i trzeciej pozycji Polski w eksporcie 
w latach wcześniejszych. Ponadto określono dwa cele pośrednie, dotyczące 
zmiany wizerunku marki polskiej branży meblarskiej oraz osiągnięcie przez 
Polskę pierwszego miejsca w produkcji mebli w Europie na koniec 2030 r. 
Cele te korelowały z głównymi celami SOR, wskazanymi jako wzrost PKB 
oraz wzrost produkcji i eksportu w Polsce. Wpisywał się także w cel główny 
Programu Polskie meble, określony w SOR, którym było stymulowanie rozwoju 
wzornictwa przemysłowego i tworzenia silnych polskich marek, wykorzystują-
cych nowoczesne technologie i wzornictwo ekologiczne (tzw. ekodesign).

Celem Programu Batory było zapewnienie jak najpełniejszego wykorzystania 
potencjału polskich stoczni, w tym stymulowanie projektowania i budowy pol-
skich promów pasażerskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku 
produkcji większych, wyspecjalizowanych jednostek o wyższej wartości 
dodanej, z jednoczesnym komplementarnym wykorzystaniem części istniejącej 
infrastruktury stoczniowej do stworzenia „zielonej stoczni” (oraz uzyskaniem 
komparatywnej przewagi Polski w Europie). Wpisywał się on w cel główny 
Programu, określony w SOR, którym było stymulowanie rozwoju technologii, 
projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, 
przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji, innowacyjnych produk-
tów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.

Prace nad Programami Cyberpark Enigma i Inteligentna kopalnia nie wyszły 
poza wstępną fazę analityczną w grupach roboczych. Nie wypracowano ich 
celów ani nie określono zasad prowadzenia prac kierunkowych. W konse-
kwencji cele projektów wykazanych jako składowe elementy obu Progra-
mów znacząco odbiegły od ogólnych celów określonych w SOR.

2  UTM Unmanned Traffic Management, główny system zarządzania ruchem bezzałogowym.
3  Zestaw nowych usług i specjalnych procedur zaprojektowanych w celu wspierania bezpiecznego 

i wydajnego dostępu do przestrzeni powietrznej dla dużej liczby dronów.
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Zgodnie z SOR, celem Programu Cyberpark Enigma było utworzenie ośrodka 
dysponującego potencjałem pozwalającym konkurować na europejskim 
rynku specjalistycznych usług IT, w ramach rozwoju kompetencji polskich 
firm i jednostek naukowo-badawczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa 
i analizy danych. Zakładano wypracowanie innych rozwiązań wspierających 
rozwój polskiego potencjału sektora IT. Natomiast projektom realizowanym 
niezależnie od siebie ale pod auspicjami Programu nie zapewniono integracji 
i komplementarności bezpośrednio przyczyniających się do osiągnięcia celu 
określonego w SOR.

Wyjściowym założeniem Programu Inteligentna Kopalnia było podniesienie 
produktywności pracowników dołowych poprzez wzrost wydajności wydoby-
cia w wyniku automatyzacji i inwestycji w środki trwałe oraz poprawę organi-
zacji produkcji. Rozwiązania te miały zwiększyć odporność branży górniczej 
na wahania koniunkturalne na rynkach surowcowych, a jednocześnie pozwolić 
na zapewnienie najwyższych warunków bezpieczeństwa wszystkim pracowni-
kom poprzez radykalne ograniczenie udziału pracowników w procesach, gdzie 
występuje zagrożenie życia i zdrowia. Założenia te w niewielkim stopniu były 
zgodne z SOR, która wskazywała, że Program ma polegać na stymulowaniu roz-
woju produktów umożliwiających zdobycie przez polski przemysł istotnej pozycji 
na globalnym rynku maszyn górniczych i budowlanych.

SOR umiejscowiła Projekty flagowe w obszarze reindustrializacji. Ich efekty 
miały przyczynić się do stopniowego przechodzenia gałęzi przemysłu kapi-
tałochłonnego (tzn. o dużym zapotrzebowaniu na surowce, energię i siłę 
roboczą) do intelektualnie intensywnego, wymagającego dużego zaanga-
żowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. 

Włączone do SOR Projekty flagowe zostały dobrane w wyniku analiz prze-
prowadzonych we wszystkich resortach, a następnie opracowane w ówcze-
snym MR. Programy zdefiniowano na podstawie ich charakterystyki 
i zalet, rozumianych jako przynoszenie natychmiastowych, widocznych 
efektów i szybkich korzyści, jako silne narządzie komunikacji – ikona dla 
całej SOR, ograniczanie złożoności procesu wdrażania SOR, koncentracja 
uwagi na wybranych segmentach, pełnienie roli pilotażu dla całej strategii 
sektorowej oraz narzędzie marketingowe promujące inwestycje. Wstępna 
lista zawierała 26 programów w kluczowych obszarach gospodarki, w tym 
trzy objęte niniejszą kontrolą, o nazwach: Polski dron, Inteligentne maszyny 
górnicze i Polski klaster meblowy. Następnie oceniono je według przyjętych 
kryteriów: wpływu ekonomiczno-społecznego (między innymi wartości 
dodanej PKB, rozwoju branż powiązanych, potencjału eksportowego) 
oraz wykonalności (między innymi kosztów innowacyjności – know-how), 
rozpoznawalności polskiej marki, zasobów i infrastruktury, uwarunkowań 
geopolitycznych, obecności i charakterystyki konkurencji zagranicznej, 
barier wejścia na inne rynki, zainteresowania projektem wśród prywatnych 
inwestorów i venture capital, rozmiaru wymaganych inwestycji w rozwój 
i wdrożenia projektu. Wynik oceny spowodował, że Program Polski klaster 
meblowy został zaliczony do grupy wiodących programów, a jego wyko-
nalność oraz potencjał ekonomiczno-społeczny oceniono powyżej średniej. 
Program Inteligentne maszyny górnicze znalazł się wśród grupy programów 
wizerunkowych, jego potencjał gospodarczy oceniono poniżej średniej, 
a wykonalność powyżej średniej. Program Polski dron oceniono jako pro-
gram o wysokim ryzyku wykonalności i niskim potencjale gospodarczym. 

Dobór trzech Projektów 
flagowych do SOR 
poprzedziły analizy 
w odpowiedzialnych 
resortach, a następnie 
w ówczesnym 
Ministerstwie Rozwoju



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

18

Pozostałe Programy objęte kontrolą są efektem rozpoznania potrzeb branż 
i analiz przeprowadzonych w resortach za nie odpowiedzialnych.

W SOR nie wskazano podmiotów wprost odpowiedzialnych za realiza-
cję Projektów flagowych – tak jak wskazano podmioty odpowiedzialne 
za projekty strategiczne. Wyjątkiem jest Program Batory, który został 
umieszczony w projekcie strategicznym (kompleksowym) Nowoczesne 
produkty przemysłu okrętowego, i za który odpowiedzialne było Minister-
stwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W konsekwencji brak 
było osoby (podmiotu), która byłaby odpowiedzialna za przeprowadzenie 
pierwszej fazy projektu – fazy koncepcyjnej, czyli czynności niezbędnych 
do powołania projektu (zdefiniowania celów) oraz jego właściwej struktury 
zarządczej.

Omawiane w grupach roboczych czy zespołach zadaniowych zagadnienia 
dotyczące możliwego zakresu i skali oddziaływania Programów nie były 
oparte na rzetelnych analizach przedstawiających różne warianty realiza-
cji celów danego Projektu flagowego. Ostatecznie działania tych gremiów 
nie zostały zakończone zdefiniowaniem celów głównych oraz formalnym 
ustanowieniem Projektów flagowych. 

Nie zostało spełnione więc zakładane w SOR wzmocnienie strategicznych 
zdolności państwa do określania i realizacji celów i procesów rozwojowych, 
w tym zmian w systemie zarządzania rozwojem oraz poszczególnych 
polityk publicznych poprzez wzmocnienie zdolności rządu do programo-
wania, koordynacji i wdrażania określonych celów SOR. Skutkiem tego nie 
osiągnięto planowanego zwiększenia skuteczności polityk publicznych, ich 
uspójnienia i zapewnienia komplementarności pomiędzy nimi. Przyczyn 
powyższego należy upatrywać w braku wskazania osób odpowiedzialnych 
za przygotowanie Projektów flagowych, w niewypełnieniu obowiązków 
nałożonych na przewodniczących komitetów sterujących (w Programach, 
w których zostały one powołane) oraz braku jednoznacznie określonych 
procedur i zasad działania, o czym szerzej w pkt 5.2. niniejszej Informacji.

Działania w fazie koncepcyjnej projektu, powinny polegać na zbieraniu 
inicjatyw, ogólnych pomysłów projektu, które po analizie, selekcji i kon-
kretyzacji, powinny zostać przekształcone w definicję, czyli syntetyczny 
opis projektu. Przygotowanie projektów ma zawsze miejsce w określonym 
kontekście społecznym i politycznym, wymagającym godzenia często 
konfliktogennych żądań i dążeń. W tej fazie odpowiedniość idei projektu 
może być systematycznie ustalana, zanim proces przygotowania posunie 
się daleko na tyle, że pomysłu nie można już porzucić. 

W kolejnej fazie powinna być analizowana sytuacja tak, by określić pro-
blemy, ograniczenia i możliwości, które można by objąć projektem. Wymaga 
to przeglądu wskaźników społeczno-ekonomicznych, narodowych priory-
tetów oraz priorytetów określonych dla funduszu, z którego projekt ma być 
finansowany. Ogólne cele projektu powinny wyjaśniać dlaczego projekt jest 
ważny dla społeczeństwa, w kategoriach długoterminowych korzyści dla 
beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup. Cel projektu powinien 
odnosić się do kluczowego problemu i być definiowany w kategoriach 
korzyści otrzymywanych przez beneficjentów lub grupę docelową, będą-

Nieprzejrzysty  
system zarządzania 

Projektami flagowymi
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cych rezultatem wykorzystywania usług przewidzianych przez program. 
Wyniki (rezultaty) opisują usługi, które będą dostarczane założonym 
beneficjentom lub grupie docelowej, a samo ich dostarczenie powinno być 
możliwe do obliczenia przez zarządzających projektem. Wyniki (rezultaty) 
powinny dotyczyć głównych przyczyn problemów dotykających grupę 
docelową. Analiza problemu powinna określać pożądany przez beneficjen-
tów zakres usług projektu, tak by upewnić się co do właściwości rezultatów, 
zaś działania – w jaki sposób dobra i usługi projektu będą dostarczane4.

Niewłaściwie przeprowadzone etapy planowania i przygotowania projek-
tów, w tym brak zdefiniowania celów, znacznie utrudniły dalsze kształto-
wanie i realizację programów.

5.2. Zarządzanie projektami flagowymi
We wszystkich Programach objętych kontrolą nie zostało zapewnione 
podejście projektowe lub zastosowano je w sposób niezgodny z zasadami 
zarządzania projektami. Było to niezgodne z założeniem SOR, która zakłada 
realizację przedsięwzięć w formule projektowej. Formuła ta miał przyczy-
nić się do wzmocnienia strategicznych zdolności państwa do określania 
i realizacji celów i procesów rozwojowych, w tym dokonanie zmian w sys-
temie zarządzania rozwojem. Jednakże sposób działania administracji nie 
został uporządkowany i skoncentrowany wokół wspólnych celów. Poszcze-
gólni ministrowie skupiali się jedynie na wąsko rozumianych zadaniach 
własnych, bez angażowania się w tworzenie warunków skutecznej reali-
zacji wspólnych celów. Brak było również współdziałania z podmiotami 
spoza administracji, których udział w osiągnięciu celów SOR był niezbędny. 
Przyczynami niewdrożenia podejścia projektowego było nieprzygotowanie 
administracji rządowej do wykonywania zadań w podejściu projektowym, 
a także niewykonanie przez ministrów odpowiedzialnych za nadzór nad 
realizacją Programów zadań nałożonych na nich decyzjami Przewodni-
czącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W szczególności nie 
zapewnili oni prawidłowej organizacji prac komitetów sterujących oraz 
zaniechali sfinalizowania działań w zakresie opracowania i zatwierdzenia 
dokumentacji zarządczej. Zaniechali też zwoływania komitetów sterują-
cych z częstotliwością wymaganą nie tylko formalnie, ale także z powodu 
potrzeby rozwiązywania krytycznych problemów występujących w reali-
zacji Programów. W dwóch Programach, w których nie zostały ustalone 
zespoły zadaniowe, przy braku wskazania w SOR ministra odpowiedzial-
nego, nie została zakończona faza definiowania celów (koncepcyjna). 

Zespoły zadaniowe powołano jedynie dla trzech z sześciu skontrolowanych 
Programów. Ich działania nie doprowadziły do zatwierdzenia planów dzia-
łania, określenia potrzeb oraz celów i wskaźników realizacji Programów, 
harmonogramów i budżetów. Nie dokonano analizy ryzyka i przewidywa-
nych skutków, w tym proponowanego sposobu reakcji na ryzyko. Natomiast 
w Programach, w których nie powołano zespołów zadaniowych, brak było 

4  Por. Komisja Europejska Biuro Współpracy Europaid, Podręcznik – Zarządzanie Cyklem Projektu, 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004 r.
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formalnej struktury zarządzania, nikt nie określił zakresu kompetencji 
poszczególnych podmiotów uczestniczących w Programie lub w poszcze-
gólnych projektach. W konsekwencji jednoczesnego braku współpracy 
i koordynacji działań pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi 
w dany Program, zarządzanie nim stanowiło istotną barierę w realizacji 
celów SOR. 

SOR zakłada jej realizację z wykorzystaniem podejścia projektowego.  
Projekty flagowe miały stanowić zbiór aktywności koniecznych do osią-
gnięcia celu, jakim jest powstanie określonego dobra posiadającego 
ustaloną użyteczność szczególnie istotną dla realizacji celów SOR5.  
SOR nie zdefiniowała jednak modelu podejścia projektowego poprze-
stając na stwierdzeniu, że ze względu na rolę i przypisane jej zadania, 
stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami roz-
wojowymi kraju (str. 5). Projekty flagowe i strategiczne miały zapewnić 
jej wdrożenie i rozumiane były jako strategiczne zadania państwa. Wdro-
żenie podejścia projektowego miało na celu operacjonalizację działań 
przewidzianych w SOR, w tym wskazanie podmiotów odpowiedzialnych, 
tak by zapewnić konsekwentną realizację celów. 

Zarządzanie projektami jest procesem, w trakcie którego podmiot kie-
rujący nim przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań 
wchodzących w skład projektu. Dokonuje odpowiedniej alokacji przydzie-
lonych do realizacji projektu środków, posługując się przy tym odpowied-
nimi technikami i metodami, aby osiągnąć narzucone wymagania w okre-
ślonym terminie i po wyznaczonych kosztach6. Na zarządzanie projektem 
składa się jego zdefiniowanie, planowanie, realizacja, kontrolowanie oraz 
zamknięcie. W ramach zarządzania projektami następuje podział na role 
projektowe z dokładnie opisanymi zadaniami, obowiązkami i schematami 
komunikacji. W praktyce występuje duża różnorodność modeli zarządza-
nia programami i projektami, jednak w dużych, złożonych programach 
(takich jak Projekty flagowe) do kluczowych ról należą: sponsor lub 
właściciel programu oraz kierownik programu, a także komitet sterujący 
czy rada programu.

5  Str. 16 i 385 SOR.
6  Jędrych P., Pietras P., Szczepańczyk M., Zarządzanie projektami, Wydanie I, Politechnika Łódzka, 

2012 r., Łódź.

W SOR nie zdefiniowano 
podejścia projektowego 
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Infografika nr 1 
Cykl życia programu

Cykl życia programu

FAZA

IDENTYFIKOWANIA 
(KONCEPCYJNA)

DEFINIOWANIE ZAMYKANIE

ZARZĄDZANIE 
PROJEKTAMI

DOSTARCZANIE 
POTENCJAŁU

REALIZACJA 
KORZYŚCI

proces o charakterze 
badawczo-analitycznym, którego 

efektem jest stworzenie zarysu 
programu

proces skoncentrowany na tworzeniu modelu 
docelowego, planów i struktur organizacyjnych. 

Dostarcza podstaw dla decyzji o realizacji 
programu. Kończy się opracowaniem listy 

projektów wraz z siecią powiązań między nimi

proces koordynowania i zarządzania projektami 
zgodnie z planem program

proces skoncentrowany na wdrożeniu i ciągłym udoskonalaniu ładu programu, 
czyli funkcji, procesów, procedur, infrastruktury etc. oraz zapewnianiu, że 
budowany potencjał (zsumowane wyniki projektów) jest spójny z odpowiednimi 
dokumentami strategicznymi i celami strategicznymi

 identy�kowanie, planowanie, ocena, mierzenie
i przegląd korzyści. Obejmuje planowanie i zarządzanie 
wprowadzaną przez projekty zmianą, implementowanie
jej do stałej działalności organizacji 

zapewnienie ciągłości koniecznych 
działań, kapitalizacja doświadczeń, 
zabezpieczenie mienia, ukończenie 
programu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli

Infografika nr 2 
Cykl życia projektu

Cykl życia projektu

rozpatrzenie różnych 
wariantów realizacji 
projektu, (w tym 
dopasowanie metodyki),
a następnie szczegółowe 
jej zaplanowanie, tj. 
zde�niowanie zakresu, 
zadań, zasobów
(w szczególności ludzkich), 
harmonogramu prac, 
oszacowanie kosztów, 
wskazanie ryzyk i ich 
hierarchizacja, 
doprecyzowanie 
przyszłych korzyści, 
przyjęcie standardów
jakości

zde�niowanie
i oszacowanie inicjatywy 
projektowej, pozwalające 
podjąć decyzję
o rozpoczęciu 
szczegółowego 
planowania projektu 

wytworzenie końcowego 
produktu projektu, 
uzyskanie akceptacji
i odbioru końcowego 
produktu projektu, 
odpowiednie reagowanie 
na wszelkie zagadnienia
i ryzyka w trakcie realizacji 

wery�kacja uzyskania 
korzyści, zamknięcie 
projektu, określenie 
sposobu dalszego 
monitorowania korzyści
i ryzyk 

końcowy produkt projektu, 
plan zarządzania 
projektem, potrzeby 
projektowe, rozwiązanie 
projektowe, model 
�nansowy, harmonogram 
realizacji projektu, 
dodatkowa dokumentacja 
projektowa, decyzja
o odbiorze końcowego 
produktu projektu

decyzja o przejściu do fazy 
realizacji projektu, komplet 
dokumentacji projektowej 

decyzja o przejściu do fazy 
planowania, karta projektu 

potrzeba (wewnętrzna
lub zewnętrzna), pomysł 
na projekt, zmiana 
legislacyjna etc. 

karta projektu, której 
akceptacja jest 
równoznaczna z decyzją
o przejściu do fazy 
planowania 

produkty projektu, raporty raport zamknięcia, decyzja 
o zakończeniu projektu 

plan zarządzania 
projektem, potrzeby 
projektowe, rozwiązanie 
projektowe, harmonogram 
realizacji projektu, model 
�nansowy, dodatkowa 
dokumentacja projektowa, 
decyzja o realizacji bądź 
przedwczesnym 
zamknięciu projektu 

decyzja o przejściu do
fazy planowania lub 
zakończeniu prac 

decyzja dotycząca 
przejścia do fazy realizacji 
projektu 

odbiór końcowego 
produktu projektu

decyzja o zakończeniu 
projektu 

FAZA: PRZYGOTOWANIA
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli
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Zgodnie z literaturą przedmiotu i mając na uwadze podejście projek-
towe, a także odnosząc branże oddziaływania projektów flagowych 
jako zadań państwa w działach administracji rządowej, właściwy 
minister pełnił zadania odpowiadające roli sponsora7 lub właściciela 
programu8. W fazie wykonawczej projektu jednym z istotnych procesów 
zarządczych jest kontrola i koordynowanie. Polegają one na śledzeniu 
przebiegu i rezultatów wykonawstwa, badaniu ich zgodności z planem 
oraz podejmowaniu interwencji w przypadku stwierdzenia istotnych 
odchyleń. W metodyce procesów sterowania wskazuje się, że są one 
realizowane cyklicznie przez cały okres wdrażania projektu i powinny 
przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków zakłóceń jego 
przebiegu, końcowych rezultatów i celów. Do przykładowych inter-
wencji stosowanych w takim sterowaniu projektem/programem należą 
zwiększenie zdolności wykonawczych, redukcja nakładów, zmiana prze-
biegu projektu czy też zmiana celów produktu (rezygnacja z niektórych 
rezultatów, obniżenie wymagań jakościowych lub ilościowych)9. Zasto-
sowane rodzaje interwencji powinny być adekwatne do stwierdzonych 
odchyleń od planu projektu, co wymaga precyzyjnego określenia etapów 
analizy takich odchyleń oraz odpowiednich procedur. Głównymi elemen-
tami sterowania dla komitetu sterującego mogą być czynności takie jak 
zezwolenie na zainicjowanie projektu, zezwolenie na realizację projektu, 
ocena końcowa etapu, raport okresowy, raporty nadzwyczajne wyni-
kające z krytycznych zjawisk w trakcie wykonywania projektu, ocena 
sytuacji nadzwyczajnej oraz wdrożenie, a po wykonaniu zatwierdzenie 
planu nadzwyczajnego, zamknięcie projektu.

W momencie przyjęcia SOR i zainicjowania działań w celu realizacji 
poszczególnych Projektów flagowych brak było wytycznych wskazujących 
metodykę zarządzania tymi projektami. W KPRM opracowano Standardy 
Zarządzania Projektami Strategicznymi10. Nastąpiło to jednak we wrześniu 
2018 r., gdy część prac przygotowawczych w ramach Projektów flagowych 
już podjęto. W dokumencie tym określono, opisano i zmapowano proces 
organizowania, realizacji, kontroli i zamykania przedsięwzięć o charakte-
rze projektowym w centralnej administracji rządowej. Adresatami doku-

7  Zgodnie z metodyką TenStep® Project Management Process – sponsor to osoba posiadająca 
najwyższą władzę w projekcie. Zapewnia finansowanie projektu, rozwiązuje kwestie krytyczne 
oraz zmiany zakresu, zatwierdza główne przedmioty dostawy i dostarcza ogólne wytyczne. 
Odpowiada również za projekt w danej organizacji. Źródło: http://tenstep.pl/broszury/
MetodykaDlaSponsora-Fragmenty.pdf. Według Standardów zarządzania, sponsor to osoba, 
pod opieką której realizowany jest projekt, będąca ambasadorem projektu zarówno wewnątrz 
organizacji jak i na zewnątrz. Sponsor organizuje prace komitetu sterującego i przewodniczy 
jego obradom. W przypadku niepowołania komitetu sterującego sponsor przejmuje jego rolę 
i odpowiedzialność.

8  Właściciel programu, według Standardów zarządzania, to osoba strategicznie zarządzająca 
programem. Dla powodzenia programu musi być wyraźnym przywódcą i mieć możliwości 
i umiejętności aktywnego komunikowania programu interesariuszom wyższego szczebla. 
Właściciel programu dba o to, by program dostarczył zakładane rezultaty i przyniósł oczekiwane 
korzyści oraz zarządza głównymi ryzykami programu.

9  Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 r., 
s. 236–239.

10  Dokument opracowany przez Radę Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych (działającą 
w strukturach KPRM od kwietnia 2018 r.), niemający charakteru obligatoryjnego, stanowiący 
wytyczne w powyższym zakresie. Dalej: Standardy Zarządzania.
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mentu były podmioty zaangażowane w realizację projektów wynikających 
z rządowych dokumentów strategicznych oraz pracownicy, poszukujący 
dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami. Prezentowane zale-
cenia miały charakter ramowy, wymagający każdorazowego dopasowania 
do kultury organizacyjnej jednostki, charakteru realizowanego projektu, 
uwarunkowań zewnętrznych oraz wiedzy i umiejętności zespołu w zakresie 
zarządzania projektami. Standardy zarządzania przewidywały, że w przy-
padku, gdy przed opracowaniem tego dokumentu jednostka posiadała 
własne procedury zarządzania projektami, to należało dokonać analizy 
spójności zastosowanej metodyki ze Standardami zarządzania i ewen-
tualnych korekt w celu zapewnienia spójności między nimi. Definicje ról 
wynikające ze Standardów Zarządzania są zbieżne/tożsame z definicjami 
zawartymi w literaturze przedmiotu. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że pod-
mioty objęte kontrolą nie były przygotowane do realizacji przedsięwzięć 
w odmiennej niż dotychczas formule, tj. w podejściu projektowym. Nie 
wdrożyły także zasad wynikających ze Standardów zarządzania ani nie 
opracowały i nie stosowały własnych.

W dniu 25 stycznia 2019 r. (niemal dwa lata po przyjęciu SOR) Rada Moni-
torowania przyjęła dokument Wdrażanie podejścia projektowego w Mini-
sterstwie – pierwsze kroki, w którym przedstawiono zestawienie działań 
(usług) stanowiących podejście projektowe. Podobnie jak Standardy zarzą-
dzania był to dokument fakultatywny.

Równolegle z uchwaleniem SOR w PFR11 opracowano dokumenty doty-
czące realizacji przedsięwzięć w podejściu projektowym. Nie zostały one 
jednak dostosowane, a następnie przyjęte przez komitety sterujące do sto-
sowania w zespołach zadaniowych powołanych dla programów, z uwagi 
na prowadzenie przez KPRM prace w tym obszarze. Były to:
 � Metodyka Koordynacji Programów flagowych – Zbiór dobrych praktyk 
rekomendowanych do zastosowania przez Kierownika Programu i Komitet 
Sterujący Programu flagowego – zbiór zasad, wytycznych standaryzują-
cych zasady koordynacji, w tym sposób i tryb pracy zespołów zadanio-
wych powoływanych do realizacji programów flagowych; opracowanie 
zawierało zasady koordynacji zastosowane w programach, w zakresie 
np. powoływania przez Przewodniczącego KERM zespołów zadaniowych 
ds. programów;

 � Przewodnik do metodyki koordynacji programów flagowych – Opis procesów 
w cyklu życia Programu;

 � wzorce dokumentów zarządczych.

Decyzją z dnia 17 lutego 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wprowadził 
w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju (odpowiedzialnym za przygotowanie 
SOR) dokument pn. Proces Projektowy dla projektów realizowanych w Mini-
sterstwie Rozwoju. Był on adresowany do pracowników MR oraz pracowni-
ków jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki (oraz rozwoju regionalnego)12. W dokumencie tym 

11  Autorem opracowania jest WHITECOM sp. z o. o.
12  M.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PFR.
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opisano proces organizowania i realizacji przedsięwzięć w ramach SOR 
poprzez wprowadzenie reżimu projektowego. Dokument zdefiniował 
poszczególne role projektowe wraz z zakresem ich odpowiedzialności. 
Jednakże w związku z przeprowadzoną w styczniu 2018 r. reorganizacją 
składu Rady Ministrów sukcesorem Procesu, jako następca prawny ówcze-
snego Ministerstwa Rozwoju, zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
które nie realizowało żadnego projektu flagowego.

W konsekwencji brak było uporządkowanej struktury zarządczej oraz jed-
nolitych zasad, w oparciu o które wyznaczone podmioty (odpowiedzialni 
ministrowie) przystąpiłyby do ustanowienia i realizacji programów zgodnie 
z założeniem wynikającym z SOR. Żaden z Programów i Projektów obję-
tych niniejszą kontrolą nie posiadał przyjętego planu/metodyki, a zespoły 
zadaniowe powołano jedynie dla trzech Programów (Luxtorpeda 2.0, Żwirko 
i Wigura, Polskie meble). 

W opinii Przewodniczego Rady Monitorowania, pierwsze problemy, które 
zostały napotkane przy realizacji i monitorowaniu projektów wynikały 
z faktu, że do tej pory ministerstwa nie wykorzystywały metodyki projek-
towej przy realizacji działań na tak dużą skalę. Jednak zarówno problemy 
w realizacji projektów zgłaszane przez liderów projektów jak i skutki opóź-
nień w ich realizacji nie wymagały, jego zdaniem, zmian w strategicznych 
dokumentach Rady Ministrów. 

Programy objęte kontrolą były przygotowywane i realizowane w niejedno-
lity sposób oraz znajdowały się w różnym stanie zaawansowania, dlatego 
dokonywanie bezpośrednich porównań między nimi nie jest możliwe.

Dla trzech z sześciu Programów objętych kontrolą Przewodniczący KERM 
powołał zespoły zadaniowe. Były to:
1) decyzja nr 3 Przewodniczącego KERM z dnia 19 września 2017 r. w spra-

wie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Programu Żwirko i Wigura 
(decyzja była dwukrotnie zmieniana w zakresie zmian w składzie 
osobowym Zespołu zadaniowego);

2) decyzja nr 4 Przewodniczącego KERM z dnia 10 listopada 2017 r. w spra-
wie powołania Zespołu zadaniowego do spraw programu Polskie meble;

3) decyzja nr 5 Przewodniczącego KERM z dnia 10 listopada 2017 r. w spra-
wie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Programu Luxtorpeda 
2.0, uchylona decyzją nr 9 Przewodniczącego KERM z dnia 15 czerwca 
2018 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw realizacji 
Komponentu Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny”.

We wszystkich decyzjach powołujących zespoły zadaniowe wyodrębniono 
analogiczne role zarządcze (m.in. komitet sterujący, kierownika programu, 
liderów projektów), którym przypisano tożsame zadania zarządcze i zakres 
odpowiedzialności.

Składy komitetów sterujących liczyły kilkunastu członków, powoływanych 
z instytucji działających w obszarze oddziaływania programu, zgodnie 
z Procesem projektowym w Ministerstwie Rozwoju13. Funkcję przewodni-

13  Załącznik do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia procesu projektowego w Ministerstwie Rozwoju.
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czącego komitetu sterującego powierzano osobie z jednostki merytorycznie 
najbliższej celowi głównemu programu, zaś w roli zastępcy przewodniczą-
cego występowała osoba pochodząca z ówczesnego Ministerstwa Rozwoju 
(inicjującego SOR).

Dla żadnego z Programów objętych kontrolą, wbrew wyrażonej w SOR 
woli podejścia projektowego oraz rekomendacjom RBMP, nie stworzono 
rzetelnego systemu zarządzania projektami w formule projektowej, w tym 
zwłaszcza w zakresie zarządzania programem. Pomimo omawiania pro-
jektów dokumentacji zarządczej przygotowywanej przez kierowników 
programów, żaden z komitetów sterujących powołanych do realizacji Pro-
gramów Luxtorpeda 2.0, Żwirko i Wigura oraz Polskie meble nie zatwierdził 
ich do stosowania, a zatem nie stanowiły one wiążących podstaw realizacji 
Programów. Tym samym komitety sterujące, przy braku właściwych działań 
ze strony przewodniczących, nie wypełniały swoich zdań powierzonych im 
w drodze stosownych decyzji Przewodniczącego KERM. W złożonych wyja-
śnieniach ministrowie nie podali przyczyny niewypełnienia obowiązków 
wynikających z decyzji. Wskazywano na trudności w określeniu metodyki 
zarządczej dla projektów flagowych oraz zdefiniowaniu adekwatnych form 
współpracy. 

Konsekwencją nieprawidłowego wykonania obowiązków był brak zasto-
sowania wymaganego w SOR podejścia projektowego. Przejawiał się on 
nieokreśleniem zakresu przedmiotowego oraz oceny wykonalności i efek-
tywności programu, jako podstawy decyzji o realizacji programu oraz 
ustalenia stopnia osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Faktyczna realizacja 
Programów charakteryzowała się rozproszeniem działań, odpowiedzialno-
ści i kompetencji.

Przykłady

Menadżer Programu Luxtorpeda 2.014 opracował dokument pn. Program 
Luxtorpeda 2.0 Wstępna Definicja Programu Wersja 0.1 (lipiec 2017 r.)15. Doku-
ment ten był omawiany na wszystkich (czterech) posiedzeniach grupy roboczej 
do spraw Programu Luxtorpeda 2.0, które odbyły się w okresie od lipca do listo-
pada 2017 r. W dniu 28 listopada 2017 r., przed rozpoczęciem pierwszego 
posiedzenia komitetu sterującego, kierownik programu Luxtorpeda 2.0 wniósł 
o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie m.in. punktów dotyczących 
przedstawienia kompletnej definicji programu oraz karty projektu Programu 
Luxtorpeda 2.0. W protokole z posiedzenia komitetu sterującego nie odnoto-
wano przyczyn tej decyzji. W toku kontroli NIK ustalono, iż z uwagi na opra-
cowanie w PFR Metodyki koordynacji programów flagowych zdecydowano 
o wykorzystanie w dalszych pracach wzoru dokumentacji zarządczej powstałej 
w ramach tej metodyki. Kierownik programu otrzymał i wykonał polecenie 
służbowe, aby przepisać Wstępną Definicję Programu na formatkę opracowaną 
przez Whitecom z sp. z o.o. i zastąpić nią dotychczasową formułę. Wyciąg 
ze zmienionej dokumentacji zarządczej został przekazany przez kierownika 
programu do MI w dniu 4 stycznia 2018 r. Pomimo to, dokumentacja dla Pro-
gramu nie została przedłożona w celu omówienia na posiedzeniu komitetu 
sterującego w dniu 5 stycznia 2018 r., a punkt agendy posiedzenia dotyczący 

14  Po wydaniu decyzji nr 5 Przewodniczącego KERM została mu powierzona rola kierownika 
programu.

15  Dalej: Wstępna Definicja Luxtorpedy 2.0.
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prezentacji zmienionej dokumentacji zarządczej Programu Luxtorpeda 2.0, 
z niewiadomych przyczyn, przeniesiony został na kolejne posiedzenie komitetu 
sterującego. Kolejnego posiedzenia komitetu sterującego jednak nie zwołano, 
a w dniu 15 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 9 Przewodniczącego 
KERM w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw realizacji Kompo-
nentu Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny”, która wygasiła 
decyzję nr 5. Wobec zaprzestania zwoływania posiedzeń komitetu sterującego, 
a następnie rozwiązaniu komitetu sterującego, więcej nie omawiano i w kon-
sekwencji nie przyjęto dokumentacji zarządczej dla Programu Luxtorpeda 2.0. 

Komitet sterujący Programu Żwirko i Wigura nie zatwierdził dokumentacji 
zarządczej dla tego programu, nie określił celów i wstępnego zakresu działań 
do jego realizacji, a także przyczynił się do częstych zmian koncepcji i zakresu 
poszczególnych projektów składowych. Wskazywanymi przyczynami nie-
wypełnienia powyższych obowiązków było rozpoczęcie działań zespołów 
zadaniowych bez nadrzędnego dokumentu o charakterze programowym 
(np. polityka rozwoju sektora), na którym zespoły mogłyby się opierać, a także 
złożoności i nowość obszaru. Wprawdzie komitet sterujący uznał założenia 
zawarte w dokumencie pn. Program CEDD Definicja Programu Wersja I.0 
29.04.2018 r. jako kierunkowe dla całego Programu Żwirko i Wigura, to wobec 
braku ich formalnego zatwierdzenia nie zapewniały kompletnych i spójnych 
ram, w oparciu o które realizowany jest Program ani nie były wiążące dla jego 
uczestników16.

Pomimo przedstawienia na pierwszym posiedzeniu grupy roboczej (w dniu 
13 czerwca 2017 r.) przez pracownika PFR (późniejszego kierownika pro-
gramu) koncepcji Programu Polskie meble, nie została podjęta formalna 
decyzja w sprawie jej przyjęcia. Ustalono, że koncepcja i portfolio mogą ulegać 
zmianom w toku dalszych prac nad programem. Ustalono zadania polegające 
na przygotowaniu i przedstawieniu planu pracy dla głównych „driverów” 
(przygotowanie i prezentacja planu głównych projektów) oraz na usystematy-
zowaniu listy proponowanych projektów. Zaakceptowano także treść projektu 
decyzji w sprawie powołania struktury zarządczej programu, który miał być 
zarządzany zgodnie z metodologią opisaną w procesie projektowym wprowa-
dzonym w MR decyzją Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2017 r. 

Poza powołaniem zespołów zadaniowych, nie stworzono niezbędnych 
warunków do sprawnej i efektywnej realizacji Programów. Nie określono 
formalnie celów, zasad planowania i organizacji wykonawstwa w Progra-
mach. Nie sporządzono harmonogramu Programu zawierającego terminy 
realizacji poszczególnych etapów (tzw. kamienie milowe). Nie określono 
mierzalnych wskaźników (wraz z metodą wyliczenia) pozwalających 
na dokonanie oceny osiąganych efektów. Nie zaplanowano zasobów  
Programu, w tym nie wskazano liderów projektów składowych. Nie wpro-
wadzono mechanizmów zarządzania ryzykiem w Programie. Nie określono 
zasad sterowania Programem (badania zgodności realizacji z planem 
i podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia istotnych odchy-
leń). Nie zastosowano żadnej z dostępnych metod zarządzania projektami, 
jak też nie stworzono autorskiej metodyki w tym zakresie. Tym samym 
nie było spełnione założenie, wskazane w SOR, by projekty flagowe były 
realizowane z wykorzystaniem podejścia projektowego.

16  W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z 17 sierpnia 2020 r. Minister Infrastruktury podał, 
że Definicja Programu CEDD została poddana rewizji i uzgodnieniom w okresie marzec-czerwiec 
2020 r. i w czerwcu 2020 r. została przyjęta.
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W pozostałych trzech Programach ministrowie za nie odpowiedzialni nie 
doprowadzili do ustanowienia zespołów zadaniowych, ani nie zapewnili ich 
realizacji zgodnie z wymaganym w SOR podejściem projektowym.

Przykłady

Podmiotem odpowiedzialny za Program Batory, zgodnie z SOR było Minister-
stwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dla realizacji Programu nie 
zastosowano jakiejkolwiek metodyki zarządzania. Uniemożliwiło to określenie 
zakresu programu oraz ocenę wykonalności i efektywności projektu jako pod-
stawy decyzji o jego realizacji oraz ustalenia wskaźników osiągnięcia celów. 
Nie stworzono struktury zarządczej programu, w tym komitetu sterującego 
czy rady programu, co doprowadziło do nieprzejrzystego podziału kompetencji 
oraz odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących w pro-
gramie, w tym do niewłaściwego przypisania ról projektowych. Powodem nie-
określenia dokumentacji zarządczej Programu Batory była przyjęta w MGMiŻŚ 
koncepcja prowadzenia prac w trybie roboczym oraz założenie, że z uwagi 
na charakter projektów wszystkie kwestie dotyczące poszczególnych pro-
jektów miały być określane przez podmioty zaangażowane w ich realizację. 
W świetle przedstawianych wyjaśnień, uczestnictwo MGMiŻŚ w Programie 
Batory polegało przede wszystkim na monitorowaniu prowadzonych działań 
przez podmioty, które je realizują i programują.

W konsekwencji wady te istotnie obniżyły jakość zarządzania Programem oraz 
skuteczność jego realizacji. Jedynie dla jednego z czterech projektów (Zielona 
stocznia) powołana została grupa robocza, działająca na podstawie opracowa-
nego w tym celu regulaminu. Model procedowania tego projektu planowano 
zastosować także do projektu I-offshore, który był dopiero na etapie koncep-
cyjnym. Natomiast dokumentacja zarządcza dla projektu Promy dla PŻB nie 
została sporządzona, gdyż – zdaniem MGMiŻŚ – opracowanie należało do PŻB, 
która realizowała projekt.

Program CyberPark Enigma znajdował się w fazie koncepcyjnej. Rozpoczęcie 
realizacji przewidziano na I kwartał 2017 r. jednak dopiero w dniu 9 listopada 
2017 r. odbyło się posiedzenie inicjujące grupy roboczej, w którym udział 
wzięli m.in. naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej, przedstawicie Minister-
stwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, NCBiR, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komendy Głównej Policji. W efek-
cie podjętych ustaleń przygotowano projekt decyzji Przewodniczącego KERM 
powołującej zespół zadaniowy do spraw Programu Cyberpark Enigma, która 
do dnia opracowania niniejszej Informacji nie została wydana. 

W konsekwencji nie określono żadnych parametrów programu, w tym jego 
organizacji, podziału ról projektowych, celu, harmonogramu, zasobów. Pięć 
projektów przypisanych do tego Programu realizowano indywidualnie. Było 
to działanie niezgodne z zasadami podejścia projektowego. Program powinien 
bowiem obejmować powiązane ze sobą projekty, realizowane w skoordyno-
wany ze sobą sposób na rzecz osiągnięcia wspólnego celu nadrzędnego (celu 
programu), niemożliwego do zrealizowania przez poszczególne projekty 
osobno. 

Ustalenia kontroli wskazują, że nie zostały podjęte żadne działania mające 
na celu formalne ustanowienie i rozpoczęcie Programu Inteligentna kopal-
nia. Nie utworzono dedykowanej grupy roboczej, nie wydano stosownej decy-
zji Przewodniczącego KERM powołującej zespół zadaniowy, ani nie podjęto 
żadnych działań inicjujących ten Program. 

W wyjaśnieniach wskazano, że „naturalnym gospodarzem” Programu Inteli-
gentna Kopalnia był minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin 
oraz energii (ówcześnie Minister Energii), który z uwagi na prowadzenie dzia-
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łań w obszarze restrukturyzacji sektora górniczego nie wykazał zaangażowa-
nia przy formułowaniu celu programu. W konsekwencji formalnie Program 
Inteligentna kopalnia nie powstał. Natomiast odejmowane przez PFR działania 
w zakresie wsparcia polskiej branży maszyn górniczych, również określane 
nazwą Program Inteligentna kopalnia, nie były i nie mogły być częścią tego 
Programu.

We wszystkich kontrolowanych Programach, w który ustanowiono komi-
tety sterujące, nie mogły one wypełniać swoich zdań również wskutek 
niezwoływania posiedzeń z częstotliwością wymaganą nie tylko formalnie, 
ale też z powodu potrzeby rozwiązywania krytycznych problemów wystę-
pujących w realizacji Programów.

Przykłady

Komitet sterujący Programu Polskie meble odbył tylko jedno posiedzenie, 
w dniu 22 marca 2018 r. Po tym dniu nie zwoływano posiedzeń komitetu 
sterującego, ponieważ uznano, że program wszedł już w fazę realizacji. Pomi-
nięto jednak fakt, że faza realizacji wymaga wykorzystywania przypisanej 
komitetowi sterującemu roli zarządczej. Podczas obrad komitetu sterującego 
zgłaszano konieczność podsumowania kierunku zmian i aktualizacji koncep-
cji Programu Polskie meble w odniesieniu do celów, działań, zadań, harmo-
nogramu wdrożeń i liderów projektów. Realizację tego zadania powierzono 
kierownikowi programu oraz liderom poszczególnych projektów, w terminie 
do czerwca 2018 r. Jednak z uwagi na brak posiedzeń komitetu sterującego, 
nie zostały podjęte żadne decyzje.

Komitet sterujący Programu Luxtorpeda 2.0 zebrał się jedynie dwa razy w ciągu 
dwóch pierwszych miesięcy swojego istnienia (w dniach 28 listopada 2017 r. 
i 5 stycznia 2018 r.) uzasadniając to planowanym przekształceniem programu 
w komponent programu CPK. Tymczasem przekształcenie to nastąpiło dopiero 
w czerwcu 2018 r. Pod koniec 2017 r. okazało się, że formuła Programu Luxtor-
peda 2.0 nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Nie było decyzji co do źródeł 
finansowania, jednocześnie w listopadzie została uchwalona Koncepcja budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wówczas powstał pomysł włączenia 
Programu Luxtorpeda 2.0 do CPK. Program Luxtorpeda 2.0 miał zostać prze-
kształcony w jeden z podprojektów wdrażających Koncepcję budowy CPK 
i uzupełniony dodatkowo o komponent infrastrukturalny. Decyzją nr 9 Prze-
wodniczącego KERM, Program Luxtorpeda 2.0 został przekazany do realizacji 
w ramach prac zespołu zadaniowego do spraw realizacji Komponentu Kole-
jowego Programu Centralny Port Komunikacyjny i przestał funkcjonować jako 
Projekt flagowy SOR. Pomimo wydania decyzji nr 9 Rada Monitorowania Portfela 
Projektów Strategicznych nie podjęła uchwały o zamknięciu Programu Luxtor-
peda 2.0, który nadal znajdował się w portfelu projektów Polskiego Funduszu 
Rozwoju SA17, a interesariusze Programu Luxtorpeda 2.0 kontynuowali prace 
analityczne i przygotowawcze w ramach realizowanych projektów.

Komitet sterujący Programu Żwirko i Wigura obradował dziesięciokrotnie, 
jednakże po dniu 18 czerwca 2019 r. kolejne spotkania nie były zwoływane, 
co wyjaśniono okresem wakacyjnym, a następnie przedwyborczym.

Składy ustanowionych komitetów sterujących dla Programów Żwirko 
i Wigura oraz Polskie meble nie były na bieżąco aktualizowane. Wskutek 
zmian, które zaszły między innymi w wyniku reorganizacji administracji 

17  Uchwała nr 2/06/2018 Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych z dnia 12 czerwca 
2018 r. w sprawie określenia portfela projektów strategicznych.
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rządowej, skład osobowy oraz pełnione role nie były zgodne ze stanem 
faktycznym.

Przykłady

Od chwili powołania komitetu sterującego Programu Żwirko i Wigura 
funkcję przewodniczącego komitetu sterującego pełnił minister właściwy 
do spraw infrastruktury. Po powołaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. przez Mini-
stra Infrastruktury pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych 
statków powietrznych oraz Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów18, 
MI w pełni przejęło koordynację nad programem. Tym samym Minister Infra-
struktury pełnił rolę odpowiadającą definicji sponsora. Natomiast rola spon-
sora (osoby, pod opieką której realizowany jest projekt) powierzona została 
Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii (następnie Ministrowi Rozwoju).

Z uwagi na zmiany stanu prawnego i faktycznego, jakie nastąpiły w wyniku 
reorganizacji centralnej administracji rządowej w styczniu 2018 r., zdez-
aktualizował się skład zespołu zadaniowego oraz wykaz osób pełniące role 
projektowe w Programie Polskie meble. Funkcję przewodniczącego komitetu 
sterującego powierzono podsekretarzowi stanu w ówczesnym Ministerstwie 
Rozwoju, który w wyniku reorganizacji centralnej administracji rządowej 
w styczniu 2018 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w MIiR, a we wrze-
śniu 2018 r. zakończył pracę w administracji rządowej. Funkcję zastępcy prze-
wodniczącego pełnił podsekretarz stanu w ówczesnym MR, który od 9 stycznia 
2018 r. objął urząd Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, i który następnie, 
od września 2018 r., objął funkcję przewodniczącego komitetu sterującego. 
Fakty te jednak nie zostały formalnie potwierdzone w drodze zmiany decyzji 
nr 4 Przewodniczącego KERM.

5.3. Finansowanie projektów flagowych
Żaden z Programów objętych kontrolą nie miał zapewnionego finansowa-
nia niezbędnego do jego realizacji. Nie określono modelu finansowania, 
nie opracowano budżetu ani nie wskazano i nie zabezpieczono źródeł 
sfinansowania. W konsekwencji realizowano przede wszystkim projekty 
dwóch typów. Po pierwsze projekty, które finansowano ze środków wła-
snych podmiotów realizujących te zadania i które traktowano jako bez-
kosztowe. Po drugie projekty, które mogły być włączone w już istniejące 
programy operacyjne i sektorowe.

SOR nie wskazała źródeł finansowania Projektów flagowych. Wskazano 
jedynie, iż ich realizacja będzie wymagała zaangażowania znacznych 
środków publicznych krajowych i wspólnotowych oraz prywatnych. W tej 
sytuacji rolą komitetów sterujących oraz podmiotów odpowiedzialnych 
za dany program było sprecyzowanie i zabezpieczenie niezbędnych środ-
ków do realizacji projektów. Tymczasem w żadnym ze skontrolowanych 
Programów podjęte działania nie doprowadziły do określenia budżetu 
i modelu finansowania, ani wskazania i zabezpieczenia źródeł jego sfinan-
sowania. Zadanie to także nie zostało scedowane na inny podmiot/osobę 
w ramach struktury projektowej danego programu. 

18  Zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia 
i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych 
oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (Dz. Urz. MI, z 2019 r. poz. 6). Dalej: 
Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP.
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Przykłady

Wstępne oszacowane na dzień 3 stycznia 2017 r. całkowite zapotrzebowanie 
finansowe na Program Luxtorpeda 2.0 wyniosło 4 mld zł, w tym na projekty: 
Projekt Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego 
taboru pasażerskiego „Innorail” 157 mln zł, Innowacyjne projekty taborowe 
planowane do realizacji przy udziale NCBiR „InnoPKP” 3,5 mld zł i Modernizacja 
i rozbudowa toru testowego w Żmigrodzie – 300 mln zł. Zabezpieczono środki 
w wysokości 157 mln zł z NCBiR, jednakże bez wskazania, na który projekt. 

Nie zostało oszacowane zapotrzebowanie kosztów realizacji Programu 
Batory. Uznano, że jego budżetem miały być środki bezpośrednio zaan-
gażowane w projekty przez podmioty za nie odpowiedzialne. Określono 
planowany budżet projektu Promy dla PŻB, który według szacunku na dzień 
27 stycznia 2020 r. wynosił 774 mln zł. Szacowany budżet pierwszego etapu 
projektu Zielona Stocznia, przy uwzględnieniu wsparcia z NCBiR, opiewał 
na ok. 40 mln zł, natomiast budżet programu sektorowego INNOship wynosił 
726,9 mln zł.

Problem braku finansowania dla dwóch projektów realizowanych 
w ramach Programów Luxtorpeda 2.0 oraz Żwirko i Wigura był podnoszony 
na posiedzeniach komitetu sterującego jako istotne ograniczenie realizacji 
projektów składowych. Jednostki realizujące projekty zgłaszały, iż mogą 
wydatkować środki tylko na przedsięwzięcia mieszczące się w działalności 
statutowej. Środki przeznaczone na realizację zadań i projektów były zatem 
wypadkową środków dostępnych, często ad hoc, w ramach budżetów insty-
tucji w nie zaangażowanych. To one były odpowiedzialne za zapewnienie 
finansowania projektów, których realizację powierzył im komitet sterujący. 

Przykłady

Cztery projekty Programu Żwirko i Wigura sfinansowane zostały ze środ-
ków własnych podmiotów odpowiedzialnych za nie. Na projekt PANSA UTM, 
w ramach którego zakupiono licencje oprogramowania systemu UTM Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej zaplanowała środki na opłacenie faktur barte-
rowych w kwocie 2,1 mln zł. Do końca 2024 r. PAŻP planuje wydatkowanie 
łącznie 18,2 mln zł. Na projekt DroneLab Środowisko Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia zaplanowała łącznie 72,4 tys. zł, z czego do dnia 30 września 
2019 r. wydatkowano 36,0 tys. zł. Projekty Rozporządzenie BVLOS oraz Biała 
Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych nie wymagały dodatko-
wych nakładów finansowych i zostały w całości ujęte w budżetach ULC oraz 
MI i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Oba projekty wykazano w systemie 
„MonAliZa” jako bezkosztowe.

W związku z brakiem budżetu dla Programu, każdy pomysł mógł zostać objęty 
Programem Luxtorpeda 2.0 i trwał tak długo, jak długo szukano finansowa-
nia. Jeśli go nie znaleziono, to szukano nowego pomysłu, który miałby finanso-
wanie. Szukano źródeł finansowania w NCBiR (w ramach konkursu Gospostra-
teg) oraz w PKP IC SA, która w ramach Strategii taborowej PKP IC SA zakładała 
modernizację taboru kolejowego. Ostatecznie zapewniono finansowanie dla 
projektu Innorail oraz częściowe finansowanie dla Modernizacji toru testowego 
w Żmigrodzie. 

W Programie Batory podmiot odpowiedzialny za program (MGMiŻŚ) 
uznał, że określenie i następnie zapewnienie finansowania projektów, 
ze względu na ich charakter, zależy od podmiotów je realizujących. Jed-
nakże nie zostały wydane żadne decyzje Ministra GMiŻŚ obligujące do tego 
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uczestników programu. Zgodnie z SOR, to MGMiŻŚ jest odpowiedzialne 
za Program, a więc to na nim spoczywał obowiązek takiego zaprojekto-
wania zadań i zasobów, które umożliwią jego realizację. PŻB (podmiot 
realizujący projekt Promy dla PŻB), nie była zdolna do pozyskania środków 
zapewniających sfinansowanie inwestycji w ramach projektu Promy dla 
PŻB. Zakładano, że projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych 
PŻB w wysokości 75 mln zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Spółek SA 
(100 mln zł), Funduszu Inwestycji Kapitałowych (200 mln zł) oraz kredytu 
Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(409 mln zł). Jednakże PŻB środki własne przeznaczyła w dniu 16 maja 
2017 r. na zakup i modernizację używanego promu (m/f Cracovia ex m/f 
Drujba). Natomiast Fundusz Rozwoju Spółek SA, mimo pozytywnego 
wyniku Testu Prywatnego Inwestora, nie podjął decyzji o podwyższeniu 
kapitału akcyjnego PŻB o kwotę 100 mln zł. Minister GMiŻŚ, mimo że był 
odpowiedzialny za Program Batory, nie podjął decyzji o podwyższeniu 
kapitału zakładowego PŻB, co miało poprawić jej wiarygodność kredytową. 
Nie podjął również żadnych decyzji co do dalszych działań w sytuacji, 
gdy instytucje potencjalnie zainteresowane finansowaniem projektu zre-
zygnowały z dalszej współpracy z PŻB, ze względu na negatywną ocenę 
potencjału wykonawcy tego projektu (MSR), narzuconego przez MGMiŻŚ.

Odpowiedzią na ograniczenia w finansowaniu Programu Żwirko i Wigura 
była rekomendacja dotycząca utworzenia spółki celowej rozwijającej polski 
system U-Space. Spółka miała zapewnić obsługę działania Centralnoeuro-
pejskiego Demonstratora Dronów. Koncentracja działań w jednym pod-
miocie pozwoliłaby na pozyskanie finansowania i kadr oraz na elastyczne 
zarządzanie Programem, a w konsekwencji zapewnienie jego kontynuacji. 
W konsultacjach międzyresortowych przeprowadzonych w grudniu 2018 r. 
wskazywano, iż spółka powinna realizować zadania publiczne (między 
innymi prowadzenie biura CEDD, rozwój i licencjonowanie standardo-
wego DTM19 akredytowanego dla administracji publicznej i spółek Skarbu 
Państwa, zarządzanie projektami demonstratorów czy rozwój standardów 
(certyfikacja, akredytacja, procedury i udostępnianie standardów) oraz 
mogłaby prowadzić działania komercyjne. Rekomendacja powołania spółki 
miała zostać przedłożona KERM. Do końca okresu objętego badaniami 
kontrolnymi20 spółka nie została powołana, przy czym po dniu 18 czerwca 
2019 r. komitet sterujący nie odbył żadnego posiedzenia.

Do realizacji projektów w Programach Luxtorpeda 2.0 i Batory zostały 
zaangażowane środki NCBiR, a w związku z kolejnym projektem nawiązano 
współpracę z NCBiR. Były to inicjatywy spełniające kryteria już istniejących 
programów NCBiR.

Przykłady

Projekt INNOrail w wartości 3,2 mln zł, realizowany na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy NCBiR oraz konsorcjum: MI, MPiT, Akademia Leona Koź-

19  Drone Traffic Management – lokalny UTM wydzielony na określonym obszarze np. nad miastem, 
wokół lotniska, bazy wojskowej, aeroklubu.

20  31 stycznia 2020 r.
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mińskiego, Instytut Kolejnictwa, uzyskał dofinasowanie w ramach programu 
Gospostrateg w wysokości 2,7 mln zł.

Projekt INNOship o wartości 726,9 mln zł realizowano w drodze trzech konkur-
sów, w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, z czego po 363,4 mln zł wkładu własnego przedsiębiorstw 
oraz wkładu NCBiR. 

W związku z projektem InnoPKP podpisano list intencyjny w sprawie wspólnej 
realizacji Programu Luxtorpeda 2.0 pomiędzy NCBiR i PKP IC SA. Nie nakładał 
on na strony żadnych zobowiązań finansowych. Wszelkie koszty wynikające 
z jego realizacji każda ze stron miała ponosić samodzielnie.

Finansowanie z funduszy europejskich inicjatyw tworzących kontrolowane 
Programy nakładało ograniczenia na podejmowane działania. Musiały one 
wpisywać się w ramy ogłaszanych konkursów oraz spełniać kryteria usta-
lone przez instytucje finansujące. Z tego powodu przedsięwzięcia, które 
z punktu widzenia całego Programu były niezbędne do jego realizacji, ale 
nie wpisywały się w założenia ogłaszanych konkursów, nie uzyskiwały dofi-
nansowania. Taki sposób finansowania sprawiał również, iż realizowane 
były poszczególne, niekoniecznie powiązane ze sobą projekty. Tymczasem 
działania podejmowane w ramach programu, zgodnie z definicją programu 
w podejściu projektowym, powinny być komplementarne względem siebie 
oraz ustrukturyzowane tak, aby efektywnie realizowały założenia całego 
programu. 

Przykłady

Dla dwóch projektów Programu Żwirko i Wigura, tj. Usługi Cyfrowe dla Bez-
załogowych Statków Powietrznych oraz Opracowanie założeń systemu certy-
fikacji BSL starano się uzyskać dofinansowanie ze środków UE. Dla projektu 
Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych PAŻP, jako instytucja 
odpowiedzialna za opracowanie założeń projektu, wystąpiła do Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa z wnioskiem dofinasowanie w ramach działania 
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. Koszty projektu określono na 51,4 mln zł. Do dnia 31 stycznia 
2020 r. procedura konkursowa dla przedmiotowego działania nie została jesz-
cze zamknięta. Natomiast ze względu na brak możliwości jego sfinansowania 
ze środków programu Gospostrateg ULC odstąpił od realizacji projektu Opra-
cowanie założeń systemu certyfikacji BSL.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 
215,4 tys. zł sfinansowano dwa opracowania pt. Zastosowanie usług świad-
czonych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (usługi BSP) 
dla wzrostu skuteczności i efektywności oraz jakości świadczenia usług publicz-
nych przez samorząd terytorialny oraz Jak kupować drony i usługi dronowe 
w zamówieniach publicznych. Podręcznik o bezzałogowych statkach powietrz-
nych (dronach) w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Do portfolio Programu Polskie meble włączono projekty niewymagające 
odrębnego budżetu, realizowane w ramach zadań statutowych i finan-
sowane ze środków własnych ich wykonawców, oraz projekty, których 
zakres był tożsamy z istniejącymi programami operacyjnymi. Do tej 
drugiej grupy zaliczono działania realizowane w ramach Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój ujęte w poddziałaniach 3.3.2 Brand Meble,  
3.3.3 Go to Brand Meble oraz 2.4.1 Inno_Lab Granty na Dizajn i Opra-
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cowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018–2021 
PARP oraz konkursu WoodINN ujętego w działaniu 1.2 PO IR Sektorowe 
programy B+R – o łącznej alokacji 256,6 tys. zł.

Dla dwóch Programów CyberPark Enigma i Inteligentna kopalnia w pracach 
koncepcyjnych nie został osiągnięty etap określania budżetu i poszukiwa-
nia sposobu i źródeł finansowania.

5.4.  Stan realizacji projektów flagowych
Programy objęte kontrolą znajdowały się na zróżnicowanym etapie realiza-
cji, wynikającym z przyjętych dla nich terminów rozpoczęcia i zakończenia. 
Spośród 28 projektów ujętych w pięciu Programach, 11 (głównie w Pro-
gramie Polskie meble) zostało zakończonych, 15 jest w trakcie realizacji, 
z czego 10 znajduje się na początkowym etapie. Opóźnienia w stosunku 
do ogólnych założeń wystąpiły w pięciu projektach i wyniosły od miesiąca 
do dwóch lat, głównie z powodu zbyt optymistycznych założeń. Przy czym 
realizacja jednego z nich (Promy dla PŻB) została faktycznie zaprzestana, 
a projekt ma status zagrożonego. Ponadto w dwóch projektach (Opraco-
wanie założeń systemu certyfikacji BSL oraz Fundusz Rozwoju Technologii 
Podwójnego Zastosowania) podjęto decyzję o ich zaniechaniu. 

Przyczyną odstąpienia od realizacji lub istotnych przeszkód w realizacji 
Programów było, poza wadami w zarządzaniu Programami, niezapewnie-
nie budżetów dla projektowanych przedsięwzięć. O ile nie była to bariera 
dla zadań mieszczących się całkowicie w gestii organów administracji 
i które to zdania mogły być ujęte w ich budżetach (część projektów 
w Programach Polskie meble oraz Żwirko i Wigura), to w przypadku 
zadań wymagających zaangażowania znacznych środków finansowych, 
w tym spoza środków publicznych, była to bariera istotnie utrudniające 
realizację Programów. 

5.4.1. Luxtorpeda 2.0
Celem Programu Luxtorpeda 2.0, określonym w SOR, było stymulowanie 
rozwoju technologii i produkcji polskich pojazdów szynowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem pojazdów transportu pasażerskiego. 

Infografika nr 3 
Projekty wchodzące w skład Programu Luxtorpeda 2.0 i stan ich realizacji

Program – Luxtorpeda 2.0 

Innowacyjne projekty 
taborowe planowane do 

realizacji przy udziale 
NCBiR InnoPKP

Innowacyjny i zestandary-
zowany model rozwoju 

zakupu kolejowego taboru 
pasażerskiego Innorail

Modernizacja i rozbudowa 
toru testowego
w Żmigrodzie

zrealizowany w trakcie realizacji zagrożonyw początkowej
fazie realizacji

odstąpiono
od realizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli
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Infografika nr 4 
Finansowanie Programu Luxtorpeda 2.0

Finansowanie programów i ich projektów składowych – Luxtorpeda 2.0

budżety własne jednostek
je realizujących

istniejące programy
operacyjne i sektorowe

LUXTORPEDA 2.0

InnoPKP

Innorail

Tor testowy

szacowane koszty zapewnione �nasowanie faktyczne wydatkowanie

4 000 mln zł

384 mln zł 0,3 mln zł

157 mln zł

ok. 3 500 mln zł

3,2 mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli

W ramach projektu flagowego SOR – Program Luxtorpeda 2.0 funkcjonował 
do dnia 15 czerwca 2018 r. W tym okresie wypracowano trzy projekty, 
których realizację kontynuowano po transformacji w komponent CPK21. 
Były to:

1) Partnerstwo innowacyjne PKP Intercity SA z NCBiR (InnoPKP), którego 
celem było stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych;

2) Projekt Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejo-
wego taboru pasażerskiego Innorail, którego celem było wypracowanie 
standardów oraz wytycznych umożliwiających podniesienie jakości 
i funkcjonalności taboru kolejowego oraz optymalizacja kosztów jego 
zakupu i eksploatacji;

3) Modernizacja i rozbudowa toru testowego w Żmigrodzie realizowany 
przez Instytut Kolejnictwa.

Wszystkie projekty znajdują się w początkowej fazie realizacji, a w połą-
czeniu z faktem, iż Program realizowano bez zatwierdzonego planu, bez 
określenia potrzeb oraz celów i wskaźników realizacji, bez ustalonego 
harmonogramu i budżetu – nie jest możliwa pełna ocena jego dotychcza-
sowych efektów.

Projekt InnoPKP realizowany był w trybie partnerstwa innowacyjnego PKP 
Intercity SA z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Po podpisaniu w dniu 
21 lutego 2018 r. listu intencyjnego, strony przystąpiły do prac przygoto-
wujących. W dniu 28 lutego 2018 r. NCBiR powołało własny zespół pro-
jektowy do prac z przedstawicielami PKP Intercity SA. Włączenie InnoPKP 
do działań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego 
spowodowało konieczność modyfikacji jego wymagań. Po ustaleniu brze-
gowych oczekiwań dla przyszłego taboru w dniu 29 października 2018 r. 
ogłoszono dialog techniczny dotyczący opracowania (w drodze prac badaw-

21  Działania związane z przygotowywaniem i realizacją CPK NIK objęła osobną kontrolą P/20/020 
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt InnoPKP
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czo-rozwojowych) oraz dostawy konfigurowalnych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych. Celem dialogu było dostarczenie zamawiającemu (NCBiR i PKP 
Intercity SA) wskazówek i informacji przydatnych między innymi do przy-
gotowania opisu programu, warunków kontraktowych, harmonogramu 
i prowadzenia programu oraz sposobu oceny rozwiązań. 

Realizacja InnoPKP miała być uzależniona od podjęcia decyzji związanych 
z finansowaniem zakupu taboru oraz harmonogramem prac dotyczących CPK. 

Projekt Innorail realizowany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
NCBiR oraz konsorcjum: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przed-
siębiorczości i Technologii, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Kolej-
nictwa, w ramach programu Gospostrateg22. Składał się z części badawczej, 
w toku której miały zostać zrealizowane cztery zdania:

 − analiza prawna i regulacyjna w zakresie zamówień na tabor,
 − analiza wymagań technicznych i funkcjonalnych dla pojazdów kolejo-

wych,
 − analiza kierunków rozwoju w zakresie konstrukcji taboru kolejowego,
 − analiza modeli eksploatacji taboru

oraz części wdrożeniowej, w ramach której miały zostać zrealizowane 
cztery zdania:

 − scenariusze popytowe na podstawie modeli wielowariantowych roz-
woju rynku europejskiego dla poszczególnych segmentów rynkowych,

 − projekty ramowych strategii taborowych dla przewoźników,
 − rekomendacje w zakresie projektowania taboru pasażerskiego w Polsce,
 − opracowanie treści podręcznika (wytycznych) dla zamawiającego 

tabor (Niebieska księga).

Harmonogram realizacji projektu obejmował okres od 2 września 2019 r. 
do 31 sierpnia 2020 r.23 Całkowity koszt projektu Innorail wynosił 
3,2 mln zł (mniej niż szacowano), z czego dofinansowanie z NCBiR stano-
wiło 2,7 mln zł oraz wkład własny konsorcjantów wynosił 457,0 tys. zł 
(w tym MI 232,0 tys. zł i MPiT/MR 174,0 tys. zł). W 2019 r. nie wydatko-
wano środków własnych w ramach tego projektu. 

Realizacja projektu Modernizacja i rozbudowa toru testowego w Żmigrodzie 
planowana jest na lata 2020–2026. Zakres rzeczowy projektu obejmował 
dwa etapy.

Przewidywana wartość projektu wynosiła 383,8 mln zł,  z tego 
etap I – 98,4 mln zł oraz etap II – 285,4 mln zł. Źródłem finansowania miał 
być program wieloletni, ustanowiony na potrzeby realizacji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Według stanu na dzień 16 grudnia 2019 r.24 pro-
jekt był w fazie przygotowawczej, na etapie konsultacji międzyresortowych. 
Dotychczas wydatkowano 349,3 tys. zł, z tego 302,2 tys. zł na opracowanie 

22  Program Gospostrateg w NCBiR jest strategicznym programem badań naukowych i prac 
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. 
Zakładany całkowity budżet Programu wynosi 500,0 mln zł. Celem głównym Programu jest 
wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 
w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

23  Poza okresem objętym kontrolą.
24  Dzień zakończenia czynności kontrolnych w MI.

Projekt Innorail

Projekt  
Modernizacja 
i rozbudowa toru 
testowego w Żmigrodzie
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koncepcji oraz analiz szczegółowych projektu oraz 46,1 tys. zł na prace 
projektowe hali dla pojazdów – w całości ze środków własnych Instytutu 
Kolejnictwa, samodzielnie realizującego projekt.

5.4.2. Żwirko i Wigura
Celem Programu Żwirko i Wigura, określonym w SOR, było stymulowanie 
rozwoju zintegrowanych systemów zarządczych pozyskujących dane z bez-
załogowych statków powietrznych – usługi oparte na wykorzystaniu dronów. 

Infografika nr 5 
Projekty wchodzące w skład Programu Żwirko i Wigura i stan ich realizacji

Program – Żwirko i Wigura

Usługi Cyfrowe dla 
Bezzałogowych Statków 

Powietrznych

Opracowanie założeń 
systemu certy�kacji BSL

Biała Księga 
Bezzałogowych Statków 

Powietrznych
PANSA UTM

zrealizowany w trakcie realizacji zagrożonyw początkowej
fazie realizacji

odstąpiono
od realizacji

Expo Astana Rozporządzenie BVLOS

Centralny Europejski 
Demonstrator Dronów:
– DroneLab Środowisko,

– DroneLab Transport

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli

Infografika nr 6 
Finansowanie Programu Żwirko i Wigura

Finansowanie programów i ich projektów składowych – Żwirko i Wigura

budżety własne jednostek
je realizujących

istniejące programy
operacyjne i sektorowe

ŻWIRKO I WIGURA

szacowane koszty zapewnione �nasowanie faktyczne wydatkowanie

bezkosztowy

51,4 mln zł

20,3 mln zł 20,3 mln zł

72,4 tys. zł 72,4 tys. zł 36,0 tys. zł

Usługi Cyfrowe dla 
Bezzałogowych 

Statków Powietrznych

Opracowanie założeń 
systemu certy�kacji 

BSL

Biała Księga 
Bezzałogowych 

Statków Powietrznych

PANSA UTM

Expo Astana

Rozporządzenie 
BVLOS

Centralny Europejski 
Demonstrator 

Dronów

bezkosztowy

bezkosztowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli
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W pracach komitetu sterującego uruchamiane były procesy i projekty, 
które przyczyniały się do osiągniecia celu wskazanego w SOR. Były one 
zgłaszane przez poszczególne instytucje, których przedstawiciele wchodzili 
w skład zespołu zadaniowego albo innych interesariuszy (np. przedstawi-
cieli branży). Program Żwirko i Wigura, zwłaszcza w początkowym etapie, 
stanowił portfolio projektów. Koncepcja programu kilkukrotnie się zmie-
niała. Określono dwie osie priorytetowe (UTM/U-Space oraz Monitorowanie 
Infrastruktury Krytycznej), dla których opracowano portfolia projektów. 
Następnie przeformułowano koncepcję realizacji programu w taki sposób, 
że celem działań miała być digitalizacja przestrzeni (produktem miały być 
U-Space25, którego wdrożenie uznano za priorytetowe), usługi i produkty 
specjalistyczne (pierwszym produktem miało być monitorowanie infra-
struktury krytycznej) oraz centra kompetencji (produktem miał być poli-
gon testowy). Następnie rozpoczęto prace nad nowym projektem o nazwie 
Centralny Europejski Demonstrator Dronów (CEDD), którego założenia 
w toku dalszych prac komitetu sterującego zostały uznane jako kierunkowe 
dla całego Programu Żwirko i Wigura. Przy czym do dnia zakończenia kon-
troli26 Program CEDD Definicja Programu Wersja I.0 29.04.2018 r. zawiera-
jący założenia realizacji CEDD, nie został zatwierdzony. 

Źródłami finansowania programu miały być budżety własne partnerów 
programu. W dalszej perspektywie zakładano korzystanie z finansowania 
zewnętrznego. Partnerzy programu odpowiedzialni byli za opracowanie 
harmonogramów poszczególnych realizowanych przez siebie kompo-
nentów. Na tej podstawie miały zostać wyznaczone kamienie milowe dla 
realizacji całego programu. Wskazano i opisano komponenty27, których 
realizacja miała dostarczyć przedmioty dostawy Programu. Wskazano rów-
nież instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych komponentów. 
Założono możliwość modyfikacji harmonogramów realizacji komponentów 
w zależności od zmieniającego się otoczenia zewnętrznego oraz bieżącej 
analizy zasadności realizacji celów. Zgodnie z opisanym sposobem organi-
zacji CEDD, za nadzór oraz podejmowanie decyzji strategicznych odpowia-
dał komitet sterujący.

Do końca okresu objętego badaniami kontrolnymi nie ustalono kamieni 
milowych Programu Żwirko i Wigura ani nie określono innego sposobu rze-
telnego monitorowania tempa oraz sposobu prowadzenia programu. Brak 
kamieni milowych miał być rekompensowany tym, że poszczególne pro-
jekty i zadania zostały zdefiniowane jako realizujące cele CEDD, natomiast 
dostarczane produkty miały pozwalać na ocenę poziomu zaawansowania 
programu. 

W skład portfela projektów programu weszło siedem projektów. Były 
to zarówno projekty, których koncepcje i założenia zostały wypracowane 

25  Zestaw nowych usług i specjalnych procedur zaprojektowanych w celu wspierania bezpiecznego 
i wydajnego dostępu do przestrzeni powietrznej dla dużej liczby dronów.

26  31 stycznia 2020 r.
27  Komponenty w dokumencie Program  CEDD  Definicja  Programu Wersja  I.0  29.04.2018  r. 

to wyodrębnione elementy dzielące przedsięwzięcie na mniejsze, łatwiej zarządzalne części. 
Każdy komponent mógł posiadać własną definicję, harmonogram oraz strukturę zarządczą.
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na posiedzeniach komitetu sterującego (Biała Księga BSP) jak i te, nad 
którymi prace rozpoczęły się jeszcze przed ich włączeniem pod obrady 
komitetu sterującego (PANSA UTM). Merytorycznym kryterium doboru 
projektów do programu była ich zgodność z SOR. Tym kluczem przyjmo-
wano do realizacji projekty, które miały stanowić instrument interwencji 
i wsparcia dla osiągniecia celu programu lub dostarczyć informacje do dal-
szych prac.

Mimo niezatwierdzenia dokumentacji zarządczej programu oraz częstych 
zmian jego koncepcji, dotychczasowa realizacja wskazuje na osiąganie 
efektów podejmowanych działań w ramach poszczególnych projektów oraz 
przebiega zgodnie z ich harmonogramami.

Projekt Biała Księga Bezzałogowych Statków Powietrznych, opisujący 
możliwości wykorzystania BSP, realizowany był przez MI wraz z Polskim 
Instytutem Ekonomicznym. Projekt nie wymagał dodatkowych nakładów 
finansowych i został przygotowany w ramach środków własnych. Publika-
cja dokumentu miała miejsce w dniu 5 lutego 2019 r. Dokument dostępny 
jest na rządowej stronie internetowej28.

Projekt PANSA UTM realizowany był przez PAŻP, na podstawie umowy 
z HAWK-e sp. z o.o.29 w ramach programu strategicznego PAŻP Program 
U-Space. W ramach umowy PAŻP zobowiązała się do przeprowadzenia 
akredytacji systemu UTM oraz nabyła licencję do systemu, z możliwością 
wykorzystania operacyjnego po zakończeniu procesu akredytacji. Dla pro-
jektu sporządzono dokumentację PR 117 Budowa i rozwój systemu PANSA 
UTM integracja z innymi systemami ATM. W budżecie projektu, według stanu 
na koniec września 2019 r., nie wystąpiły przekroczenia. Harmonogram 
zakładał realizację projektu w okresie od 26 listopada 2018 r. do 21 grudnia 
2019 r. Do końca września 2019 r. w projekcie nie wystąpiły opóźnienia 
realizacji. PAŻP procedowała przedłużenie realizacji umowy do 31 marca 
2020 r. ze względu na zmiany w Prawie lotniczym oraz wysoką złożoność 
dostarczonego przez wykonawcę oprogramowania, co mogło wymagać 
dłuższego okresu na zrealizowanie testów wewnętrznych systemu przez 
PAŻP. 

Projekt Expo Astana miał charakter jednodniowego wydarzenia, które 
odbyło się w trakcie Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego. 
Był to element udziału Polski w międzynarodowej wystawie Astana EXPO 
2017. W rezultacie rozmów podczas Forum Gospodarczego, przedstawi-
ciele PAŻP oraz Kazaeronavigatsia podpisali w dniu 6 września 2017 r. list 
intencyjny o współpracy w rozwoju rozwiązań UTM.

Projekt Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych został 
przygotowany przez PAŻP i miał być realizowany w ramach Działania 
2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Koszty projektu określono 
w wysokości 51,3 mln zł. Do dnia 30 września 2019 r. wniosek o dofinan-
sowanie nie został jeszcze złożony.

28  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/biala-ksiega-rynku-bezzalogowych-statkow-
powietrznych.

29  Spółka celowa JSW INNOWACJE SA, utworzona do wdrażania produktów opracowanych w ramach 
prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami bezzałogowymi.

Projekt  
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Projekt Rozporządzenie BVLOS realizowany był przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego i procedowany w trybie przewidzianym dla rozporządzeń 
wydawanych zgodnie z przepisami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów30. Projekt roz-
porządzenia w dniu 13 listopada 2018 r. został przekazany Ministrowi 
Infrastruktury w celu zakończenia prac legislacyjnych. Projekt nie wyma-
gał dodatkowych nakładów finansowych i został przygotowany w ramach 
środków własnych ULC. Minister Infrastruktury monitorował stan prac nad 
rozporządzeniem zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze31. 
ULC po każdym zakończonym etapie, w tym po konsultacjach publicznych, 
przekazywał projekt do MI. Rozporządzenie32 zostało podpisane przez 
Ministra Infrastruktury w dniu 20 grudnia 2018 r. i obowiązuje od dnia 
1 lutego 2019 r. Wystąpiło więc miesięczne opóźnienie w stosunku do har-
monogramu, zgodnie z którym miało wejść w życie do końca 2018 r.

Projekt Opracowanie założeń systemu certyfikacji BSL planowany był przez 
ULC do realizacji w ramach konkursu Gospostrateg organizowanego przez 
NCBiR. Projekt ze względów formalnych nie mógł ubiegać się o dofinanso-
wanie w konkursie, wobec czego zrezygnowano z jego realizacji.

W ramach CEDD uruchomiono projekty DroneLab Środowisko oraz Drone-
Lab Transport. Za obydwa projekty odpowiadała Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia, która zleciła je do realizacji podmiotom zewnętrznym. Monito-
rowanie postępu prac następowało w określonych etapach, na podstawie 
protokołów odbioru. Projekt DroneLab Środowisko podzielono na dwa 
zadania, z których jedno zostało ukończone, a realizacja drugiego była 
kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Nie przekroczono również 
założonego budżetu. DroneLab Transport znajduje się w fazie prac koncep-
cyjnych i jeszcze nie określono dla niego harmonogramu oraz budżetu. Dwa 
pozostałe projekty w ramach CEDD, za które na obecnym etapie odpowia-
dało MI, znajdowały się w fazie prac koncepcyjnych.

Ponadto prowadzono działania, których elementem była identyfikacja lub 
komunikacja barier rozwoju branży bezzałogowych statków powietrznych. 
Efektem tych działań były między innymi:

 − raport Zastosowanie usług świadczonych z wykorzystaniem bezzałogo-
wych statków powietrznych (usługi BSP) dla wzrostu skuteczności i efek-
tywności oraz jakości świadczenia usług publicznych przez samorząd 
terytorialny opracowany w 2018 r. przez MPiT. Wyniki opracowania 
przedstawiono na warsztatach towarzyszących wydarzeniu pn. Impact 
Mobility Revolution 1833;

30  M.P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.
31  Dz. U. z 2019 r. poz. 1580, ze zm.
32  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych 
rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych 
statków, Dz. U. z 2019 r. poz. 94.

33  Międzynarodowy kongres i EXPO poświęcone kształtowaniu inteligentnej mobilności 
zorganizowany przez Fundację Impact, we współpracy m.in. z miastem Katowice, Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolią, NCBiR, PFR, MPiT, MIiR, MI, ULC.

Projekt  
Rozporządzanie BVLOS

Projekt  
Opracowanie założeń 
systemu certyfikacji BSL

Projekty DroneLab 
Środowisko  
i DroneLab Transport

Opracowanie raportów
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 − raport Wprowadzenie do zagadnienia wykorzystania Bezzałogowych 
Statków Powietrznych w samorządzie terytorialnym. Raport został opra-
cowany przez PFR przy współpracy z MPiT oraz Polską Izbą Systemów 
Bezzałogowych na bazie wyżej wskazanego raportu MPiT. Raport 
w przyjazny sposób tłumaczył koncepcję usług BSP, potencjał ich zasto-
sowań oraz wskazywał zdiagnozowane bariery, tryby pozyskiwania 
usług oraz najczęstsze modele finansowania takich usług;

 − podręcznik Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicz-
nych. Podręcznik o bezzałogowych statkach powietrznych (dronach) w jed-
nostkach samorządu terytorialnego opracowany w 2019 r. przez MPiT. 
Opisano w nim wraz z rekomendacjami i dobrymi praktykami m.in. obo-
wiązujący stan prawny w zakresie użytkowania dronów w przestrzeni 
publicznej; potencjalne korzyści z inwestycji w usługi BSP m.in. w zakre-
sie teledetekcji, studia przypadku dotyczące wykorzystania dronów 
przez służby medyczne, zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo 
publiczne, zastosowanie dronów w sferze geoinformacji.

5.4.3. Polskie meble
Celem Programu Polskie meble, określonym w SOR, było stymulowanie 
rozwoju wzornictwa przemysłowego i tworzenia silnych polskich marek 
wykorzystujących nowoczesne technologie i eko-wzornictwo (eko-design).

Infografika nr 7 
Projekty wchodzące w skład Programu Polskie meble i stan ich realizacji

Program – Polskie meble

Przestrzeń przyjaznej 
szkoły

Akcelerator Eksportu 
Branży Meblarskiej

Granty na Dizajn System zachęt dla branży 
meblarskiej

zrealizowany w trakcie realizacji zagrożonyw początkowej
fazie realizacji

odstąpiono
od realizacji

Misja Gospodarcza
do Astany

Opracowanie strategii 
marki polskiej branży 

meblarskiej na lata 
2018-2021

Pakiet usług �nansowych 
dla branży meblarskiej 

Grupa PFR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli
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Infografika nr 8 
Finansowanie Programu Polskie meble

Finansowanie programów i ich projektów składowych – Polskie meble

budżety własne jednostek
je realizujących

istniejące programy
operacyjne i sektorowe

POLSKIE MEBLE

szacowane koszty zapewnione �nasowanie faktyczne wydatkowanie

39,5 mln zł

10 mln zł 10 mln zł 10 mln zł

100 tys. zł 100 tys. zł 100 tys. zł

2 mln zł 2 mln zł 2 mln zł

39,5 mln zł 24,6 mln zł

50 tys. zł 50 tys. zł 23 tys. zł
Przestrzeń przyjaznej 

szkoły

Akcelerator Eksportu 
Branży Meblarskiej

Granty na Dizajn

System zachęt dla 
branży meblarskiej

Misja Gospodarcza 
do Astany

Opracowanie strategii 
marki polskiej branży 

meblarskiej na lata 
2018-2021

bezkosztowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, cel programu sformułowany został 
jako stworzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję branży meblar-
skiej poprzez wzornictwo, nowe technologie oraz tworzenie silnych polskich 
marek meblowych. Celami szczegółowymi miały być:
1. Zmiana wizerunku polskiego meblarstwa jako producenta wysokiej 

jakości markowych produktów.
2. Zajęcie pierwszego miejsca w Europie w wartości eksportu mebli 

do końca 2020 r.
3. Zajęcie pierwszego miejsca w Europie w wartości produkcji mebli 

do końca 2030 r.

Dotychczasowa realizacja programu przynosi zakładane efekty – w 2019 r. 
Polska objęła zakładaną pozycję lidera w eksporcie mebli w Europie, choć 
osiągnięcie tego wyniku założony na 2020 r., oraz drugiego miejsca na świecie. 

Wynik ten jednak, biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki, nie daje odpowie-
dzi, czy i w jaki sposób zrealizowano założenia SOR dla programu w zakre-
sie wprowadzenia w przedsiębiorstwach sektora meblarskiego nowych 
technologii i eko-wzornictwa. Osiągnięcie przyjętego celu było uzależnione 
od wielu zdarzeń i czynników niezależnych od działań podejmowanych 
przez wykonawców programu. Biorąc pod uwagę sformułowane cele 
programu oraz brak sprecyzowanych wskaźników nie jest możliwa ocena, 
czy działania podjęte w Programie Polskie meble stanowią najskuteczniej-
szą formę realizacji jego założeń.

W oparciu o analizę zawartą m.in. w dokumencie pn. Program flagowy Pol-
skie meble – koncepcja działań (z dnia 2 listopada 2016 r. i zaakceptowany 
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przez grupę roboczą) oraz w drodze ustaleń podejmowanych na kolejnych 
posiedzeniach grupy roboczej i następnie komitet sterujący, w planie reali-
zacji programu przyjęto cztery fazy zaplanowane na lata 2017–2022, tj.: 

 y 2017 – I faza inicjująca: identyfikacja, definiowanie i adresowanie 
do właściwych instytucji działań służących usunięciu barier strate-
gicznych w rozwoju branży meblowej, poprzez proces dialogu intere-
sariuszy;

 y 2017–2018 – II faza przygotowawcza: przygotowanie i uruchomienie 
projektów przez właściwe instytucje realizujące cele programu;

 y 2018 – ok. 2020 – III faza wdrożeniowa: realizacja projektów;
 y Ok. 2021–2022 – IV faza ewaluacja.

Portfolio projektów Programu Polskie meble było aktualizowane i rozsze-
rzane. Łącznie przyjęto do realizacji przeszło 20 merytorycznych zadań, 
z których większość zrealizowano w latach 2017–2019. Do działań w pro-
gramie zaliczono między innymi: opracowanie strategii marki polskiej 
branży meblarskiej na lata 2018–2021, misję gospodarczą do Astany, utwo-
rzenie pakietu usług dla proeksportowych sektorów (pilotaż dla branży 
meblarskiej), Polski Kongres Meblarski 2017, nowy model promocji i eks-
pansji zagranicznej, współpracę z branżą meblarską w promocji zagranicz-
nej, ekspansję zagraniczną oraz Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej. 
Do Portfolio projektów programu Polskie meble o przyjęto osiem projektów. 
W sześciu instytucją odpowiedzialną był PFR lub Grupa PFR, a w dwóch 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

 − PFR:
 y uruchomienie Akceleratora eksportu polskiej branży meblarskiej 

(wdrożenie pilotażowej usługi);
 y zorganizowanie konferencji: „Innowacyjne meble w przyjaznej 

szkole” i wydanie przewodnika „Inwestycje w przestrzeń przy-
jaznej szkoły” (we współpracy z MPiT, MIiR oraz Ministerstwem 
Edukacji Narodowej);

 y zorganizowanie cyklu warsztatów poświęconych wyposażeniu szkół 
(we współpracy z MPiT);

 y zorganizowanie warsztatów w zakresie rozwiązań dla wyposażenia 
mieszkań na wynajem (we współpracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego i PFR Nieruchomości SA);

 y wsparcie branży w budowaniu relacji handlowych z Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi oraz podpisanie Memorandum o współpra-
cy pomiędzy Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli 
i ASTANA Invest podczas misji gospodarczej do Astany PFR/PAIH 
na Expo Astana 2017 „Dzień polskich mebli” (we współpracy z Pol-
ską Agencją Inwestycji i Handlu SA);

 y przygotowanie raportu i pakietu usług finansowych dla branży 
meblarskiej (Grupa PFR);

 − Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: 

 y uruchomienie projektu Granty na dizajn. Wsparcie MŚP i profesjo-
nalnych projektantów, przy opracowaniu nowych wzorów;
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 y uruchomienie projektu Opracowanie strategii marki polskiej branży 
meblarskiej. Wypracowanie razem z przedsiębiorcami i instytucja-
mi administracji państwowej strategii działań w zakresie promocji 
marki polskiego meblarstwa do 2021 r.

W ramach projektu Przestrzeń przyjaznej szkoły, współrealizowanego przez 
PFR, MPiT, MIiR oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowano 
konferencję Innowacyjne meble w przyjaznej szkole, zorganizowano cykl 
warsztatów poświęconych wyposażeniu szkół oraz wydano przewod-
nik Inwestycje w przestrzeń przyjaznej szkoły. Konferencji towarzyszyła 
wystawa polskich producentów mebli szkolnych. Warsztaty poświęcone 
wyposażeniu szkół zorganizowano trzykrotnie w 2018 r. W spotkaniach 
wzięli udział między innymi: polscy producenci mebli, szkoły, instytucje 
publiczne i prywatne, organizacje branżowe, uczelnie wyższe, agencje 
państwowe oraz zainteresowane ministerstwa. Efektem prac warsztatów 
oraz podsumowaniem celów konferencji był przewodnik, adresowany dla 
szkół, jednostek samorządu terytorialnego i rad rodziców.

Projekt Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej realizowany przez PFR, 
miał na celu wsparcie firm w ekspansji zagranicznej w oparciu o narzę-
dzia dostępne w ramach oferty Grupy PFR oraz współpracę z instytucjami 
publicznymi w dialogu służącym rozwojowi branży. Patronat nad projek-
tem objęła Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz MPiT. 
Projekt powstał w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami i w odpowiedzi 
na ich potrzeby poszukiwania szans w eksporcie. W trwającym sześć mie-
sięcy projekcie, wzięło udział 21 firm z branży meblarskiej, zatrudniających 
łącznie ok. 14 tys. osób. Projekt składał się ze spotkań z branżą w ramach 
trzech tzw. stref (Strefy Nowych rynków, Strefy Firm, Strefy Dialogu). Rolą 
PFR było opracowanie oraz koordynacja procesu Akceleratora, w tym 
zaangażowanie instytucji publicznych istotnych z punktu widzenia branży 
i poruszanych tematów. Strefa Nowych Rynków obejmowała cykl warszta-
tów z podmiotami z Grupy PFR zrealizowany w oparciu o realne przykłady, 
z nastawieniem na dyskusję na temat doskonalenia oferty instytucji Grupy 
PFR. Strefa Firm była realizowana poprzez spotkania z przedsiębiorcami 
przeprowadzone z udziałem przedstawicieli poszczególnych podmiotów 
z Grupy PFR. Na tej podstawie przedsiębiorcy mogli zweryfikować swoje 
potrzeby związane ze wsparciem instytucji oferujących finansowanie, 
ubezpieczenia, kapitał na inwestycje zagraniczne czy dotacje i inne usługi 
w ramach instrumentów Grupy PFR. W Strefie Dialogu, realizowanej 
we współpracy m.in. z MPiT, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz 
w komunikacji z innymi instytucjami publicznymi, w ramach wielostron-
nego dialogu zidentyfikowane zostały najważniejsze wskazane przez przed-
siębiorców bariery rozwoju branży oraz pomysły na nowe rozwiązania 
wspierające eksport. Zidentyfikowane bariery, różnej natury, były zaadre-
sowane do instytucji, dysponujących właściwymi dla nich kompetencjami 
i instrumentami. Projekt został zakończony w dniu 23 marca 2019 r. 

Powstałe w wyniku realizacji projektu nowe wzory mebli można było oglą-
dać m.in. w Paryżu podczas Maison&Objet – jednych z największych i naj-
bardziej prestiżowych targów wnętrzarskich w Europie (styczeń 2020 r.) 
oraz Warsaw Home w Nadarzynie – największym wydarzeniu tego typu 

Projekt  
Przestrzeń przyjaznej 
szkoły

Projekt  
Akcelerator Eksportu 
Branży Meblarskiej

Projekt  
Granty na Dizajn
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w Europie Środkowo-Wschodniej (październik 2019 r.). Efekty współpracy 
producentów mebli z profesjonalnymi projektantami były także prezento-
wane podczas VII edycji Forum Dobrego Designu w Warszawie (grudzień 
2019 r.).

W obszarze tworzenia systemu zachęt o charakterze prawnym, organi-
zacyjnym i inwestycyjnym, w celu podniesienia konkurencyjności branży 
meblarskiej, MPiT przygotowało między innymi pakiet ułatwień dla przed-
siębiorców, w tym dla branży meblarskiej, pod nazwą 100 zmian dla firm. 
Zmiany obejmują m.in. przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Prawa 
budowlanego i Kodeksu spółek handlowych. Najważniejsze ułatwienia 
dla przedsiębiorców obejmowały: ulgę podatkowa na prace badawczo-
-rozwojowe (B+R)34, nowelizację ustaw o PIT i o CIT – ulga na maszyny, 
Pakiet Przyjazne Państwo, Konstytucja Biznesu, Nowe Prawo zamówień 
Publicznych, Sukcesja firm, Mały ZUS, Pakiet MŚP, Prosta Spółka Akcyjna, 
Stop zatorom płatniczym.

Podczas Światowej Wystawy Expo, w ramach działania Misja Gospodarcza 
do Astany w 2017 r., PFR wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli zorgani-
zował i uczestniczył w podpisaniu Memorandum o współpracy pomiędzy 
Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli i Astana Invest. Celem 
działania było stworzenie warunków do nawiązania współpracy gospo-
darczej pomiędzy firmami meblarskimi z Polski i z Kazachstanu, poprzez 
realizację wydarzenia promującego polskie meble podczas Expo Astana. 
W misji wzięło udział siedem firm z Polski. Ze strony kazachstańskiej 
w misji uczestniczyło 40 podmiotów.

W projekcie Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 
2018–2021, w ramach prowadzonych spotkań z przedstawicielami branży 
meblarskiej, w tzw. strefie dialogu, realizowanej przez PFR we współpracy 
m.in. z MPiT, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz w komunikacji 
z innymi instytucjami publicznymi, w ramach wielostronnego dialogu 
zidentyfikowane zostały najważniejsze wskazane przez przedsiębiorców 
bariery rozwoju branży oraz pomysły na nowe rozwiązania wspierające 
eksport. Do najistotniejszych zidentyfikowanych barier rozwoju branży 
należały niewystarczające nakłady na promocję i budowę marki branży 
meblarskiej w porównaniu do zagranicznej konkurencji, brak strategicz-
nego podejścia do promocji branży meblarskiej oraz budowania jej marki, 
brak zaufanego źródła wiedzy o regulacjach dot. funkcjonowania na ryn-
kach zagranicznych, trudności w nawiązywaniu kontaktów i weryfikacji 
nowych kontrahentów, brak finansowania kosztów certyfikacji produktów 
na nowe rynki, brak wiedzy na temat dostępnych w ramach Grupy PFR 
instrumentów finansowych.

34  Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R), która umożliwia odliczenie przez przedsiębiorców 
wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową została wprowadzona ustawą 
z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności 
(Dz. U. poz. 1767). Kolejne ustawy o innowacyjności, będące wynikiem rekomendacji zawartych 
w Białej Księdze Innowacji, zwiększały kolejno przedmiotową ulgę, a także zakres kosztów 
kwalifikowanych.

System zachęt  
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Misja Gospodarcza  

do Astany

Projekt  
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marki polskiej branży 

meblarskiej na lata  
2018–2021



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

45

W ramach dedykowanej oferty wspierania eksportu małych i średnich 
przedsiębiorstw w sektorze przemysłu meblowego PFR, wspólnie z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego, zrealizował w 2017 r. projekt Pakiet usług 
finansowych dla branży meblarskiej Grupa PFR oraz opracował raport 
prezentujący ofertę Grupy PFR dla branży meblarskiej. Podjęto działania 
celem wdrożenia dwóch projektów, które jednak nie zostały zrealizowane. 
Pierwszy projekt dotyczył sfinansowania w wysokości ok. 25 mln zł uru-
chomienia sieci salonów meblowych w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej (przejęcie konkurencyjnej sieci dystrybucji). Transakcja nie doszła 
do skutku z uwagi na wycofanie się partnera biznesowego z realizacji pro-
jektu ze względu na inne uwarunkowania rynkowe. Drugi projekt dotyczył 
przejęcia pakietu kontrolnego (wraz z innymi podmiotami) producenta 
płyt wiórowych i pilśniowych, w wysokości powyżej 300 mln zł. Transakcja 
nie doszła do skutku z uwagi na brak branżowego inwestora biznesowego 
zainteresowanego transakcją oraz odłożenie transakcji przez właściciela 
z uwagi na pogorszenie się wyników finansowych spółki.

5.4.4. Batory
Celem Programu Batory, określonym w SOR, było stymulowanie rozwoju 
technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i kon-
strukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji, 
innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej war-
tości dodanej.

Infografika nr 9 
Projekty wchodzące w skład Programu Batory i stan ich realizacji

Program – Batory

Promy dla Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej

Zielona stocznia
w Polsce

INNOship Innowacyjna platforma 
o�shore I-O�shore

zrealizowany w trakcie realizacji zagrożonyw początkowej
fazie realizacji

odstąpiono
od realizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli
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Infografika nr 10 
Finansowanie Programu Batory

Finansowanie programów i ich projektów składowych – Batory

budżety własne jednostek
je realizujących

istniejące programy
operacyjne i sektorowe

BATORY

Promy dla PŻB

Zielona stocznia 

INNOship

I-O�shore

szacowane koszty zapewnione �nasowanie faktyczne wydatkowanie

774 mln zł

727 mln zł 727 mln zł 5 mln zł

0,1 mln zł

14 mln zł

40 mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli

W karcie projektu (z dnia 26 października 2016 r.) wskazano, że celem 
Programu Batory jest zapewnienie jak najpełniejszego wykorzystania 
potencjału polskich stoczni, w tym stymulowanie projektowania i budowy 
polskich promów pasażerskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kie-
runku produkcji większych, wyspecjalizowanych jednostek o wyższej war-
tości dodanej, z jednoczesnym, komplementarnym wykorzystaniem części 
istniejącej infrastruktury stoczniowej do stworzenia „zielonej stoczni” (oraz 
uzyskaniem komparatywnej przewagi Polski w Europie). Zaplanowano 
osiągniecie trzech wskaźników:

 y portfel zamówień na nowe jednostki wzrośnie przynajmniej o 20%;
 y liczba zatrudnionych w przemyśle okrętowym wzrośnie przynajmniej 

o 3 tys. osób do 2020 r.;
 y potencjał demontażowy dla dwóch średnich statków miesięcznie 

(zdolność demontażowa) do 2020 r.

Do realizacji tego celu przyjęto cztery projekty:
 y budowa promów pasażerskich dla polskich armatorów;
 y I-SHIP (Smart Ship Technologies);
 y I-PLA (innowacyjna platforma offshore);
 y Stworzenie zielonej stoczni w Polsce (ship scrapping/ship recycling).

Projekt dotyczył zaprojektowania i wybudowania dwóch promów: samo-
chodowo-pasażerskiego (ro-pax), przeznaczonego do eksploatacji w żeglu-
dze morskiej oraz przewozów drogą morską pasażerów i ładunków (ro-ro) 
między polskim portem Świnoujście i szwedzkim portem Ystad. Projekt 
dotyczył wymiany floty polskiego armatora na jednostki nowe, zbudowane 
w polskiej stoczni. Był przedsięwzięciem o charakterze komercyjnym, przy 
czym kwestie dotyczące jego zasadności ekonomicznej, ryzyk, modelu 
finansowania, harmonogramu zależały od działań podmiotów zaanga-
żowanych w budowę promu, w tym przede wszystkim armatora (PŻB). 
Wybudowane jednostki miały być nowoczesne, wykorzystujące aktualne 

Projekt  
Promy dla PŻB
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rozwiązania technologiczne i spełniające wymogi w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego.

Planowane35 rozpoczęcie realizacji projektu Promy dla PŻB określono 
na dzień 4 września 2018 r. a zakończenia 31 stycznia 2022 r. 

W 2016 r. PŻB podpisała list intencyjny36 w sprawie budowy promów pasa-
żersko-samochodowych (m.in. o długości 218 m, długość linii ładunkowej 
3500 m, dla 900 pasażerów). Następnie ogłosiła zaproszenie do wzięcia 
udziału w dialogu technicznym dla podmiotów zainteresowanych zapro-
jektowaniem i zbudowaniem dwóch promów typu ro-pax (m.in. o długości 
228 m, długości linii załadunkowej 4200 m, dla 1000 osób) oraz do składa-
nia wstępnych ofert na ich zaprojektowanie i wybudowanie. Uzgodnienia 
prowadzone z jedynym oferentem, ze względu na istotne rozbieżności 
w zakresie technicznym i cenowym, nie zakończyły się wyłonieniem 
dostawcy promów. W związku z projektem, w dniu 8 marca 2017 r. Polska 
Żegluga Bałtycka SA (zamawiający, armator) zawarła z Morską Stocznią 
Remontową „Gryfia” SA (wykonawca budowy promu) Kontrakt na zapro-
jektowanie, wybudowanie i dostawę promu samochodowo-pasażerskiego37. 

W ocenie NIK, wyboru wykonawcy promu dokonano nierzetelnie. MSR, jako 
stocznia specjalizująca się w remontach jednostek pływających, nie posia-
dała możliwości technicznych, organizacyjnych oraz finansowych do samo-
dzielnej realizacji Kontraktu. Fakt ten znalazł potwierdzenie w wynikach 
audytu przeprowadzonego na zlecenie instytucji potencjalnie finansujących 
projekt. MSR nie miała zdolności kredytowej i bez dokapitalizowania nie 
miała realnych możliwości realizowania takich projektów; w tym czasie 
była na etapie zatwierdzania własnego planu naprawczego.

Na dzień 31 stycznia 2020 r. realizacja projektu, tożsama z realizacją 
Kontraktu, przez trzy lata ograniczyła się do opracowania projektu 
kontraktowego oraz częściowego przygotowania projektu technicznego 
(w ok. 30%), a także zbudowania sekcji dennej promu. W ramach zadania:

 y wykonano dokumentację projektu kontraktowego, którą przekazano 
PŻB w dniu 7 czerwca 2017 r. (dwa dni po planowanym terminie okre-
ślonym w przedziale od 8 marca do 5 czerwca 2017 r.); 

 y zaakceptowano projekt kontraktowy – w dniu 16 października 2017 r. 
strony Kontraktu podpisały protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji 
zmodyfikowanego projektu kontraktowego (dochowując terminu okre-
ślonego w przedziale od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.);

 y nie opracowano projektu technicznego, co pierwotnie ustalono 
na dzień 31 lipca 2019 r.; w dniu 21 grudnia 2017 r. podpisano Aneks 
nr 4 do Kontraktu w zakresie zlecenia MSR przez PŻB wykonania pro-

35  Raport statusu projektu, wygenerowanym w dniu 31 stycznia 2020 r.
36  Stronami listu były: Gdańska Stocznia „Remontową” im. J. Piłsudskiego SA, Stocznia Remontowa 

„NAUTA” SA, Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA, Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o. 
(jako kontynuatora przemysłu stoczniowego w Szczecinie) – występujący jako Wykonawcy; PŻB 
– Zamawiający; oraz Polski Fundusz Rozwoju SA (działający w imieniu i na rzecz zarządzanych 
funduszy inwestycyjnych) i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – Instytucje 
Finansowe.

37  Dalej: Kontrakt.
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jektu technicznego promu i czynności towarzyszących, w terminie 
12 miesięcy (określonych w zleceniu wykonania projektu techniczne-
go z dnia 16 października 2017 r.); projekt techniczny do dnia zakoń-
czenia kontroli nie został uzgodniony;

 y nie uzgodniono i w związku z tym nie podpisano Addendum do Kontrak-
tu, co pierwotnie zaplanowano na dzień 30 sierpnia 2019 r.; PŻB nie uzy-
skała również zgód korporacyjnych umożliwiających wejście w życie 
Aneksu nr 5 do Kontraktu (który określał m.in. parametry promu).

W konsekwencji powyższego nie zostały zrealizowane kolejne zaplano-
wane kamienia milowe projektu, dla których planowany termin częściowej 
realizacji już minął, tj.:

 − projekt roboczy, planowana data zakończenia 31 października 2019 r.;
 − produkcja/prefabrykacja sekcji, planowana data zakończenia 30 listo-

pada 2020 r.;
 − wodowanie, planowana data zakończenia 30 grudnia 2020 r.;
 − wyposażenie, planowana data zakończenia 31 stycznia 2022 r.;
 − dostawa promu/przekazanie statku armatorowi, planowana data 

zakończenia 31 stycznia 2022 r.

Niezależnie od zaplanowanych etapów realizacji projektu (kamieni milo-
wych), w dniu 23 czerwca 2017 r. PŻB przejęła pierwszą sekcję promu 
(stępkę) wybudowaną na podstawie Aneksu nr 238 do Kontraktu. Tego 
samego dnia odbyło się uroczyste położenie stępki.

Zawarcie Aneksu nr 2, w wyniku którego PŻB nabyła pierwszą sekcję 
promu – konstrukcję stalową części dna kadłuba promu (zwany stępką), 
nie miało uzasadnienia ekonomicznego i technologicznego. Odbyło się 
wbrew ogólnie przyjętym harmonogramom budowy promów. W kontekście 
harmonogramu budowy promu położenie stępki miało nastąpić po osią-
gnięciu takich kamieni milowych procesu budowy promu jak: wykonanie 
projektu kontraktowego, podpisanie Addendum do Kontraktu, wykonanie 
projektu technicznego, rozpoczęcie produkcji (prefabrykacja wstępna 
elementów kadłuba). Natomiast położenie stępki bez zatwierdzonego 
projektu kontraktowego, mimo zatwierdzonej przez odpowiednie towa-
rzystwo klasyfikacyjne dokumentacji projektowej dla tej tylko pierwszej 
sekcji promu, było działaniem nieuzasadnionym z punktu widzenia reguł 
budowy tego rodzaju statków.

Stępka była zbudowana dla statku o parametrach określonych w Kontr-
akcie (długość ok. 202,5 m, szerokość ok. 30 m, długość linii ładunkowej 
ok. 3000 m), które to parametry nadal nie zostały ostatecznie uzgodnione 
przez strony. W zmodyfikowanym projekcie kontraktowym między innymi 
dodano dodatkowe biura pokładowe na dziobie, zwiększono liczbę załogi. 
Potem cztery z pięciu przekazanych PŻB pakietów dokumentacji projektu 
technicznego zostało wykonanych dla promu o parametrach (długość 
189,6 m, długość linii ładunkowej ok. 3345 m) innych niż piąty pakiet pro-
jektu technicznego (długość 218,4 m i długość linii ładunkowej nie mniej-
sza niż 3950 m). 

38  Aneks nr 2 do Kontraktu datowany na 31 maja 2017 r. został podpisany w dniu 23 czerwca 2017 r.
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Położenie stępki nie miało uzasadnienia technologicznego i ekonomicz-
nego. Wybudowana stęka nie będzie możliwa do wykorzystania przy 
budowie innego promu, ponieważ nie została formalnie wszczęta pro-
dukcyjna budowa promu. W przypadku rozwiązania Kontraktu koszty 
budowy stępki (podobnie jak wydatki poniesione przez PŻB na wykonanie 
projektu kontraktowego i części projektu technicznego) z dużym prawdo-
podobieństwem obciążą wynik PŻB, co może mieć znamiona działania bez 
należytego uwzględnienia interesów Spółki. Tym bardziej, że Zarząd PŻB 
nie pozyskał zgody organów korporacyjnych Spółki do zawarcia Aneksu 
nr 2 do Kontraktu.

W związku z realizacją Kontraktu w dniu 17 stycznia 2018 r. MSR zawarła 
umowę z Konsorcjum Biur Projektowych: NED-PROJECT sp. z o. o. (lider 
Konsorcjum), StoGda Ship Design & Engineering sp. z o.o. oraz MARS 
Design and Solutions sp. z o.o. (Konsorcjum), które miały wykonać projekt 
techniczny promu. Wobec braku porozumienia stron Kontraktu co do para-
metrów promu, w dniu 1 lipca 2019 r. Konsorcjum złożyło oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy, wskazując jako przyczynę brak współdziałania 
zamawiającego (tj. MSR) przy realizacji przedmiotowej umowy39. 

Od stycznia do września 2018 r. odbyło się szereg spotkań i wymiany 
korespondencji, mających na celu uzgodnienie parametrów promu satys-
fakcjonujących strony Kontraktu. PŻB oczekiwała jednostki o parametrach 
różniących się od oferty przedstawionej przez MSR. W dniu 12 września 
2018 r. zostało zawarte pomiędzy PŻB, MSR, Szczeciński Park Przemysłowy 
sp. z o.o. i MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty porozumienie dodat-
kowe do Kontraktu. PŻB wskazała kolejne uaktualnione parametry promu 
(w tym długość całkowita ok. 220 m, szerokość ok. 31 m, linia ładunkowa 
nie krótsza niż 3 950 m, liczba pasażerów ok. 600 osób, załoga ok. 70 
osób, prędkość ok. 18 węzłów). Uzgodnienia wynikające z porozumienia 
dodatkowego miały zostać wprowadzone do Kontraktu poprzez Addendum. 
W wyniku kolejnych spotkań ponownie zmieniono parametry promu (dłu-
gość ok. 218,4 m, szerokość konstrukcyjna 31,40 m, linia ładunkowa nie 
mniej niż 3 950 m, liczba pasażerów ok. 600 osób, liczba członków załogi 
75 osób, prędkość eksploatacyjna nie mniejsza niż 18 węzłów), co równo-
cześnie oznaczało wzrost jego ceny, a to z kolei przekraczało możliwości 
finansowe PŻB. Jednocześnie budowa jednostki o tych parametrach nie była 
możliwa do zrealizowania w stoczniach szczecińskich, co między innymi 
potwierdza raport niezależnego doradcy technicznego sporządzony na zle-
cenie potencjalnej instytucji kredytującej budowę promu. 

W opracowaniu doradcy technicznego pn. Report for Project ROPAX 
3000 M 400 PAX P2083 Ocena MSR Gryfia, zawierającym ocenę zapisów 
Kontraktu, parametrów technicznych promu i zdolności organizacyjnych 
oraz potencjału technologicznego MSR, MSR była stocznią remontową, 
która nie posiadała infrastruktury i urządzeń do budowy promu typu ro-
-pax tej wielkości. Rolą MSR w tym projekcie miało być przede wszystkim 
zarządzanie projektem, nadzór i koordynacja zadań. Prace konstrukcyjne 
miały zostać wykonane przez podwykonawców i członków konsorcjum. 

39  Powołując się w tym zakresie na art. 640 Kodeksu cywilnego.
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Zbudowany statek miał zostać zwodowany z pochylni Wulkan Nowy, zloka-
lizowanej w Szczecińskim Parku Przemysłowym sp. z o.o. (dawnej Stoczni 
Szczecińskiej), przy czym ostatni statek został zwodowany z tej pochylni 
w 2009 r. Doradca techniczny stwierdził, że MSR nie wybrała jeszcze pod-
wykonawców, jednocześnie nie została jeszcze wybrana firma projektowo-
-inżynierska do wykonania projektu technicznego, dlatego nie można było 
ocenić jej potencjału. Doradca stwierdził jednak, że wstępny harmonogram 
realizacji projektu technicznego (określony w Aneksie nr 4 do Kontraktu) 
był bardzo napięty. Krótki czas przeznaczony na projektowanie nie będzie 
pozwalał na wprowadzenie nieoczekiwanych zmian oraz rozwiązywania 
problemów w projekcie, a ewentualne opóźnienia wpłyną na rozpoczęcie 
produkcji statku. Nie rozpoczęły się także prace związane z zamówieniem 
głównych maszyn i urządzeń do budowy statku, co mogło w znaczący 
sposób wpływać na proces projektowania. W związku z wyżej opisanym 
stanem realizacji projektu, doradca techniczny sformułował 10 krótkoter-
minowych zaleceń dotyczących efektywnej realizacji projektu oraz jedno 
zalecenie długoterminowe dla MSR i Szczecińskiego Parku Przemysłowego 
sp. z o.o. Opierało się ono na założeniu, że ich strategia funkcjonowania 
będzie koncentrowała się na nowych budowach w przyszłości: opracowa-
nie i wdrożenie planu inwestycyjnego w zakresie modernizacji zaplecza 
stoczniowego i wyposażenia. Negatywna ocena potencjału technicznego 
i organizacyjnego MSR dokonana w raporcie doradcy technicznego w prak-
tyce uniemożliwiała prace nad pozyskaniem finansowania przez PŻB.

PŻB uznała, że po zapewnieniu przez MSR, iż wdroży rekomendacje audy-
tora, kontynuacja realizacji Kontraktu była możliwa, a stwierdzona sytuacja 
organizacyjno-techniczna MSR nie wpływała na prace projektowe, zlecone 
przez MSR firmie zewnętrznej. Natomiast MSR nie dysponowała środkami, 
żeby zrealizować zalecenia doradcy technicznego. Jednocześnie w związku 
z przedłużającymi się negocjacjami z PŻB w sprawie Addendum MSR nie 
zatrudniała pracowników do realizacji projektu, który nie został jeszcze 
opracowany.

W okresie grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r. MSR zwracała się do PŻB 
z prośbą o kontraktowe usankcjonowanie zmian parametrów technicznych 
promu, poprzez podpisanie Aneksu nr 5 do Kontraktu. Projekt tego aneksu 
uzgodniono w dniu 14 marca 2019 r.40, przy czym ostateczne parametry 
techniczne promu miały zostać określone w Addendum. Aneks nr 5 nie 
wszedł jednak w życie z uwagi na brak zgód korporacyjnych PŻB.

W ocenie NIK, MSR nieprawidłowo wykonywała zobowiązania wynikające 
z postanowień Kontraktu oraz Aneksu nr 4, w zakresie ustalonych para-
metrów technicznych promu projektowanego dla PŻB. MSR prowadziła 
prace projektowe przy założeniu innych parametrów promu, niż wynikało 
to z Kontraktu. Na spotkaniu w sprawie uzgodnień technicznych w zakre-
sie projektowanej dokumentacji promu w dniu 20 lutego 2018 r. zarówno 

40  Zakładał on m.in. następujące parametry Promu: długość całkowita ok. 218,4 m; szerokość 
konstrukcyjna ok. 31,4 m; linia ładunkowa nie mniej niż 3,9 km; liczba pasażerów 598 osób; liczba 
członków załogi 81 osób; prędkość eksploatacyjna nie mniej niż 18 węzłów; układ napędowy 
klasyczny.
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przedstawiciele MSR (w tym Konsorcjum), jak i PŻB wskazali na niedo-
puszczalną dla projektowanego promu tzw. wartość GM wynoszącą 5,25 m, 
co miało doprowadzić do wdrożenia stosownych zmian projektowych. 
Jednak ani zmodyfikowany projekt kontraktowy określony w Aneksie 
nr 3 z dnia 28 września 2017 r. ani Aneks nr 4 nie przewidywały zmian 
w zakresie parametrów promu określonych w Kontrakcie (długość całko-
wita ok. 202,4 m, szerokość ok. 30,8 m, długość linii ładunkowych 3000 m 
(+/- 2,5%), liczba pasażerów 399, liczba załogi 43 osoby).

Konsorcjum oraz MSR w dniu 11 kwietnia 2018 r. przedstawiły PŻB 
propozycję tzw. optymalizacji parametrów technicznych promu (długość 
całkowita 189,6 m, długość linii ładunkowej 3345 m, wartość GM równa 
3,7 m), a następnie MSR przedstawiła cztery pakiety dokumentacji tech-
nicznej projektu technicznego uwzględniającej parametry promu o długości 
189,6 m nieposiadającego jednak akceptacji PŻB. Dopiero Aneks nr 5 z dnia 
14 marca 2019 r. miał wprowadzić do Kontraktu nowe parametry tech-
niczne Promu, istotnie różniące się od parametrów określonych w Kontrak-
cie. Była to długość Promu optymalna dla infrastruktury pochylni Wulkan 
Nowy, ze względu na długość linii ładunkowej oraz możliwość i bezpieczeń-
stwo wodowania statku. 

Nie zostały zrealizowane postanowienia Kontraktu dotyczące:

 − zawarcia Addendum do Kontraktu; pierwotnie miało być ono zawarte 
do lipca 2017 r.; po kilkakrotnym aneksowaniu Kontraktu, wskutek cze-
go przesuwano termin zawarcia Addendum, w Aneksie nr 4 ustalono, że 
niewejście w życie Addendum w ciągu dwóch miesięcy od daty wejścia 
w życie Aneksu nr 4 (czyli do 12 kwietnia 2018 r.) daje obu stronom 
podstawę do odstąpienia od tego aneksu, a następnie od Kontraktu; 
dotychczasowy przebieg realizacji Kontraktu wskazuje, że w aktual-
nym stanie faktycznym Addendum nie może zostać zawarte;

 − wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektu technicznego promu 
w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie Aneksu nr 4 do Kontraktu, 
czyli do 12 lutego 2019 r.; w projekcie Aneksu nr 5 ustalono wykonanie 
i zatwierdzenie zmodyfikowanej dokumentacji projektu technicznego 
w terminie do 15 grudnia 2019 r., lecz do końca okresu objętego bada-
niami w tym zakresie (koniec stycznia 2020 r.) Aneks nr 5 nie został 
zawarty, a projekt techniczny nie został zatwierdzony; ponadto Kon-
sorcjum złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy projektowej.

W toku dotychczasowej realizacji Kontraktu Strony nie dokonały pełnego 
rozliczenia zaliczki w wysokości 10 000,0 tys. zł, przekazanej MSR na poczet 
wykonywania Kontraktu, ani nie ustalały stanu jej rozliczenia. Zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu oraz dodatkowymi, pisemnymi uzgodnie-
niami, za prace wykonane od momentu zawarcia Kontraktu MSR wystawiła 
PŻB 15 faktur VAT w łącznej wysokości 8400,2 tys. zł rozliczanych z zaliczki. 
PŻB dwukrotnie zakwestionowała wykorzystanie przez MSR środków 
z zaliczki w zakresie pakietów dokumentacji projektu technicznego na kwotę 
7000,0 tys. zł, wynikającą z faktur. W pierwszym przypadku PŻB pierwotnie 
odesłała MSR faktury VAT, w drugim – poprzestała jedynie na zakwestio-
nowaniu zasadności faktury VAT, lecz samej faktury VAT nie odesłała. Nie 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

52

zostały zakwestionowane płatności w wysokości 1400,2 tys. zł. Oprócz kwoty 
zaliczki wypłaconej MSR, PŻB w okresie od sierpnia 2016 r. do końca paź-
dziernika 2019 r. wydatkowała także 4002,7 tys. zł z tytułu realizacji pro-
jektu budowy nowego promu, głównie na obsługę prawną, usługi doradcze 
w zakresie pozyskania finansowania budowy promu, opinie konsultanta 
technicznego oraz koszty wydziału inwestycji tonażowych.

Z ustaleń NIK wynika, że na koniec 2019 r. Kontrakt nie był realizowany, 
co potwierdzają też Strony Kontraktu. Po trzech latach w pełni wykonany 
został jedynie projekt kontraktowy, podczas gdy według pierwotnych zało-
żeń Kontraktu do lipca 2020 r. miała nastąpić pełna realizacja zamówienia 
w postaci dostawy wybudowanego promu. Przy czym założenia projektu 
przewidywały budowę dwóch jednostek. W zaistniałej sytuacji oraz wobec 
braku dokumentacji zarządczej dla tego projektu oraz dla Programu Batory, 
Minister Infrastruktury41, jako odpowiedzialny za Program Batory, powi-
nien niezwłocznie podjąć działania mające na celu wypracowanie sposobu 
dalszej realizacji projektu, rozważyć zasadność jego kontynuowania bądź 
zamknięcia.

Projekt przewidywał powstanie zakładu recyklingu statków, w celu opty-
malnego wykorzystania posiadanych zasobów przemysłowych, w tym 
części infrastruktury stoczniowej oraz wykreowanie nowych miejsc pracy. 
Zakład miał prowadzić działalność polegającą na demontażu statków 
w celu odzyskania elementów przydatnych po przygotowaniu do ponow-
nego użycia. Jednocześnie zakład miał w sposób bezpieczny i zgodny 
z normami środowiskowymi zabezpieczać odpady niebezpieczne. Projekt 
wpisywał się w tematykę prac komitetu powołanego na podstawie art. 25 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1257/2013 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE.

Od dnia 24 maja 2017 r. działała powołana przez KIG i MGMiŻŚ grupa 
robocza, której głównym zadaniem było zweryfikowanie i pogłębienie przy-
gotowanego przez KIG opracowania pn. „Koncepcja wykonalności Projektu 
Zielona Stocznia w Polsce”. Celem projektu Zielona Stocznia było urucho-
mienie efektu synergii z połączenia istniejącego potencjału kadrowego, 
technicznego i finansowego dla pełniejszego wykorzystania istniejących 
już zasobów stoczniowych w Polsce.

W dniu 1 lipca 2019 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, została zawiązana przez Krajową Izbę Gospodarczą 
i MSR spółka celowa Zakład Recyklingu Statków Szczecin sp. z o. o.42 Uzgod-
niono zrównoważone udziały wspólników-założycieli spółki. Wniesiono 
niezbędne wkłady w celu zapewnienia rozruchowego funkcjonowania 
spółki celowej (kapitał zakładowy wyniósł 200 tys. zł), w tym przygotowa-
nia m.in. niezbędnych opracowań, wniosków i pozyskania decyzji środowi-

41  Od 7 października 2020 r. jako minister właściwy do spraw m.in. gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej.

42  Dalej: ZRS Szczecin.

Projekt  
Zielona stocznia
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skowych. Powołano zarząd i radę nadzorczą spółki oraz dokonano wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Celem ZRS Szczecin była ocena i potwierdzenie zasadności oraz możliwo-
ści realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu w Szczecinie, 
na wyspie Gryfia użytkowanej przez MSR, zakładu recyklingu statków, 
spełniającego międzynarodowe standardy w zakresie bezpiecznego i przy-
jaznego dla środowiska recyklingu statków i innych obiektów pływających. 
Przy założeniu pozytywnej oceny dla kontynuowania przedsięwzięcia, 
celem ZRS Szczecin będzie utworzenie zakładu recyklingu statków poprzez 
adaptację i modernizację infrastruktury i wyposażenia użytkowanego 
przez MSR w Szczecinie, a następie prowadzenie komercyjnej działalności 
w zakresie recyklingu statków. Spółka, we współpracy z Akademią Morską 
w Szczecinie, przygotowywała wystąpienie do NCBiR z wnioskiem o dofi-
nansowanie projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego recyklingu 
statków na terenie MSR.

Ze względu na nowatorski, innowacyjny i kreatywny charakter projektu 
Zielona Stocznia oraz współpracę wspólników spółki celowej ZRS Szczecin, 
w fazie przygotowania wystąpiły opóźnienia natury formalno-prawnej, 
organizacyjnej i techniczno-technologicznej. Natomiast ze względu na różne 
procedury związane ze współpracą podmiotów (publicznego i prywatnego) 
istotnie wydłużył się czas niezbędny do podejmowania ważnych decyzji, 
co przekładało się na realizację poszczególnych działań przygotowawczych, 
np. negocjacje dotyczące utworzenia spółki i umowy spółki zamiast 1–2 
miesiące trwały 6–9 miesięcy. Łączne skumulowane opóźnienia w pro-
jekcie wyniosły około 12 miesięcy w stosunku do pierwotnych założeń. 
Ostateczny harmonogram realizacji projektu będzie wynikał ze studium 
wykonalności i biznesplanu, które przygotowuje zawiązana spółka celowa. 

Od czasu zawiązania Spółki do końca 2019 r. podjęto m.in. niżej wymie-
nione działania:

 − zlecono wykonanie wariantowego opisu technologii wydokowywa-
nia i posadawiania na płycie kadłubowej jednostek przeznaczonych 
do recyklingu. Ekspertyza ma pozwolić określić m.in. parametry stat-
ków, które mogłyby być poddawane recyklingowi oraz koszt wyko-
nania takiego systemu (realizacja: od 4 października do 16 grudnia 
2019 r.);

 − zlecono wykonanie Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia 
na Środowisko wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach (realizacja do 10 października 
2019 r., trwała procedura odbioru usługi);

 − prowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy usługi opracowania 
studium wykonalności i biznesplanu dla przedsięwzięcia (w toku);

 − rozpoczęto określanie możliwych sposobów sfinansowania przedsię-
wzięcia – m.in. rozpoczęto analizę możliwości pozyskania środków 
NCBiR, poszukiwano inwestora strategicznego (w toku);

 − prowadzono rozmowy dotyczące współpracy z Akademią Morską 
w Szczecinie w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który pozwo-
li na sfinansowanie części przedsięwzięcia (w toku);
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 − zlecono przygotowanie wniosku aplikacyjnego, dotyczącego utwo-
rzenia pilotażowej linii technologicznej recyklingu statków w ramach 
konkursu NCBiR (w toku);

 − podjęto negocjacje z Mars Finance 1 sp. z o.o. (właścicielem tere-
nu na Wyspie Górno Okrętowej) w sprawie uzgodnienia i zawarcia 
umowy przedwstępnej dzierżawy tego terenu (docelowo dzierżawy 
długoterminowej), jako przestrzeni do realizacji projektu z dofinanso-
wania NCBiR i następnie prowadzenia działalności komercyjnej przez 
ZRS Szczecin.

Pierwotny kształt projektu Zielona Stocznia nie uległ istotnym zmianom 
ramowym, jednakże zmieniła się koncepcja jego realizacji. Został on 
podzielony na dwa etapy, przy czym drugi etap będzie realizowany po osią-
gnięciu pozytywnych wyników finansowych w pierwszym etapie. Powinno 
to zmniejszyć ryzyka związane z realizacją projektu, a jednocześnie umożli-
wić odpowiednio szybki rozwój ZRS Szczecin w przypadku zapotrzebowa-
nia, w tym eksportowego, na usługi złomowania statków.

Przesunięcia w czasie nie rzutują w sposób istotny na rzeczową realizację 
zadań, skutkują natomiast aktualizacją nakładów koniecznych do poniesie-
nia. Szacunki te wykazują wraz z upływem czasu konieczność poniesienia 
wyższych nakładów w wymiarze nominalnym, nawet bez zmiany zakresu 
rzeczowego.

Projekt jest w całości realizowany przez NCBiR jako projekt sektorowy. 
Opracowano dokumentację realizacji projektu, w ramach której przygoto-
wano:

 − agendę badawczą programu sektorowego INNOship;
 − regulamin pracy komitetu sterującego programu sektorowego INNOship;
 − dokumentację konkursową do dwóch konkursów.

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem agendy badawczej43, 
Projekt przewidywał:

 − konkurs nr 1 (od drugiego kwartału 2018 r. do końca 2018 r., realizacja 
projektów od początku 2019 r. do końca 2022 r.);

 − konkurs nr 2 (od drugiego kwartału 2019 r. do końca 2019 r., realizacja 
projektów od początku 2020 r. do końca 2023 r.);

 − konkurs nr 3 (od czwartego kwartału 2020 r. do końca pierwszego 
półrocza 2021 r., realizacja projektów od drugiego półrocza 2021 r. 
do końca pierwszego półrocza 2025 r.);

 − pilotaż (od drugiego kwartału 2018 r. do końca pierwszego kwartału 
2020 r.), ewaluacja pilotażu (drugi i trzeci kwartał 2020 r.);

 − nadzór nad wykonaniem i finansowaniem projektu (od początku 
2019 r. do końca pierwszego półrocza 2025 r.);

 − monitorowanie i ewaluacja programu (od początku 2019 r. do końca 
2030 r.).

Dotychczas zostały ogłoszone dwa konkursy.

43  Czas trwania każdego z konkursów zmieniono z jednego kwartału na trzy kwartały, okres 
realizacji konkursów wydłużył się o jeden rok dla każdego, wobec powyższego projekt zakończy 
się z końcem 2030 r. zamiast pierwotnie założonego terminu na koniec 2028 r.

Projekt  
INNOship



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

55

Konkurs nr 1 – nabór wniosków zakończono 30 lipca 2018 r. Listę ran-
kingową projektów zarekomendowanych do dofinansowania ogłoszono 
30 listopada 2018 r., po zakończeniu procedury odwoławczej listę zaktu-
alizowano w dniu 6 czerwca 2019 r. Podczas realizacji konkursu wystąpiły 
opóźnienia. Wydłużono o jeden miesiąc termin zamknięcia naboru oraz 
etap publikacji wyników. Proces oceny merytorycznej wniosków przedłu-
żono z uwagi na dużą liczbę wniosków. W 2019 r. podpisano osiem umów 
o dofinansowanie projektów.

Konkurs nr 2 – nabór wniosków zakończono w dniu 16 września 2019 r. 
Listę rankingową projektów zarekomendowanych do dofinansowania ogło-
szono 13 listopada 2019 r. W zakresie tematycznym projektu w agendzie 
badawczej w dniu 15 kwietnia 2019 r. dokonano zmian doprecyzowujących 
brzmienia tematu badawczego 3.544 oraz obszaru badawczego 445.

Celem projektu było uzyskanie przez polskich przedsiębiorców przewagi 
konkurencyjnej na globalnym rynku offshore, m.in. w zakresie: projekto-
wania i produkcji nowatorskich, wielofunkcyjnych modułowych platform 
dla urządzeń i systemów offshore; eksploatacji podmorskich zasobów gazu 
ziemnego i ropy naftowej przy wykorzystaniu platform oraz wykorzystaniu 
platform w budowie morskich elektrowni wiatrowych. Realizacja projektu 
miała bazować na potencjale naukowym i technicznym polskich jednostek 
naukowych, biur projektowych oraz przemysłu. Data planowanego rozpo-
częcia to 4 września 2018 r., zaś planowanego zakończenia to 31 grudnia 
2024 r. Dla realizacji projektu nie określono budżetu. Dotychczas MGMiŻŚ 
pozyskało od Centrum Techniki Okrętowej SA wstępną analizę w zakresie 
projektu oraz podjęło działania w celu powołania grupy roboczej. Rozpo-
częcie działalności prac grupy roboczej zaplanowano na 2020 r.

5.4.5. CyberPark Enigma
Celem Programu CyberPark Enigma, określonym w SOR, było powstanie 
ośrodka dysponującego potencjałem pozwalającym konkurować na europej-
skim rynku specjalistycznych usług IT oraz wypracowanie innych rozwiązań 
wspierających rozwój polskiego potencjału sektora IT.

44  Opis tematu badawczego: Innowacyjne projekty i/lub prototypy specjalistycznych jednostek 
pływających o istotnie zwiększonych możliwościach i funkcjonalnościach (nawodne i podwodne) 
oraz ich weryfikacja, zastąpiono opisem: Innowacyjne projekty modernizacji specjalistycznych 
jednostek pływających (nawodnych i podwodnych) istotnie zwiększających ich możliwości 
i funkcjonalność oraz ich weryfikacja.

45  Opis obszaru badawczego: Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów 
nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową, zastąpiono 
opisem: Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz 
technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową w tym w szczególności 
uwzględniających nowe pro-ekologiczne regulacje IMO, UE i Administracji polskiej.

Projekt  
I-Offshore
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Infografika nr 11 
Projekty wchodzące w skład Programu CyberPark Enigma i stan ich realizacji

Program – CyberPark Enigma

Fundusz Rozwoju 
Technologii Podwójnego 

Zastosowania
CyberAkcelerator CertiSecPl Scale Up

zrealizowany w trakcie realizacji zagrożonyw początkowej
fazie realizacji

odstąpiono
od realizacji

Centrum Mistrzostwa 
Teleinformatycznego CyberMikro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli

Z projektów zidentyfikowanych i przyjętych przez grupę roboczą,  
CyberAkcelerator był realizowany indywidualnie (poza programem) 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zakończył się. Finan-
sowanie zapewniono poprzez działanie 2.5 Programy Akceleracyjne 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Po realizacji programu 
akceleracyjnego Scale Up46 postanowiono kontynuować tę formę wspie-
rania MŚP poprzez opracowanie działania Programy Akceleracyjne 2.5 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekty CertiSecPl oraz Centrum Mistrzostwa Teleinformatycznego 
(w zmienionej postaci) były realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz 
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy. 

Nie był realizowany projekt Fundusz Rozwoju Technologii Podwójnego 
Zastosowania, który zarzucono w związku z brakiem dalszego zaintereso-
wania ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i Polskiej Grupy Zbroje-
niowej SA. 

Projekt CyberMikro był przedmiotem prac koncepcyjnych, aczkolwiek 
nie podjęto wobec niego decyzji kierunkowej. Projekt był kontynuowany 
w MPiT we współpracy z innymi partnerami projektu i środowiskiem 
naukowym. Wskazane w Raporcie grupy roboczej z kwietnia 2018 r. reko-
mendacje dotyczyły i wskazywały między innymi, że: 

 − stworzenie w kraju możliwości samodzielnej, niezależnej produkcji 
układów scalonych dla zastosowań specjalnych będzie stanowiła 
nowe otwarcie dla krajowego przemysłu elektronicznego, zaspokoje-
nia nowych potrzeb, nowych zastosowań, wdrożenia innowacyjnych 
rozwiązań dedykowanych układów; 

 − potencjał linii technologicznej o wymiarze charakterystycznym 
90–180 nm umożliwi wytwarzanie ilości układów scalonych, wystar-
czającej dla potrzeb Państwa (armii, administracji i obywateli), co naj-
mniej w obszarze zabezpieczenia dokumentów, bezpiecznej komunika-
cji, elektroniki wojskowej;

46  Program realizowany przez PARP od 2017 r. jego celem było wsparcie eksperckie i finansowe 
dla start-upów, w tym umożliwienie im kontaktu z dużymi przedsiębiorstwami m.in. spółkami 
Skarbu Państwa. 
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 − podpisane umowy i działania muszą zapewnić stabilne finansowanie; 
jest to niezbędne do wzmocnienia istniejących i utworzenia nowych, nie-
zbędnych w kraju zespołów projektujących układy scalone; szacunkowa 
ilość projektów do uruchomienia w pierwszym okresie to dwa lub trzy;

 − działania na rzecz budowy i rozwoju ekosystemu zastosowań mikro-
elektroniki będą skutkowały stopniowym zwiększeniem liczby inicja-
tyw podejmowania innowacyjnych projektów przemysłowych, wyko-
rzystujących rozwiązania z dziedziny mikroelektroniki;

 − konieczne są działania na szczeblu rządowym (MPiT/MR, MIiR, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodo-
wej) i innych instytucji (np. NCBiR), dotyczące uznania projektowania 
i produkcji układów jako priorytetowego kierunku finansowania wyni-
kającego z wizji strategicznego rozwoju kraju. 

Ze względu na zdiagnozowane zagrożenia realizację projektu CyberMikro 
omówiono na posiedzeniu Rady Monitorowania w dniu 24 września 2019 r. 
Przedstawiono dotychczasowe działania projektowe. MPiT zaproponowało 
koncepcję kontynuacji prac na bazie ogólnych, kierunkowych wytycznych 
wypracowanych przez grupę ekspertów przy MPiT, w formule zespołu 
międzyresortowego. Ostateczną propozycją przyjętą przez Radę Monito-
rowania było stworzenie zespołu w MPiT, w którym zasiadać mieli także 
przedstawiciele innych resortów.

Rekomendacje przedłożone przez działającą w MPiT grupę roboczą nie 
były dotychczas przedmiotem dalszych weryfikacji ani konsultacji z eks-
pertami międzynarodowymi. Weryfikacja tez zawartych w raporcie oraz 
określenie szczegółowych parametrów technologii, licencji jak i przepro-
wadzenie badania otoczenia rynkowego miały być przedmiotem dalszych 
prac, po zabezpieczeniu źródła finansowania na ten cel. Ten etap nie został 
osiągnięty. W ramach prac przygotowawczych w projekcie CyberMikro 
sondowano możliwość zakupu technologii licencji produkcji układów sca-
lonych w USA. Jednak te działania również nie przyniosły efektów.

W okresie finalizowania czynności kontrolnych trwały prace nad wzno-
wieniem projektu CyberMikro. Analizie poddawano w szczególności źródła 
pozyskania technologii, jak i formuła realizacji projektu (uczestnicy, sponsor). 

5.4.6. Inteligentna kopalnia
Celem Programu Inteligentna kopalnia, określonym w SOR, było stymulo-
wanie rozwoju produktów umożliwiających zdobycie przez polski przemysł 
istotnej pozycji na globalnym rynku maszyn górniczych i budowlanych.

Pomimo nieustanowienia i nieuruchomienia Programu Inteligentna kopal-
nia, działania podjęte przez PFR na rzecz wsparcia działalności polskiej 
branży maszyn górniczych określono jako program Inteligentna kopalnia 
i jako taki objęty był monitorowaniem Rady Monitorowania. Program Inte-
ligentna kopalnia wykazywany i realizowany przez PFR nie był tożsamy 
z Projektem flagowym Inteligentna kopalnia wymienionym w SOR, dla 
którego prowadzono działania w celu identyfikacji potencjalnego produktu 
planowanego do uruchomienia, a które nie zostały dokończone. Wskutek 
niewypracowania wstępnych założeń co do celu i realizacji programu, 
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nie został powołany zespół zadaniowy, a dotychczas prowadzone prace 
nad nim zostały porzucone. 

Plan realizacji programu Inteligentna kopalnia realizowanego przez PFR 
obejmował cztery fazy:
I faza inicjująca – dialog interesariuszy (2017 r.);
II faza przygotowawcza (2018 r.):

 − dialog pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową SA, Famur SA, MIiR, 
PFR i NCBiR dotyczący możliwego zakresu współpracy;

 − porozumienie pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową SA, Przed-
siębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa SA, Famur SA, Indo Polish 
Chamber of Commerce & Industry i PFR dotyczące współpracy 
przy przygotowaniu zintegrowanej oferty na rynek indyjski;

III faza wdrożeniowa (2018–2021):
 − realizacja projektu Budowa zintegrowanej oferty w sektorze wydo-
bywczo-górniczym, zintegrowana oferta Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA, Rafako 
SA, Famur SA, Indo Polish Chamber of Commerce & Industry i PFR;

 − nawiązanie współpracy podczas Bengal Global Business Summit 2019;
IV faza ewaluacji (2022–2023).
W ramach projektu zintegrowanej oferty osiągnięto następujące cele:

 y Podpisanie porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową 
SA, Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa SA, Famur SA, Indo 
Polish Chamber of Commerce & Industry i PFR w sprawie współ-
pracy w ekspansji a rynku indyjskim;

 y Przygotowanie i prezentacja wspólnej oferty członków porozumie-
nia na rynek australijski na użytek misji Prezydenta RP do Australii;

 y Przygotowanie i prezentacja wspólnej oferty członków porozumie-
nia na rynek indyjski na użytek spotkań i rozmów członków poro-
zumienia z podmiotami indyjskimi;

 y Nawiązanie współpracy z West Bengal Project Leadership – odpo-
wiednikiem porozumienia po stronie indyjskiej.

W dniu 15 maja 2018 r. PFR wraz z Famur SA dołączyły do zawartego 
w dniu 14 maja 2018 r. porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką 
Węglową SA, Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa SA oraz Indo 
Polish Chambers of Commerce & Industries, którego celem była współpraca 
przy działaniach handlowych na rynku indyjskim, jednym z największych 
na świecie rynków w branży wydobywczej, obejmująca między innymi 
wspólne składanie ofert. W ramach powyższego porozumienia PFR koor-
dynował prace grup roboczych uczestników porozumienia. Przygotowano 
prezentacje wspólnej oferty członków porozumienia na rynek australijski 
na użytek misji Prezydenta RP do Australii oraz na rynek indyjski. Opra-
cowano także propozycję treści załącznika do umowy pomiędzy Polską 
i Indiami, planowanego do podpisania ze stroną indyjską podczas Bengal 
Global Business Summit 7–8 lutego 2019 r.47 

47  W Nowym Delhi zostało podpisane polsko-indyjskie porozumienie o współpracy w obszarze 
górnictwa przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Węgla Indii Haribhai Parthibhai Chaudhary.
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5.4.7.  Działania w ramach Programów flagowych, prowadzone 
przez PFR oraz fundusze inwestycyjne Spółek Grupy PFR, 
zarządzanych przez PFR TFI SA

Zapewnienie niezbędnego finansowania podejmowanym działaniom, które 
nie znalazły się w sferze wypracowanej w ramach Programów, a których 
realizacja mogła mieć pozytywny wpływ na branże, w których ustanowiono 
Projekty flagowe, PFR realizował poprzez instrumenty oferowane przez:

 y Platformę Funduszy PFR Ventures jako instrumentu dedykowanego 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

 y Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZAN) – fundusz zarządzany przez 
PFR TFI SA. 

W celu finansowania przedsięwzięć gospodarczych, PFR stworzył Plat-
formę Funduszy PFR Ventures, jako instrument dedykowany dla Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizował się on w finansowaniu venture 
capital w formule funduszy, poprzez kilkadziesiąt wybranych pośredników 
finansowych.

PFR TFI SA zleciło Spółce PFR Ventures Sp. z o.o.48 zarządzanie następują-
cymi funduszami inwestycyjnymi:

 − PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
 − PFR BizNest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 − PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 − PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 − PFR NCBR CVC.

W ramach wymienionych pięciu funduszy uruchomionych zostało 25 ope-
racyjnych funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna wpisy-
wała się w Projekty flagowe SOR. 

Instrumentem mogącym zapewnić niezbędne finansowanie działaniom 
podejmowanym przez spółki Grupy PFR, prowadzonym w zakresie reali-
zacji Projektów flagowych, był Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FEZ FIZAN). Fundusz 
zarządzany jest przez PFR TFI SA. FEZ FIZAN współinwestuje z polskimi 
firmami w ich zagraniczne spółki zależne. 

Z uwagi na fakt, że Spółka PFR TFI zleciła zarządzanie wyszczególnionymi 
powyżej pięcioma funduszami Spółce PFRV, dane dotyczące wyszcze-
gólnienia realizowanych projektów inwestycyjnych oraz realizujących 
je beneficjentów, którym PFRV zapewniła finansowanie objęte są tajemnicą 
zawodową, w rozumieniu art. 280 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi49. Tajemnicą zawodową, w rozumieniu wyżej przywołanego 
przepisu, objęte zostały także dane dotyczące inwestycji FEZ FIZAN. Z uwagi 
na objęcie tajemnicą zawodową projektów inwestycyjnych zarządzanych 
przez PFR Ventures Sp. z o.o. oraz FEZ FIZAN Najwyższa Izba Kontroli nie 

48  Dalej: PFRV.
49  Dz. U. z 2020 r. poz. 95, ze zm.
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może dokonać oceny wpływu realizowanych projektów na osiąganie celów 
Projektów flagowych określonych w SOR.

Niezależenie od inicjatyw wynikających z działań podejmowanych 
w ramach Programów Luxtorpeda 2.0, Żwirko i Wigura oraz Inteligentna 
kopalnia, PFR z udziałem spółek Grupy PFR zrealizował cztery projekty 
inwestycyjne służące rozwojowi i stymulacji branż uznanych w SOR 
za szczególnie ważne dla rozwoju polskiej gospodarki. Mimo że inwestycje 
te nie były wskazywane jako przedsięwzięcia do realizacji w ramach Pro-
jektów flagowych i nie były wykazywane przez kierowników programów50 
w dokumentach sprawozdawczych, służyły rozwojowi i stymulacji branży 
oraz wpisały się w realizację ogólnie sformułowanych w SOR celów tych 
Programów. Inwestycje zrealizowano poprzez fundusze inwestycyjne 
będące częścią portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez PFR51. 

Przykłady

Inwestycja w PESA Bydgoszcz SA52 (producenta taboru) miała zapewnić 
spółce kapitał umożliwiający wzrost produkcji oraz jej rozwój. W finanso-
waniu projektu uczestniczyły między innymi: Fundusz Inwestycji Polskich 
Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych53. 
Kwota zaangażowania FIPP FIZAN wyniosła 300 mln zł i została przeznaczona 
na dofinansowanie procesu wdrażania programu restrukturyzacji PESA. 
Ponadto w 2019 r. uruchomiono program faktoringowy w celu krótkotermi-
nowego finansowania kapitału obrotowego PESA. 

Inwestycja w spółkę Rail Capital Partners sp. z o. o.54, prowadzącą działalność 
w tzw. formule rosco55, tj. udostępniającą lokomotywy spółkom przewozo-
wym na podstawie umów dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. RCP 
zawarła umowy dostaw oraz utrzymania lokomotyw z dwoma producentami 
lokomotyw, tj. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz Newag SA. W finanso-
waniu projektu uczestniczył Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych FIZAN56. 
Docelowe zaangażowanie FIIK FIZAN w formie dokapitalizowań oraz pożyczek 
właścicielskich, w perspektywie do końca 2021 r. przewidziano na 200 mln zł. 
W ocenie PFR, projekt ten wspiera rozwój polskich producentów taboru szyno-
wego. Był odpowiedzią na potrzeby rynku (przewoźników), który przechodzi 
do modelu koncentrującego się na podstawowej działalności (świadczenia 
usług przewozowych), co prowadzi do eksploatacji dzierżawionego taboru 
(łącznie z utrzymaniem) w miejsce ponoszenia wysokich, jednorazowych 
inwestycji na jego zakup. 

Inwestycja w spółkę WB Electronics SA, rozwijającą m.in. technologie dronowe 
oraz elektromobilność. W finansowaniu projektu uczestniczył FIPP FIZAN. 
W ramach wykonania projektu wydatkowano środki w kwocie 127,6 mln zł 
przeznaczone na objęcie przez FIPP FIZAN akcji nowej emisji Spółki. Spółka 

50  Poza Programem Inteligentna kopalnia, w którym nie ustalono żadnych ról projektowych.
51  Funduszy inwestycyjnych dla których podmiotem zarządzającym jest PFR TFI SA, które zleciło 

zarządzaniem częścią portfeli inwestycyjnych tych funduszy PFR na podstawie zawartych umów 
i jednocześnie PFR TFI SA udzieliło PFR pełnomocnictw do działania w imieniu Funduszy jako 
pełnomocnik.

52  Dalej: PESA.
53  Dalej: FIPP FIZAN.
54  Dalej: RCP.
55  Ang. rolling stock operating company.
56  Dalej: FIIK FIZAN.
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środki z emisji akcji przeznaczyła na sfinansowanie programu rozwojowego 
oraz wykup jednego z akcjonariuszy. Według PFR inwestycja ta dotyczyła 
największej polskiej spółki zaangażowanej, poprzez jedną ze swoich spółek 
(Flytronic SA), w rozwój technologii i rozwiązań wykorzystujących bezzało-
gowe systemy powietrzne. W momencie inwestycji była to jedyna duża spółka 
w tym sektorze z sukcesem rozwijająca technologie BSP, głównie w obszarze 
zastosowań wojskowych, ale także i cywilnych jak np. monitorowanie smogu.

Inwestycja w Mining Equipment Finance sp. z o.o.57 – spółkę zależną Famur SA. 
Przedmiotem działalności MEF jest udostępnianie spółkom wydobywczym 
w formule leasingu finansowego lub umów o zbliżonym charakterze nowo-
czesnych maszyn i urządzeń górniczych wyprodukowanych przez Famur SA. 
W wyniku dokonanej transakcji FIIK FIZAN objął 49% udziałów w kapitale 
zakładowym MEF. FIIK FIZAN prowadził również działalność o charakterze 
doradczym. Realizowany projekt miał na celu współpracę z polskim producen-
tem sprzętu górniczego. W opinii PFR inwestycja w MEF wprost realizuje cel 
Programu Inteligentna kopalnia ponieważ:

 − była odpowiedzią na potrzeby sektora (kopalń oraz dostawców maszyn 
górniczych), który z uwagi na trudną kondycję finansową sektora wydoby-
cia preferował leasing maszyn i urządzeń górniczych zamiast bezpośred-
nich inwestycji oraz adresował ryzyko związane z brakiem finansowania 
przez banki potrzeb inwestycyjnych spółek wydobywczych;

 − wspiera rozwój krajowego championa w obszarze produkcji maszyn górni-
czych i budowlanych (Famur SA), lidera na polskim rynku, mającego wyso-
kie kompetencje i doświadczenie oraz potencjał do globalnej ekspansji. 
Ma także pośrednio pozytywny wpływ na unowocześnienie oraz poprawę 
efektywności aktywów wydobywczych kopalń oraz podniesienie bezpie-
czeństwa wydobycia;

 − uruchomiła dźwignię finansową na kapitał, zaangażowanie przez fundusz 
przełożyło się na zaangażowanie w działalność spółki kapitału prywatnego. 
Pośrednio mechanizm przełożył się na wzrost zamówień dla kooperantów 
Famur SA.

5.5. Monitorowanie i nadzór nad realizacją Projektów 
flagowych

System monitorowania Projektów flagowych nie zapewniał pełnej i wiary-
godnej wiedzy o stanie zaawansowania poszczególnych Programów oraz 
nie był właściwym narzędziem sygnalizowania o występujących ryzykach. 
Stworzono system monitorowania, składający się z informatycznego 
narzędzia MonAliZa, Rady Monitorowania oraz zasad monitorowania 
obowiązujących administracje rządową. Nie zapewniono jednak mechani-
zmów weryfikacji przekazywanych informacji i danych, pomimo wniosków 
formułowanych w tym zakresie w sprawozdaniu z realizacji SOR. Przyczyną 
wadliwego działania systemu był ograniczony dostęp do systemu dla pod-
miotów realizujących projekty, niedostosowanie go do potrzeb wynikają-
cych z realizacji złożonych inicjatyw, w tym braku możliwości modyfikacji 
wprowadzonych już danych (np. dotyczących harmonogramów) oraz brak 
dokumentacji zarządczej Programów, która określałaby podział zadań, spo-
sób komunikacji i podstawowe parametry Programów. Kontrola wykazała 
negatywne konsekwencje tego, gdy system monitorowania nie zapewniał 
sygnalizowania krytycznych zagrożeń w realizacji Programów. 

57  Dalej: MEF.
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W kwietniu 2018 r. została powołana Rada Monitorowania Portfela Pro-
jektów Strategicznych, utworzona zarządzeniem Nr 58 Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela 
projektów strategicznych58. Rada Monitorowania jest organem pomocni-
czym Prezesa Rady Ministrów. Jej pracami kierował Minister Inwestycji 
i Rozwoju. W wyniku zmian w organizacji Rady Ministrów od listopada 
2019 r. w składzie Rady Ministrów nie było Ministra Inwestycji i Rozwoju59 
i tym samym Rada Monitorowania nie posiadała przewodniczącego. 
Do dnia 31 sierpnia 2020 r. nie został wyznaczony nowy przewodniczący 
Rady Monitorowania.

W skład Rady Monitorowania wchodzili członkowie Rady Ministrów (w tym 
ministrowie, których resorty odpowiedzialne były za realizacje projektów).

Zadaniami Rady Monitorowania było monitorowanie i koordynowanie 
programów i projektów wynikających ze strategicznych dokumentów Rady 
Ministrów (monitoring operacyjny), między innymi z SOR, w tym także 
projektów flagowych, a w szczególności:
1) ocena, czy portfel projektów strategicznych wspiera realizację celów 

strategicznych Rady Ministrów oraz pozostaje zgodny ze strategicznymi 
dokumentami Rady Ministrów,

2) analiza stanu realizacji portfela projektów strategicznych pod kątem 
zagrożeń związanych z prawidłowym postępem prac oraz opracowy-
wanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia odpowiednich zmian 
w strategicznych dokumentach Rady Ministrów,

3) ustalanie priorytetów dla portfela projektów strategicznych,

4) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu nawiązanie i określe-
nie zasad współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za reali-
zację portfela projektów strategicznych,

oraz od dnia 25 stycznia 2019 r.60
5) stymulowanie podnoszenia poziomu zarządzania i ujednolicania metod 

zarządzania portfelem projektów strategicznych w centralnych organach 
administracji rządowej, w szczególności przez określanie wytycznych 
w zakresie podejścia projektowego oraz metodyk zarządzania portfelem 
projektów strategicznych.

Rada Monitorowania podejmowała działania zmierzające do podnoszenia 
poziomu i ujednolicania metod zarządzania portfelem projektów strate-
gicznych m.in. poprzez:

 − przyjęcie61 w czerwcu 2018 r. zasad monitorowania portfela projektów 
strategicznych, w których ustanowiono proces przekazywania infor-
macji o stanie realizacji programów i projektów objętych portfelem 

58  M.P. z 2019 r. poz. 247, ze zm.
59  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zostało przekształcone w Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej.
60  W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych  
(M.P. poz. 70).

61  Uchwała nr 4/06/2018 Rady Monitorowania z 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad 
monitorowania portfela projektów strategicznych.
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projektów strategicznych, zobowiązując jej członków do zapewnienia 
współpracy podległych sobie resortów we wdrożeniu procesu moni-
torowania;

 − akceptację we wrześniu 2018 r. Standardów zarządzania projektami 
strategicznymi.

W portfelu projektów strategicznych monitorowanych przez Radę Monito-
rowania znalazły się wszystkie objęte kontrolą Projekty flagowe (Batory, 
Luxtorpeda 2.0, Żwirko i Wigura, Polskie Meble, Inteligentna Kopalnia, Cyber-
park Enigma). 

Rada Monitorowania uchwałą nr 3/06/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia sposobu priorytetyzacji projektów i programów stano-
wiących portfel projektów strategicznych wprowadziła podział programów 
i projektów stanowiących portfel projektów strategicznych na kategorie:

A –  objęte SOR wskazane przez Prezesa Rady Ministrów lub wybrane jako 
priorytetowe przez członka Rady Monitorowania odpowiedzialnego 
za realizację tego programu lub projektu oraz

B –  wynikające z innych strategicznych dokumentów Rady Ministrów, wska-
zane przez Prezesa Rady Ministrów lub wybrane jako priorytetowe 
przez członka Rady Monitorowania odpowiedzialnego za realizację tego 
programu lub projektu oraz pozostałe projekty objęte SOR.

Osiem projektów będących elementami trzech kontrolowanych Projektów 
flagowych oraz dwa Projekty flagowe objęte niniejszą kontrolą zostały 
skategoryzowane w następujący sposób:

Kategoria Program Projekt

A Batory Promy dla PŻB
Zielona Stocznia
INNOship (do 25 stycznia 2019 r.)
I-Offshore (do 25 stycznia 2019 r.)

CyberPark Enigma CyberMikro

Inteligentna kopalnia -

Polskie meble -

B Batory INNOship (od 25 stycznia 2019 r.)
I-Offshore (od 25 stycznia 2019 r.)

Żwirko i Wigura Biała Księga Sektora Dronowego  
(Biała Księga Rynku Bezzałogowych 
Statków Powietrznych)
Centralny Europejski Demonstrator 
Dronów (CEDD)
U-Space Usługi

Portfel projektów strategicznych był kilkukrotnie aktualizowany poprzez 
dodanie nowych inicjatyw lub wyłączenie np. projektów zakończonych. 
W okresie objętym kontrolą, dokonano następujących zmian w obrębie 
kontrolowanych Projektów flagowych:

 − Luxtorpeda 2.0, w związku z decyzją nr 9 Przewodniczącego KERM 
z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego 
do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu „Centralny Port 
Komunikacyjny” został wyłączony z portfela jako samodzielny projekt, 
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w związku z przeniesieniem jego zakresu do projektu Centralny Port 
Komunikacyjny; 

 − Batory, na liście projektów portfela zdefiniowanej na drugim posie-
dzeniu Rady został ujęty jako cztery indywidualne projekty (Zielona 
stocznia, Promy dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, INNOship, I-offshore);

 − Żwirko i Wigura na liście projektów portfela został ujęty jako trzy 
indywidualne projekty (Biała księga rynku dronów, Centralnoeuropejski 
Demonstrator Dronów, U-space usługi).

Analiza stanu realizacji projektów prowadzona była w oparciu o dane 
wprowadzane do systemu MonAliZa przez podmioty odpowiedzialne 
za realizację projektu. Ustalenia kontroli wskazują, że powyższe analizy 
prowadzone były w oparciu o niepełne dane, przez co obniżeniu ulegała 
jakość analiz i wiarygodność konkluzji oraz wniosków z nich wynikających. 
System monitorowania w tym zakresie wymagał skoordynowania i uspraw-
nienia.

Materiały przygotowane przez RBMP na posiedzenie Rady Monitoro-
wania, uprzednio były przekazywane jej członkom, którzy mogli wnieść 
uwagi przed prezentacją danych na posiedzeniu. Sekretarz Rady Moni-
torowania prezentował wyniki analizy na posiedzeniu, wskazując status 
projektu według tzw. oceny świateł, opatrzony również komentarzem co do 
zakresu i stanu realizacji. Prezentacje zawierały również uwagi, spostrze-
żenia i rekomendacje, które w ten sposób były przekazywane członkom 
Rady Monitorowania – jednocześnie będącymi kierownikami resortów 
odpowiedzialnych za realizację projektów. Najczęstsze uwagi dotyczyły 
niewprowadzania danych do systemu MonAliZa lub nieterminowego wpro-
wadzania danych oraz ich jakości. Według RBMP utrudniało lub uniemoż-
liwiało to wykonanie analiz realizacji projektów przed posiedzeniem Rady 
Monitorowania. Na drugim posiedzeniu sekretarz Rady Monitorowania 
zaprezentował między innymi statystyki dotyczące jakości danych w sys-
temie, wskazując, iż w trakcie weryfikacji jakości danych RBMP przekazało 
ministerstwom 832 uwagi. Najwięcej dotyczyło wprowadzonych celów, 
wskaźników, korzyści oraz ryzyk występujących w projekcie.

Monitoring wybranych do kontroli pięciu Projektów flagowych wskazywał, 
że dwa projekty (Promy dla PŻB i CyberkPark Enigma) posiadały status 
projektów zagrożonych.

W lipcu 2018 r., po półtora roku obowiązywania SOR, został urucho-
miony informatyczny system do zarządzania i monitorowania projek-
tów MonAliZa (Monitoring-Analiza-Zarządzanie). Było to prawidłowe 
rozwiązanie umożliwiające szybkie zbierania i agregowanie danych 
o wielu inicjatywach przewidzianych w SOR. Jednakże w praktyce nie 
przyczyniło się do pozyskiwania rzetelnych informacji o realizowanych 
projektach. Warunkiem przydatności każdego narzędzia jest rzetelne 
wprowadzanie danych do systemu przez podmioty odpowiedzialne 
za poszczególne projekty. Tymczasem nie zapewniono weryfikacji prze-
kazywanych danych, pomimo wniosków formułowanych w tym zakresie 
w sprawozdaniu z realizacji SOR. 

Analizę stanu 
realizacji projektów 

przeprowadzano  
w oparciu o nierzetelne 

dane zawarte w systemie 
MonAliZa

System MonAliZa  
nie spełniał swojej roli  

ze względu  
na wady systemu 

oraz brak weryfikacji 
wprowadzanych do niego 

danych
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W konsekwencji monitoring prowadzony z wykorzystaniem systemu 
MonAliZa, ze względu na niekompletność i niezgodność ze stanem faktycz-
nym części danych, nie był rzetelnym narzędziem skutecznego zarządzania 
i nadzoru nad realizacją projektów flagowych. Nie było możliwe dokony-
wanie rzetelnych ocen stopnia realizacji projektów flagowych, osiąganych 
celów i zagrożeń związanych z nieprawidłowym postępem prac. Również 
moment wdrożenia systemu w połowie 2018 r. był opóźniony w stosunku 
do rozpoczęcia prac nad niektórymi projektami, oraz ujawnił wady systemu 
i jego niedostosowanie do monitorowania już rozpoczętych projektów.

System MonAliZa został zakupiony w 2017 r. przez ówczesne Ministerstwo 
Rozwoju, w którym Departament Zarządzania Projektami był odpowie-
dzialny za monitoring operacyjny. System nie jest własnością Skarbu Pań-
stwa, który dysponuje jedynie możliwością bezterminowego korzystania 
z niego. Obecnie jest administrowany przez Rządowe Biuro Monitorowania 
Projektów. RMBP przyznaje licencje dostępowe do systemu i odpowiada 
za to, w jakich instytucjach system jest wdrażany. 

Rada Monitorowania na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r. przyjęła62 
dokument pn. Proces monitorowania projektów strategicznych, w którym 
określono przebieg przekazywania informacji o stanie realizacji programów 
i projektów objętych portfelem projektów strategicznych (w tym projektów 
flagowych) do Rady Monitorowania w oparciu o system MonAliZa. 

Proces monitorowania projektów strategicznych został wprowadzony 
do całej administracji rządowej jako obligatoryjny. Dokument precyzował 
mechanizmy przekazywania informacji o stanie realizacji programów i pro-
jektów od realizatorów projektów (liderów). Adresatami dokumentu były 
ministerstwa i ich jednostki podległe i nadzorowane oraz spółki, w których 
ministrowie wykonują prawa z akcji/udziałów Skarbu Państwa – realizu-
jące programy i projekty wynikające ze strategicznych dokumentów Rady 
Ministrów, w tym w szczególności ze średniookresowej strategii rozwoju 
kraju. Wskazano tam również zadania lidera projektu, który planuje 
i przygotowuje projekt oraz jest odpowiedziany za bieżące monitorowa-
nie projektu i zrealizowanie projektu w ramach ustalonego czasu, ryzyka 
i korzyści.

Przykłady

Program Luxtorpeda 2.0 objęty był monitoringiem operacyjnym pro-
wadzonym w systemie MonAliZa od początku istnienia tego systemu. Jed-
nakże raportowanie w systemie MonAliZa uruchomiono w lipcu 2018 r., 
tj. w momencie gdy Program Luxtorpeda 2.0 przestał być projektem flago-
wym SOR. Karta projektu z dnia 19 grudnia 2018 r. (jedyna wygenerowana 
z systemu MonAliZa) zawierała wstępne dane dla Programu Luxtorpeda 2.0 
datowane na dzień 3 stycznia 2017 r. 

Brak dokumentacji zarządczej spowodował, że w momencie uruchomienia 
informatycznego systemu monitorowania projektów MonAliZa i konieczności 
wprowadzenia do niego danych o Programie Batory i o jego projektach skła-
dowych, wprowadzone dane były nierzetelne. Ponieważ dane nie mogły opie-

62  Uchwała nr 4/06/2018 Rady Monitorowania z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad 
monitorowania portfela projektów strategicznych.
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rać się na dokumentach programu, do systemu wprowadzono je na podstawie 
roboczych informacji pozyskanych od wykonawców poszczególnych projektów. 
Z tego powodu nie odzwierciedlały one faktycznie pełnionych zadań. Przy-
kładowo rolę lidera projektu (według karty projektu w systemie MonAliZa) 
pełnił pracownik MSR, rolę kierownika programu – pracownik Szczecińskiego 
Parku Przemysłowego sp. z o. o, członkami komitetu sterującego byli prezes 
zarządu PŻB, wiceprezes zarządu PŻB oraz pracownik PŻB, rolę patrona pro-
gramu pełnił naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Departamencie 
Gospodarki Morskiej (MGMiŻŚ). Żadna z tych ról nie została jednak formalnie 
powierzona wymienionym osobom, brak było również dokumentu opisującego 
poszczególne role, w tym zakres kompetencji oraz zadań. Ustalenia kontroli 
NIK wykazały, że lider projektu nie został w ogóle poinformowany o sprawo-
waniu tej roli. Wyżej wskazane role w projekcie Promy dla PŻB przydzielono 
wbrew zasadom zarządzania projektami. Wykonawcy, występujący w projekcie 
jako dostawcy/zleceniobiorcy, nie mogą bowiem wykonywać zadań z zakresu 
właściwego dla zleceniodawcy. 

Nie zostały także ustalone zasady monitorowania programu, natomiast 
od trzeciego kwartału 2019 r. monitoring strategiczny prowadzono wyłącznie 
za pośrednictwem systemu MonAliZa. Rola MGMiŻŚ w ramach tego monito-
ringu ograniczona była do zbierania od podmiotów realizujących projekty 
Programu Batory informacji o stanie ich realizacji, w tym także pochodzących 
z oficjalnych stron internetowych tych podmiotów, i wprowadzania tych 
danych, bez weryfikacji, do systemu MonAliZa. Sposób gromadzenia i przetwa-
rzania informacji o poszczególnych projektach nie pozwalał na dokonywanie 
rzetelnych ocen stopnia ich realizacji, osiąganych celów i zagrożeń związanych 
z nieprawidłowym postępem prac.

W praktyce okazało się, że system MonAliZa jest systemem dedykowa-
nym i przygotowanym do monitorowania i raportowania projektów, 
a nie programów składających się z wielu projektów, tak jak to ma miejsce 
w przypadku Projektów flagowych. W związku z tym Projekty flagowe 
(programy) są w tym systemie odzwierciedlone jako projekty, a poszcze-
gólne projekty różnych instytucji realizowane w ramach danego programu 
są odzwierciedlone jako zadania danego projektu. Ogranicza to ilość danych 
wprowadzanych do systemu dotyczących poszczególnych projektów oraz 
uniemożliwia wprowadzanie danych o poszczególnych projektach przez 
instytucje je realizujące. Między innymi PFR zgłosił potrzebę wprowa-
dzenia mechanizmu raportowania, w którym to poszczególne instytucje 
realizujące swoje projekty w ramach Projektu flagowego, miałyby je zde-
finiowane w systemie MonAliZa i wprowadzałyby tam dane o nich. Taki 
mechanizm byłby skuteczniejszy z punkt widzenia rzetelności danych 
oraz odpowiedzialności poszczególnych instytucji za ich wprowadzanie. 
Do jego wdrożenia konieczne byłoby wprowadzenie powiązania między 
projektami w systemie, które identyfikowałoby ich przypisanie do Projektu 
flagowego. Według stanu na koniec kontroli NIK w KPRM prowadzone były 
prace zmierzające do poprawy funkcjonalności systemu. Podjęto działania 
w celu pozyskania dodatkowych licencji dostępowych oraz rozpoczęto 
budowę nowego systemu (MonAliZa 2.0). Zgodnie z założeniami, nowy 
system będzie własnością Skarbu Państwa, co da możliwość nieograniczo-
nego rozwoju systemu i umożliwi dostęp każdemu podmiotowi i użytkow-
nikowi, który takiego dostępu będzie wymagał. Głównym użytkownikiem 
systemu będzie KPRM. Na początku 2019 r. RBMP i Ministerstwa Cyfryzacji 
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rozpoczęły pracę nad przygotowaniem dokumentacji dla nowego systemu 
obejmującej wymagania, słowniki i podstawowe algorytmy. Na przełomie 
lat 2019 i 2020 Instytut Łączności rozpoczął prace programistyczne. 

Ustalenia kontroli wskazują, że część danych wprowadzana do systemu 
MonAliZa była niekompletna i nieprawdziwa. Dane wprowadzano z opóź-
nieniem i nie były one weryfikowane. Rada Monitorowania nie zapewniła 
narzędzia weryfikacji, kontroli i oceny informacji przedkładanych przez 
podmioty odpowiedzialne za realizację programów, a tym samym właści-
wej koordynacji procesów realizacyjnych. Ponadto system nie pozwalał 
na modyfikowanie już wprowadzonych danych, np. w zakresie planowa-
nego harmonogramu realizacji przedsięwzięć. Odpowiedzialność za wpro-
wadzane dane, zgodnie z Procesem monitorowania projektów strategicz-
nych, ponosili kierownicy projektów/programów, jednak podmioty, których 
te dane dotyczyły, nie podejmowały starań w celu zapewnienia zgodności 
ze stanem faktycznym lub nie mogły ich podejmować, ze względu na brak 
dostępu do systemu. 

Przykład

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy KPRM a MPiT za monitoring projektów 
Programu Żwirko i Wigura w systemie MonAliZa odpowiedzialny był PFR. 
Od stycznia 2018 r. MPiT nie miało faktycznego nadzoru nad wykonywaniem 
zadań w ramach projektów flagowych realizowanych przez PFR. Wynikało 
to z braku uprawnień, które umożliwiałyby dostęp do systemu MonAliZa i tym 
samym możliwość kontroli nad wprowadzanymi do tego systemu informacjami 
w zakresie projektów flagowych. Dopiero po interwencji MPiT dotyczącej stra-
tegii RBMP w zakresie projektów flagowych, MPiT uzyskał wgląd do zakładek 
tych projektów. 

Kwestie konieczności zapewnienia wiarygodności oraz aktualizowania 
danych w systemie MonAliZa były kilkukrotnie omawiane na posiedzeniach 
Rady Monitorowania. Przewodniczący Rady Monitorowania zobowiązywał 
członków Rady Monitorowania do pilnego uzupełnienia danych, jednak 
nie przyniosły one oczekiwanych efektów. Jedną z przyczyn tego stanu 
może być fakt, iż w posiedzeniach Rady Monitorowania nie uczestniczyli 
pracownicy PFR (którzy pełnili role kierowników programów w trzech 
programach), a jedynie przedstawiciele centralnych organów administracji 
rządowej. W konsekwencji informacje generowane z systemu nie były źró-
dłem pełnych i rzetelnych danych o podejmowanych działaniach i statusie 
poszczególnych programów. 

Przykłady

Informacje ogólne zawarte w systemie MonAliZa, dotyczące Programu Polskie 
meble według stanu na dzień 28 stycznia 2020 r., nie były zgodne ze stanem 
faktycznym. W zakresie poniesionych przez MPiT kosztów realizacji projektu, 
w pozycji kosztowej projektu Polskie meble w szkołach, wykazano kwoty: 
zaplanowana, przyznana i wydatkowana w wysokości 28 tys. zł, podczas gdy 
kwota wydana przez MPiT w całym Programie Polskie meble w 2018 r. i 2019 r. 
– wyniosła łącznie 1500 zł. W zakresie danych osób, którym przypisano rolę 
w projekcie flagowym widniały dane przewodniczącego komitetu sterującego, 
pomimo że od września 2018 r. osoba ta nie pracowała już w administracji 
rządowej. Odpowiedzialność za wprowadzanie danych do systemu MonAliZa 
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ponosił PFR, którego pracownik pełnił rolę kierownika programu, natomiast 
MPiT nie weryfikował wprowadzanych do systemu danych, ani nie podejmo-
wał działań w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem faktycznym.

W Programie Batory informacje przekazane przez podmioty realizujące 
projekty różniły się od danych zawartych w systemie MonAliZa. W przypadku 
projektu Promy dla PŻB harmonogram realizacji projektu zawarty w formula-
rzu przekazanym w dniu 29 kwietnia 2019 r. różnił się od tego, który wprowa-
dzony został do systemu. W raporcie systemowym (z dnia 12 listopada 2019 r.) 
projektu Promy dla PŻB, w harmonogramie daty realizacji poszczególnych 
kamieni milowych są takie same jak daty planowane, pomimo że realizacja 
projektu była opóźniona. Stan projektu jest oznaczony na czerwono. W zadaniu 
uzgodnienia i podpisanie Addendum do Kontraktu – daty planowania i realizacji 
są takie same, tj. 30 sierpnia 2019 r., natomiast zadanie to nie zostało zreali-
zowane, tj. do dnia 31 stycznia 2020 r. nie podpisano Addendum. W zakładce 
Harmonogram, w poszczególnych projektach wprowadzone zostały zadania 
do wykonania (kamienie milowe) wraz z datami planowanej realizacji (nie-
zmienialnymi w systemie MonAliZa) oraz datami faktycznej realizacji (system 
wymuszał uzupełnienie pole daty; pole nie mogło być puste, mimo że zadanie 
nie zostało faktycznie wykonane) oraz procentowym określeniem realizacji. 
Zarówno procent realizacji poszczególnych zadań jak i sygnalizacja statusów 
poszczególnych projektów (oznaczenie kolorami63) należały do indywidualnej 
oceny lidera/patrona projektu. W konsekwencji, na dzień 31 stycznia 2020 r. 
MGMiŻŚ określiło nieadekwatny do faktów procentowy stopień realizacji pro-
jektów: Zielona Stocznia – 52% podczas gdy ówczesne opóźnienie w projekcie 
wynosiło 12 miesięcy, a ostateczny harmonogram dopiero zostanie opraco-
wany oraz Promy dla PŻB – 31% (z oznaczeniem czerwonym, jako projekt 
opóźniony), podczas gdy realizacja projektu faktycznie została zaniechana. 
Odpowiedzialnym za wprowadzanie danych do systemu MonAliZa jest MGMiŻŚ 
(odpowiedzialne za Program), natomiast PŻB i MSR nie posiadły dostępu 
do systemu.

Dla Programu Inteligentna Kopalnia PFR założył kartę monitoringu w sys-
temie MonAliZa, mimo tej samej nazwy nie był to jednak Projekt flagowy 
SOR. W karcie dla projektu pod nazwą „(flagowy) Inteligentna Kopalnia” 
w rubryce „Zespół zarządzania”, jako sponsor została wpisana Jadwiga Emile-
wicz (bez wskazania zajmowanego stanowiska), mimo że program nie został 
finalnie powołany, a wiec nie można było przypisać w nim roli sponsora. 
Wpisu dokonał PFR, ponieważ departamenty nadzorowane przez ówczesną 
Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz prowadziły działania w celu identy-
fikacji potencjalnego produktu planowanego do uruchomienia Programu 
Inteligentna Kopalnia SOR i w tym kontekście wpis odpowiadał prawdzie. 
Ponieważ Program Inteligentna Kopalnia nie został finalnie formalnie powo-
łany, w opinii Departamentu Programów Sektorowych PFR osoba Minister 
Jadwigi Emilewicz powinna zostać wykreślona z roli sponsora, jednak tego 
nie uczyniono. Podobnie dla Programu Żwirko i Wigura Jadwiga Emilewicz, 
Minister Rozwoju (uprzednio m.in. Minister PiT) została oznaczona w syste-
mie jako sponsor, niezgodnie m.in. z pełnioną rolą w komitecie sterującym 
oraz przypisaną i faktyczną rolą Ministerstwa w realizacji tego programu. 
Ministerstwo PiT nie podjęło działań na rzecz zapewnienia zgodności danych 
w systemie MonAliZa ze stanem faktycznym oraz dostosowania danych doty-
czących budżetu i terminów do wymogów podejścia projektowego w zakresie 
zadań realizowanych przez PFR w imieniu Ministerstwa. Jednocześnie, mimo 
istniejących odpowiednich zakładek w systemie MonAliZa, nie zostały tam 
zamieszczone informacje dotyczące podejścia projektowego określonego 

63  Kolor zielony oznaczał prawidłową realizację, kolor żółty wskazywał na niewielkie opóźnienia, 
natomiast kolor czerwony oznaczał opóźnienia w realizacji.
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m.in. w dokumencie System zarządzania rozwojem Polski. Nie podano mie-
rzalnych w zdefiniowanej perspektywie czasowej wskaźników dla założo-
nych celów i korzyści. Nie został określony budżet dla Programu. Nie aktu-
alizowano danych dotyczących wydatków ponoszonych w ramach realizacji 
programu. Ponadto projekty, dla których opracowano koncepcję realizacji, 
ale nie ustalono sponsora bądź nie pozyskano dofinansowania, nie były 
raportowane do systemu MonAliZa. Były to projekty: DroneLab Środowisko, 
DroneLab Transport, DroneLab Inwestycje Strukturalne, DroneLab Bezpieczeń-
stwo Publiczne, Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych.

W karcie monitoringu zamieszczono niezależne od ówczesnego Minister-
stwa Rozwoju działania podjęte przez PFR w obszarze wsparcie działalności 
polskiej branży maszyn górniczych. Wykazano dwa cele programu oraz 
dwa wskaźniki rezultatu. Informacje zawierały dane o projekcie, w którym 
uczestniczył PFR. Projekt ten dotyczył ekspansji na rynek indyjski i wpisywał 
się w cele Projektu flagowego Inteligentna Kopalnia. Projekt ten stanowił 
koncepcję kilku firm zainicjowaną przez Sekretarza Stanu w ME Grzegorza 
Tobiszowskiego, ale nie był tożsamy z Programem Inteligentna Kopalnia SOR, 
podobnie jak jeszcze inny projekt również pod nazwą Inteligentna Kopalnia 
realizowany przez JSW Innowacje SA, monitorowany przez MIiR w ramach 
Programu dla Śląska64.

Sprawozdania z realizacji SOR w zakresie projektów flagowych sporzą-
dzane były w obowiązujących terminach i przedkładane właściwym orga-
nom. Jednak ich treść formułowana była na dużym poziomie ogólności.

Minister Inwestycji i Rozwoju sporządzał okresową ocenę realizacji celów 
i priorytetów średniookresowej strategii rozwoju kraju (obecnie SOR), 
wynikającą z art. 3a pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz z treści SOR (monitorowanie realizacji SOR) poprzez opracowywa-
nie rocznych sprawozdań. Sprawozdania stanowiły ogólną informację 
o stanie realizacji projektów strategicznych i flagowych oraz wybranych 
działań w ramach poszczególnych celów szczegółowych SOR. Wskazywano 
przeprowadzone lub podjęte działania, natomiast nie przedstawiano ocen 
realizacji projektów flagowych. Przyczyn tego stanu, można upatrywać 
w braku mierników produktu oraz wskaźników realizacji dla poszczegól-
nych projektów.

Sprawozdania powstały w oparciu o informacje nadesłane od koordynato-
rów (właściwych ministerstw) dziewięciu strategii rozwoju realizujących 
SOR, analizy robocze MIiR, a następnie o informacje generowane z systemu 
MonAliZa.

 y W informacji z realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju65 
obejmującej okres luty 2016 r. – luty 2017 r., wymieniono zdefiniowa-
ne dotychczas projekty flagowe (Elektromobilność, Batory, Cyberpark 
Enigma, Luxtorpeda 2.0, Polskie Meble, Inteligentna Kopalnia), wskazu-
jąc, że pozostają one w fazie koncepcyjnej i tylko w dwóch (Elektromo-
bilność i Batory) sformułowano wstępne porozumienia lub listy inten-
cyjne z podmiotami uczestniczącymi w ich przyszłej realizacji.

64  Projekt strategiczny SOR.
65  Poprzedzającego SOR.

W sprawozdaniach 
z realizacji SOR 
przedstawiano 
ogólnikowe informacje 
o Projektach flagowych, 
bez ocen ich realizacji
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 y W sprawozdaniu z realizacji SOR za 2017 r. w zakresie projektów fla-
gowych zawarto ogólne sformułowania, iż realizowane są projek-
ty flagowe odnoszące się do określonego produktu bądź przełomo-
wej technologii, które charakteryzują się dużą skalą oddziaływania 
na całą gospodarkę oraz realnym lub prognozowanym zapotrzebo-
waniem rynkowym. Ze sprawozdania wynika, że w 2017 r. skupio-
no się w szczególności na projektach: Batory, Żwirko i Wigura, E-bus, 
Luxtorpeda 2.0, Cyberpark Enigma, Centrum Rozwoju Biotechnologii, Pol-
skie meble i Inteligentna kopalnia, które obejmowały działania w róż-
nych fazach realizacji – od momentu badań, komercjalizacji, produkcji 
po wyjście na rynki międzynarodowe. W załączniku do sprawozda-
nia zamieszczono opisowe informacje o podjętych lub zrealizowanych 
działaniach w poszczególnych projektach flagowych, nie dokonując 
oceny stanu realizacji projektów. W stosunku do innych projektów 
SOR ujętych w sprawozdaniu – innych niż projekty flagowe, dokony-
wano takiej oceny między innymi z wykorzystaniem tzw. oceny świa-
teł, gdzie określony kolor odpowiadał stanowi realizacji66. Sformuło-
wano wnioski, z których wynikało między innymi że:

 − każdy projekt strategiczny powinien mieć wyraźnie wskaza-
ny jeden podmiot odpowiedzialny za jego realizację, gdyż anali-
za wykazała, że tam gdzie wskazywanych było kilka podmiotów 
odpowiedzialnych za projekt, jego realizacja była mniej efektywna; 
jednocześnie podmiot odpowiedzialny powinien zostać wskazany 
przy każdym projekcie flagowym;

 − konieczne jest utrwalenie procesu bieżącego monitorowania i spra-
wozdawczości dotyczącej projektów strategicznych i flagowych, 
jak również ich weryfikacji;

 − rozwinięty powinien zostać proces ewaluacji, oceny poszczegól-
nych projektów strategicznych po zakończeniu ich realizacji, tak 
by uzyskać wnioski co do wpływu tych projektów na sytuację spo-
łeczno-gospodarczą oraz podstawę do decyzji o ich ewentualnej 
kontynuacji.

 y W sprawozdaniu z realizacji SOR za 2018 r. stwierdzono, że wszystkie 
projekty flagowe weszły w fazę realizacji i obejmują szereg działań 
w różnych etapach rozwoju produktu: od momentu badań, komercja-
lizacji i produkcji, aż po wyjście na rynki międzynarodowe. Z ustaleń 
kontroli NIK wynika jednak, iż dwa Programy (Cyberpark Enigma oraz 
Inteligentna Kopalnia) nie wyszły poza fazę koncepcyjną. W załączni-
ku do sprawozdania, podobnie jak w sprawozdaniu za rok poprzedni, 
syntetycznie opisano działanie podejmowane w poszczególnych pro-
jektach flagowych, nie dokonując oceny stanu realizacji projektów. 
Wskazano również, że w dniu 15 czerwca 2018 r. Program Luxtorpeda 
2.0 został zmodyfikowany poprzez włączenie go do programu budo-
wy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Łączne podsumowanie oce-
ny stopnia realizacji projektów nie odnosiło się do stanu realizacji 
projektów flagowych. Natomiast wskazano, że stopień realizacji SOR 

66  Zakończony/realizowany terminowo/opóźniony/zagrożony/do istotnej zmiany/do usunięcia.
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po dwóch latach realizacji szacuje się na 40–50%. We wnioskach koń-
cowych stwierdzono między innymi, że wyzwaniem jest w szczegól-
ności realizacja projektów flagowych odnoszących się do opracowania 
określonego produktu bądź przełomowej technologii. Pojawiające się 
opóźnienia i przejściowe trudności w realizacji niektórych projektów 
upatrywano w głównej mierze w ich złożoności i konieczności zaan-
gażowania wielu instytucji/podmiotów.

 y W lipcu 2019 r. MIiR przedstawiło raport Trzy lata Odpowiedzialnego 
Rozwoju, w którym podano najważniejsze efekty dotychczasowej reali-
zacji POR i SOR, w postaci wybranych przykładów wpływu na sytuację 
społeczno-gospodarczą Polski w latach 2016–2019 oraz wybranych 
osiągnięć realizowanych projektów strategicznych i flagowych. Raport 
oparto na wyżej opisanych sprawozdaniach rocznych oraz poszerzo-
no o informacje z 2019 r. pozyskane z systemu MonAliZa i od resortów 
odpowiadających za realizację poszczególnych celów i obszarów SOR. 
Stan realizacji projektów flagowych, podobnie jak w sprawozdaniach, 
przedstawiono opisowo wskazując niektóre dotychczasowe działania. 
Nie przedstawiono stopnia realizacji ani ocen realizacji projektów.

Sprawozdania i raport z realizacji SOR, w tym projektów flagowych, były 
przedmiotem analiz i opinii Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Roz-
woju, który zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju67 jest organem opiniodawczo-doradczym 
Prezesa Rady Ministrów właściwym do monitorowania SOR. 

Do oceny stopnia osiągania celów SOR ustalony został zestaw 80 wskaź-
ników (zawartych w SOR) wraz z wartościami pośrednimi i docelowymi. 
Poziomy wskaźników monitorowane były za pomocą narzędzia Strateg68. 
Zastosowane wskaźniki były wskaźnikami rezultatu, zdefiniowanymi 
na poziomie makroekonomicznym. Dla celu szczegółowego I – Trwały 
wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość orga-
nizacyjną, Obszaru – Reindustrializacja, w którym ulokowano wszystkie 
projekty flagowe, ustalono dwa wskaźniki:

1) udział przychodów netto ze sprzedaży produktów przedsiębiorstw prze-
twórstwa przemysłowego zaliczanych do wysokiej i średnio wysokiej 
techniki w wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów przed-
siębiorstw przetwórstwa przemysłowego ogółem69 – wielkość bazową 
ustalono na 32,7%; wielkość osiągnięta w 2016 r. 34,8%, w 2017 r. 
34,1%, w 2018 r. 33,6%, przy zakładanej wartości 34,0% w 2020 r. oraz 
docelowej w 2030 r. w przedziale 40,0–45,0%;

67  Dz. U. z 2019 poz. 1295, ze zm.
68  System stworzonego przez Główny Urząd Statystyczny na potrzeby programowania 

i monitorowania polityki rozwoju.
69  Nazwa wskaźnika według GUS „Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów 

zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki – przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 
powyżej 9 osób”. Wskaźnik stanowi miernik stopnia zaawansowania techniki w gospodarce, 
dostarcza informacji o wpływie działalności B+R na gospodarkę oraz o konkurencyjności 
i zdolności gospodarki do absorpcji rezultatów prac dziedzin nauki i techniki.
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2) udział przetwórstwa przemysłowego w wartości dodanej brutto – wielkość 
bazową określono na poziomie 19,9%; wielkość osiągnięta w 2016 r. 
20,4%; w 2017 r. 19,3%, w 2018 r. 19,2%, w 2019 r. 19,3% przy zakładanej 
wartości 20,0% w 2020 r. oraz docelowej w 2030 r. 21,0%.

Stopień osiąganych celów dla poszczególnych projektów flagowych 
na poziomie monitoringu strategicznego planowano oceniać w formie 
opisowej. Opisy miały jednak charakter informacji o przeprowadzonych 
lub prowadzonych działaniach, i nie odnosiły się do celów ani poziomów 
ich osiągania.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy interwencja publiczna realizowana poprzez wybrane projekty flagowe 
w obszarze reindustrializacji jest skuteczna?

1. Czy plany wsparcia dla wytworzenia produktów lub usług o wysokim 
oddziaływaniu na stan gospodarki (projekty flagowe) zapewniają ich 
skuteczne przygotowanie i wykonanie?

2. Czy zapewniono niezbędne finansowanie realizacji projektów flagowych?

3. Czy projekty flagowe są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami?

Kontrola została przeprowadzono w podmiotach wybranych w sposób 
celowy:

 y cztery ministerstwa obsługujące ministrów sprawujących bezpośred-
ni nadzór nad realizacją projektów flagowych objętych kontrolą:

 � Ministerstwo Infrastruktury,
 � Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 � Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dawne Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju),

 � Ministerstwo Rozwoju (dawne Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii);

 y spółki realizujące zdania związane z projektami flagowymi:
 � Polski Fundusz Rozwoju SA, który zapewniał przedsiębiorcom 

realizującym projekty f lagowe wsparcie finansowe w ramach 
tworzonych funduszy inwestycyjnych i projektów rozwojowych 
oraz odpowiedzialny za realizację projektów: Inteligentna kopalnia, 
Polskie meble oraz Żwirko i Wigura,

 � Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA wskazana m.in. do budo-
wy promów morskich w ramach Projektu f lagowego Program 
Batory,

 � Polska Żegluga Bałtycka SA beneficjenta projektu Promy dla PŻB 
w ramach Programu Batory.

W ministerstwach, PFR i PŻB kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 
ust. 1 ustawy o NIK tj. z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarno-
ści, celowości i rzetelności. 

W MSR kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o NIK 
tj. z uwzględnieniem kryteriów gospodarności i legalności.

2017–2019 (do 30 września) z uwzględnieniem okoliczności spoza tego 
okresu, mających istotne znaczenie dla kontrolowanej działalności. Kon-
trolę przeprowadzono w okresie od 22 października 2019 r. do 21 maja 
2020 r.

W trakcie kontroli pozyskano informacje od podmiotów nieobjętych kon-
trolą o: 

 − realizacji projektów ujętych w trzech programach:
 � Batory od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowej 

Izby Gospodarczej;

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania  
na podstawie art. 29 
ustawy o NIK 
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 � Żwirko i Wigura od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

 � Luxtorpeda 2.0 od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 
Instytutu Kolejnictwa;

 − organizacji monitorowania i zarządzania strategicznego Projektów 
flagowych od Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Biura Monito-
rowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wystąpienia pokontrolne skierowano do siedmiu kierowników jednostek 
objętych kontrolą. Sześciu z nich zgłosiło zastrzeżenia do wystąpień pokon-
trolnych. Zastrzeżenia zgłoszone przez:

 − Ministra Infrastruktury – zostały częściowo uwzględnione przez Kole-
gium NIK;

 − Ministra Rozwoju oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej – zostały oddalone przez Kolegium NIK;

 − Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Prezesa Zarządu 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA oraz Prezesa Zarządu Morskiej Stoczni 
Remontowej „Gryfia” SA – zostały częściowo uwzględnione przez Komi-
sję Rozstrzygającą w NIK.

Wyniki kontroli przedstawiono w siedmiu wystąpieniach pokontrolnych, 
w których sformułowano łącznie 18 wniosków pokontrolnych. Z informa-
cji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 
wynika, że wszystkie zostały przyjęte do realizacji.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że zostanie 
zapewniony mechanizm weryfikacji danych wprowadzonych do systemu 
MonAliZa. Dodatkowo podmioty realizujące projekty będą zobowiązane 
do kwartalnego przedstawiania pisemnego podsumowania stanu ich reali-
zacji, który będzie na bieżąco analizowany. Sprawozdania z realizacji SOR, 
w części poświęconej projektom flagowym, będą rozszerzone o elementy 
oceny zaawansowania stanu realizacji tych projektów oraz odpowiednie 
rekomendacje.

Minister GMiŻŚ zaplanował wprowadzenie czterech odrębnych meto-
dyk dopasowanych do specyfiki każdego z projektów Programu Batory. 
W odniesieniu do projektu Promy dla PŻB Minister zapowiedział powołanie 
grupy roboczej. Ma ona usprawnić przepływ informacji oraz być wsparciem 
dla armatora w realizacji projektu.

Natomiast spółki realizujące kontrakt na dostawę promu (w ramach pro-
jektu Promy dla PŻB) przystąpiły do kompleksowej analizy zasadności kon-
tynuowania go. Jednocześnie PŻB wskazała, że brak zewnętrznego wsparcia 
finansowego uniemożliwia pozyskanie nowo wybudowanych promów.

Pozostałe informacje 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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 � Żwirko i Wigura od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

 � Luxtorpeda 2.0 od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 
Instytutu Kolejnictwa;

 − organizacji monitorowania i zarządzania strategicznego Projektów 
flagowych od Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Biura Monito-
rowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wystąpienia pokontrolne skierowano do siedmiu kierowników jednostek 
objętych kontrolą. Sześciu z nich zgłosiło zastrzeżenia do wystąpień pokon-
trolnych. Zastrzeżenia zgłoszone przez:

 − Ministra Infrastruktury – zostały częściowo uwzględnione przez Kole-
gium NIK;

 − Ministra Rozwoju oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej – zostały oddalone przez Kolegium NIK;

 − Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Prezesa Zarządu 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA oraz Prezesa Zarządu Morskiej Stoczni 
Remontowej „Gryfia” SA – zostały częściowo uwzględnione przez Komi-
sję Rozstrzygającą w NIK.

Wyniki kontroli przedstawiono w siedmiu wystąpieniach pokontrolnych, 
w których sformułowano łącznie 18 wniosków pokontrolnych. Z informa-
cji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 
wynika, że wszystkie zostały przyjęte do realizacji.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że zostanie 
zapewniony mechanizm weryfikacji danych wprowadzonych do systemu 
MonAliZa. Dodatkowo podmioty realizujące projekty będą zobowiązane 
do kwartalnego przedstawiania pisemnego podsumowania stanu ich reali-
zacji, który będzie na bieżąco analizowany. Sprawozdania z realizacji SOR, 
w części poświęconej projektom flagowym, będą rozszerzone o elementy 
oceny zaawansowania stanu realizacji tych projektów oraz odpowiednie 
rekomendacje.

Minister GMiŻŚ zaplanował wprowadzenie czterech odrębnych meto-
dyk dopasowanych do specyfiki każdego z projektów Programu Batory. 
W odniesieniu do projektu Promy dla PŻB Minister zapowiedział powołanie 
grupy roboczej. Ma ona usprawnić przepływ informacji oraz być wsparciem 
dla armatora w realizacji projektu.

Natomiast spółki realizujące kontrakt na dostawę promu (w ramach pro-
jektu Promy dla PŻB) przystąpiły do kompleksowej analizy zasadności kon-
tynuowania go. Jednocześnie PŻB wskazała, że brak zewnętrznego wsparcia 
finansowego uniemożliwia pozyskanie nowo wybudowanych promów.

Pozostałe informacje 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych

Wykaz jednostek 
kontrolowanychLp. Nazwa jednostki kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika jednostki 
kontrolowanej

1. Ministerstwo Infrastruktury Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury i Budownictwa

2. Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej

Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej

3. Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej (d. Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju)

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju
Mateusz Morawiecki

Minister Rozwoju i Finansów

4. Ministerstwo Rozwoju 
(d. Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii)

Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

5. Polski Fundusz Rozwoju SA Paweł Borys
Prezes Zarządu

6. Morska Stocznia Remontowa 
„Gryfia” SA

Krzysztof Zaremba
Prezes Zarządu
Marek Różalski
Prezes Zarządu

Robert Kowalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany 

do czasowego wykonywania czynności Prezesa 
Zarządu

Artur Trzeciakowski
Prezes Zarządu
sTomasz Wendt

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
delegowany do czasowego pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu

7. Polska Żegluga Bałtycka SA Piotr Redmerski
Prezes Zarządu
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Założeniem SOR, jako dokumentu strategicznego określającego cele roz-
wojowe Polski w perspektywie do 2030 r., była realizacja ujętych w nim 
inicjatyw przez instytucje państwa (rząd, samorząd terytorialny i inne 
instytucje publicznie) w partnerstwie z przedsiębiorstwami i środowiskiem 
naukowym.

Przedstawiony w SOR system koordynacji i zarządzania znajduje swoje 
odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach programowych przyjmo-
wanych przez rząd, np.: System zarządzania rozwojem Polski70, zintegro-
wane strategie rozwoju, określające szczegółowo cele i sposób realizacji 
poszczególnych polityk horyzontalnych lub rozwojowych na poziomie 
krajowym, inne strategiczne dokumenty programowe (np. strategia wyko-
rzystania środków Polityki Spójności), ustawy regulujące funkcjonowanie 
systemu strategicznego zarządzania (np. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju71).

Rada Ministrów przyjmując Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), określiła sposób realizacji celów, 
wskazując Ministra Rozwoju i Finansów jako koordynatora odpowie-
dzialnego za wdrożenie SOR, w tym za nadzór nad realizacją projektów 
strategicznych i kluczowych. Minister Rozwoju i Finansów odpowiedzialny 
został także m.in. za przygotowanie i realizację strategii innowacyjności, 
reindustrializację oraz zapewnienie finansowania strategicznych projektów 
rządowych. Wspomagał go w tym:

 y Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) złożony z przedstawi-
cieli resortów (MIiB, ME, MGMiŻŚ, MŚ, MRiRW, MRPiPS, Sekretarza 
ds. Europejskich, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktu-
ry Energetycznej), mający za zadanie skoordynowanie całości polityki 
gospodarczej – przedmiotem prac KERM były kluczowe sprawy gospo-
darcze, w tym najważniejsze dla gospodarki akty prawne;

 y Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju (KKPR), który analizował 
propozycje dokumentów strategicznych, w tym polityk określających 
szczegółowe cele oraz instrumenty realizacyjne kluczowe dla reali-
zacji SOR, projekty odpowiednich aktów prawnych oraz dokumenty 
i informacje dotyczące przebiegu wdrażania SOR. W ramach KKPR 
mogły być powołane podkomitety w obszarach kluczowych dla reali-
zacji SOR;

 y Ministerstwo Rozwoju (dawne), które koordynowało działania 
w obszarach wpływających na realizację celów zawartych w SOR, 
w tym inwestycji rozwojowych;

 y Ministerstwo Finansów zapewniające m.in. środki finansowe na reali-
zację polityk rozwojowych określonych w SOR;

70  Uchwała Rady Ministrów nr 162/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Systemu 
zarządzania rozwojem Polski”.

71  Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, ze zm.

Zadania SOR

Podmioty realizujące 
SOR
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 y Ministrowie i szefowie urzędów centralnych, którzy zgodnie z ich wła-
ściwością zobowiązani byli do przedkładania KERM najważniejszych 
dokumentów programowych wynikające ze SOR oraz materiały doty-
czące ich realizacji i oceny, a także wszelkie inne opracowania dotyczą-
ce programowania, wdrażania i oceny polityki rozwoju, w tym reko-
mendacji co do jej zmian.

W związku z przekształceniami w organach administracji rządowej pole-
gających na ustanowieniu w styczniu 2018 r. nowych ministrów (Infra-
struktury; Inwestycji i Rozwoju; Przedsiębiorczości i Technologii) zmianie 
uległy zasady koordynowania i monitorowania programów i projektów 
wynikających z SOR. Działania w powyższym zakresie realizowały (według 
stanu na okres rozpoczęcia przez NIK czynności kontrolnych): 

Rada Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych72 – organ 
pomocniczy Prezesa Rady Ministrów, którego pracami kierował Minister 
Inwestycji i Rozwoju. W skład Rady Monitorowania wchodzili członkowie 
Rady Ministrów, w tym ministrowie, których resorty odpowiedzialne 
były za realizacje projektów. Rada Monitorowania prowadziła monitoring 
projektów, w tym projektów flagowych, jako monitoring operacyjny pro-
wadzony na podstawie zarządzenia nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów 
strategicznych.

Rządowe Biuro Monitorowania Projektów – komórka organizacyjna 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniająca obsługę Rady Monito-
rowania. RBMP odpowiadało za wdrażanie jednolitej metodyki monitoro-
wania programów i projektów SOR oraz za ich monitorowanie. 

Natomiast na poszczególnych organach administracji rządowej spoczywał 
obowiązek merytorycznej oceny realizowanych przedsięwzięć, szczególnie 
pod kątem tego, czy realizacja przedsięwzięcia jest potrzebna, czy też nie. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewniało obsługę 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie działu gospodarka. 
Do głównych działań Ministra PiT należała: analiza i ocena polskiej gospo-
darki, bezpieczeństwo gospodarcze, zrównoważony rozwój, prawo dla 
przedsiębiorcy, wsparcie innowacji, wsparcie przedsiębiorczości.

Minister PiT dokonywał ponadto oceny projektów o charakterze strate-
gicznym, realizowanych przez nadzorowane przez niego spółki z udziałem 
Skarbu Państwa. W tym celu Minister PiT w dniu 11 lipca 2018 r. wydał 
zarządzenie nr 42 w sprawie powołania Zespołu do spraw Projektów Strate-
gicznych73. Do zadań tego Zespołu należało przedstawianie Ministrowi PiT 
rekomendacji w zakresie oceny projektów strategicznych w szczególności 
projektów inwestycyjnych, rozwojowych, innowacyjnych i restrukturyza-
cyjnych.

72  Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w  sprawie  Rady 
monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. z 2019 r. poz. 247, ze zm.).

73  Dz. Urz. MPiT z 2018 r. poz. 42.
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Zgodnie z uchwałą nr 1/09/2018 r. Rady Monitorowania z dnia 25 września 
2018 r. Ministerstwo PiT było podmiotem odpowiedzialnym za projekt 
CyberMikro ujęty w Programie CyberPark Enigma oraz projekt U-Space 
Usługi ujęty w Programie Żwirko i Wigura.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapewniało 
obsługę ministra właściwego do spraw czterech działów administracji 
rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga 
śródlądowa. Głównymi celami działu gospodarka morska, realizowanymi 
przez Ministerstwo GMiŻŚ były: odbudowa przemysłu okrętowego i rewi-
talizacja przemysłu stoczniowego, rozwój i rozbudowa portów.

Zgodnie z uchwałą nr 1/09/2018 r. Rady Monitorowania z dnia 25 września 
2018 r. Ministerstwo GMiŻŚ było podmiotem odpowiedzialnym między 
innymi za cztery projekty: Promy dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Zielona 
Stocznia, INNOShip i I-Offshore ujęte w Programie Batory. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewniało obsługę ministra właści-
wego do spraw dwóch działów administracji rządowej: rozwój regionalny 
oraz budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo. Zajmowało się m.in. polityką rozwoju kraju, wsparciem dla 
firm w tym małych i średnich przedsiębiorców, partnerstwem publiczno-
-prywatnym, budownictwem, gospodarką nieruchomościami i polityką 
mieszkaniową. Ministerstwo nie było odpowiedzialne za realizację żadnego 
z projektów flagowych objętych niniejszą kontrolą. 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (poprzednio Ministerstwo Rozwoju 
(dawne) oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) monitorowało 
realizację projektów, w tym flagowych, jako monitoring strategiczny pro-
wadzony na podstawie: art. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju74, Systemu zarzadzania rozwojem Polski 
przyjętego uchwałą nr 162/2018 Rady Ministrów z dnia 29 października 
2018 r., Systemu monitorowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju oraz dziewięciu strategii rozwoju przyjętego uchwałą nr 78 Komitetu 
Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju z dnia 18 grudnia 2018 r.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia obsługę ministra właściwego 
do spraw dwóch działów administracji rządowej: łączność i transport. 
Do głównych działań Ministerstwa należało kreowanie i realizacja poli-
tyki państwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, 
infrastruktury transportowej oraz łączności, stwarzającej warunki prawi-
dłowego rozwoju tych działów, zapewniającej właściwe funkcjonowanie 
gospodarki i społeczeństwa.

Zgodnie z uchwałą nr 1/09/2018 r. Rady Monitorowania z dnia 25 września 
2018 r. Ministerstwo Infrastruktury było podmiotem odpowiedzialnym 
między innymi za dwa projekty: Biała Księga Sektora Dronowego i Cen-
tralny Europejski Demonstrator Dronów (CEDD) ujęte w Programie Żwirko 
i Wigura. Zgodnie z uchwałą nr 2/06/2019 Rady Monitorowania z dnia 
7 czerwca 2019 r. projekt Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków 

74  Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, ze zm. Dalej: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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Powietrznych ujęty w Programie Żwirko i Wigura, za który odpowiadało 
Ministerstwo Infrastruktury, został zakończony.

Polski Fundusz Rozwoju SA, spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa, 
utworzona w kwietniu 2016 r. Z PFR współpracują instytucje i agencje 
wspierające biznes: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu SA oraz Polska Agencja Rozwoju Przemysłu 
(tworzące wraz ze swoimi spółkami zależnymi Grupę PFR). Głównymi 
celami PFR były m.in.: inwestycje długoterminowe, finansowanie komer-
cyjne dla polskich przedsiębiorstw, inwestycje w przedsiębiorczość i inno-
wacyjność, finansowanie eksportu i wzmocnienie ekspansji zagranicznej 
polskich przedsiębiorstw, przygotowanie polskiej gospodarki na wyzwania 
związane z globalizacją i oddziaływaniem światowych trendów społeczno-
-gospodarczych. Wspierając inwestycje rozwojowe PFR miała zapewnić 
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego narzędzia 
miały być wykorzystywane do realizacji kluczowych dla rozwoju Polski 
programów rządowych. W ramach nowej polityki inwestycyjnej miały być 
podejmowane działania na rzecz stworzenia systemu skoordynowanej 
i profesjonalnej obsługi inwestorów i procesów inwestycyjnych w for-
mule jednego punktu kontaktu, z wykorzystaniem zharmonizowanego 
katalogu instrumentów wsparcia. Wspierane miały być nowe inwestycje 
realizowane zarówno przez polskie, jak i zagraniczne firmy, kluczowe dla 
wzrostu innowacyjności gospodarki, restrukturyzacji produkcji, poprawy 
konkurencyjności i tworzenia wizerunku Polski jako dobrego miejsca 
do inwestowania. Z kolei Grupa PFR, funkcjonująca na podstawie ustawy 
o systemie instytucji rozwoju, miała zapewniać szeroki wachlarz wsparcia, 
w szczególności finansowego, skoncentrowanego na tych aktywnościach 
(operacyjnych, inwestycyjnych i relacyjnych) firm, które zwiększać będą 
ich zdolność do tworzenia globalnie konkurencyjnych rozwiązań i modeli 
biznesowych.

Realizując cel strategiczny, jakim są inwestycje w długoterminowy rozwój 
Polski, PFR miał wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w SOR 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PFR miał działać w celu zapewnienia 
kapitału dla polskich firm i łagodzenia wahań koniunktury gospodarczej. 
Wspierać miał rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, ekspansję 
zagraniczną polskich przedsiębiorstw; promocję gospodarki i wspoma-
gania napływu inwestycji zagranicznych, a także przygotować się polskiej 
gospodarce na wyzwania związane z globalizacją i oddziaływaniem świa-
towych trendów społeczno-gospodarczych.

Narzędzia PFR wykorzystywane były do realizacji kluczowych programów 
rządowych wspierających rozwój Polski (Program Start in Poland, Program 
Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, Program Gwarancji 
dla MŚP, Program Rozwoju Kapitału, Program Mieszkanie+, Program Elek-
tromobilności). 

Zgodnie z uchwałą nr 1/09/2018 Rady Monitorowania z dnia 25 września 
2018 r. Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA jako instytucji odpowie-
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dzialnej za realizację Projektów flagowych przypisano szereg projektów, 
w tym m. in. Inteligentna kopalnia i Polskie meble oraz zgodnie z uchwałą 
nr 2/06/2019 Rady Monitorowania z dnia 2 czerwca 2019 r. – Projekt 
flagowy Żwirko i Wigura.

W wyniku kolejnej reorganizacji Rady Ministrów w listopadzie 2019 r. 
utworzono Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej75 w drodze 
przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz utworzono Mini-
sterstwo Rozwoju76 (nowe) w drodze przekształcenia Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii.

Zawarta w SOR wizja rozwojowa proponowała model oparty na rozwoju 
zrównoważonym. Wskazywała, iż polska gospodarka potrzebowała nowych 
impulsów rozwojowych, które zapewniałyby stabilny wzrost konkurencyj-
ności w oparciu o inne niż dotychczas czynniki rozwojowe. Niezbędne było 
m.in. zwiększenie roli wiedzy i technologii wytwarzanej w kraju, rozwój 
i dalsza ekspansja polskich podmiotów gospodarczych, budowa systemu 
oszczędności oraz podwyższenie jakości funkcjonowania. 

Polityka gospodarcza rządu zarysowana w SOR wskazała sektory i branże 
wraz z proponowanymi projektami flagowymi, wokół których miała 
nastąpić koncentracja interwencji publicznej. Działaniom tym miało służyć 
zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji prorozwojowych. Reali-
zacji celu zwiększenia stopy inwestycji miały sprzyjać duże potencjalne 
zasoby inwestycyjne, m.in. spółek Skarbu Państwa. Zgodnie z SOR jednym 
z ważniejszych działań do 2020 r. miała być reorganizacja nadzoru nad 
spółkami Skarbu Państwa i wspieranie ich zaangażowania w inwestycje 
rozwojowe. W ramach tych działań dokonano zmiany zasad zarządzania 
mieniem państwowym, w celu wzmocnienia efektywności nadzoru wła-
ścicielskiego oraz skutecznego budowania długoterminowego wzrostu 
polskiego majątku narodowego poszczególnych spółek z udziałem Skarbu 
Państwa77. 

SOR wskazuje także na zmiany ram organizacyjno-prawnych systemu 
innowacji, wśród których jedną z istotniejszych miała być poprawa 
mechanizmów transferu wiedzy do sektora przedsiębiorstw i utworzenie 
zorganizowanej sieci ośrodków badawczych na bazie obecnie działających 
instytutów badawczych. Realizując zadania wynikające z SOR, na mocy 
ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz78 utwo-
rzono Sieć będącą organizacją o charakterze macierzowym, zintegrowaną 
i zorientowaną na realizację wskazanych przez Rząd RP celów, powstałą 
w wyniku włączenia do niej części obecnie funkcjonujących instytutów 

75  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2293).
76  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 2291).
77  Dz. U. z 20120 r. poz. 735. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 r. zmiany przyznają szczególną 

rolę, którą pełni Prezes Rady Ministrów w tym systemie, w tym koordynowania wykonywania 
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencji polegającej 
na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 
Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa.

78  Dz. U. poz. 534, ze zm.

Wizja rozwoju  
według SOR
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badawczych, dysponujących odpowiednim potencjałem do realizacji celu 
działalności Sieci.

System finansów publicznych jest jednym z podstawowych instrumentów 
tworzenia fundamentów trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania 
państwa jest jego stabilność. Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni Plan Finansowy 
Państwa na lata 2018–202179 (dalej WPFP) określa cele wraz z miernikami 
stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa. 
Funkcje te obejmują podstawowe obszary działań właściwych dla poszcze-
gólnych polityk państwa. Obszary objęte WPFP to między innymi: Instytucje 
prorozwojowe i strategiczne, Zarządzanie rozwojem oraz Rozwój innowa-
cyjnych firm. Cele wyznaczone na tym najwyższym szczeblu układu zada-
niowego dotyczą perspektywy przewidzianej dla WPFP, tj. lat 2018–2021  
i wpisują się w sposób spójny w priorytety rozwojowe oraz kluczowe 
kierunki polityki społeczno-gospodarczej, które zostały zdefiniowane 
w najważniejszych krajowych oraz unijnych dokumentach strategiczno-
-programowych. Odniesienie dla celów WPFP, stanowi główna strategia 
rozwoju, określająca podstawowe ramy programowe dla polityki rozwoju, 
tj. uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym, którą jest przyjęta 
uchwałą nr 8 Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

Realizacja SOR podlegać miała stałemu monitorowaniu przez Komitet Koor-
dynacyjny ds. Polityki Rozwoju oraz okresowemu przez Radę Ministrów.

Podstawowym punktem odniesienia w monitorowaniu realizacji SOR był 
zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty jej realizacji, odno-
szących się zarówno do celu głównego (wskaźniki kluczowe), jak i do celów 
wskazanych w poszczególnych obszarach SOR. System monitorowania 
SOR wykorzystywał doświadczenia wynikające z systemu obowiązującego 
w programach współfinasowanych środkami UE. W szczególności miały być 
uwzględnione następujące rozwiązania:

 − cykliczna (roczna) ocena efektów poprzez system wskaźników postępu 
rzeczowego (wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu) i finansowego, 
przypisanie odpowiedzialności instytucjonalnej za realizowane inter-
wencje;

 − zwiększenie potencjału administracyjnego w urzędach/instytucjach 
uczestniczących w realizacji SOR do monitorowania i weryfikacji osią-
ganych celów i rezultatów;

 − aktywne włączenie ciał eksperckich (przedsiębiorcy, środowiska aka-
demickie, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy) w moni-
torowanie efektów i formułowanie rekomendacji usprawniających 
interwencję.

79  Uchwała Nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w  sprawie Wieloletniego Planu 
Finansowego Państwa na lata 2018–2021, Warszawa, kwiecień 2018 r. (M.P. poz. 455).
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W SOR wskazano, iż realizacja projektów flagowych wymaga współdzia-
łania szeregu podmiotów prywatnych i publicznych. Obejmuje szereg 
działań w różnych fazach realizacji – od momentu badań, komercjalizacji, 
produkcji, po wejście na międzynarodowe rynki. Działania państwa miały 
koncentrować się na tworzeniu systemu zachęt o charakterze prawnym, 
organizacyjnym i inwestycyjnym, dla opracowania projektów i ich wdro-
żenia. Do realizacji projektów flagowych ustanawiane miały być zespoły 
zadaniowe (projektowe) oraz powoływani liderzy/kierownicy projektów 
odpowiedzialni za ich realizację, zgodnie z założeniami harmonogramu 
przyjętego przez Rząd.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju – Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, ze zm.

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym – Dz. U. z 2020 r. poz. 735. 

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o zasadach zarządzania mieniem państwowymi – Dz. U. poz. 2260, 
ze zm.

4. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego 
i przemysłów komplementarnych – Dz. U. z 2020 r. poz. 1084.

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym 
– Dz. U. z 2020 r. poz. 234. 

6. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym 
– Dz. U. z 2019 r. poz. 892 (uchylona 5 września 2019 r.).

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
– Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

9. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju – Dz. U. 
poz. 1572 ze zm.

10. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego 
Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2019 r. 
poz. 438.

11. Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. 
w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych  
– M.P. z 2019 r. poz. 247 ze zm.

12. Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. 
w sprawie utworzenia Rady ds. Innowacyjności – M.P. poz. 63, ze zm., 

13. Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. 
Trzecia Fala Nowoczesności – M.P. poz. 121.

14. Uchwała Nr 14 Rady Ministrów z 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (niepublikowane).

15. Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) – M.P. poz. 260.
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16. Uchwała Nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018–2021 – M.P. 
poz. 455.

17. Uchwała Nr 162 Rady Ministrów z dnia 29 października 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Systemu zarzadzania rozwojem Polski”.
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
8. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
9. Minister Infrastruktury

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
11. Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii (CNT)
12. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR)
13. Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ)
14. Sejmowa Komisja Infrastruktury (INF)
15. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
16. Senacka Komisja Infrastruktury
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6.5. Stanowisko Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej
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6.7. Stanowisko Ministra Infrastruktury do informacji o wynikach kontroli
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6.8. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra Infrastruktury


