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Rozporządzenie 
nr 1303/2013

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fun-
duszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustana-
wiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.);

Rozporządzenie 
nr 215/2014

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wspar-
cia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych 
na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesie-
niu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. U. UE L 69 
z 8.03.2014, s. 65, ze zm.);

Ustawa 
wdrożeniowa

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie poli-
tyki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1460, ze zm.);

Umowa 
partnerstwa

dokument przygotowany przez państwo członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym zarządzaniu, który okre-
śla strategię tego państwa członkowskiego, jego priorytety i warunki efektyw-
nego i skutecznego korzystania z funduszy w celu realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przyjęty przez Komisję Europejską w następstwie oceny i dia-
logu z danym państwem członkowskim, zgodnie z definicją określoną w art. 2 
pkt 20 rozporządzenia nr 1303/2013;

Program 
operacyjny

szczegółowy dokument wykonawczy, w którym określono sposób wdrażania 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w poszczególnych obszarach. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 fundusze strukturalne 
wdrażane są w ramach programów, zgodnie z umową partnerską. Każdy pro-
gram obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.;

Alokacja całkowita kwota środków unijnych do wydania w ramach działania lub pro-
gramu na danym obszarze w danym czasie. Może być mierzona na różnych 
poziomach., np. na poziomie działań, programów, konkursów i np. w woje-
wództwie lub w całym kraju1;

Oś priorytetowa wyodrębniona część programu operacyjnego, realizująca część strategii uję-
tej w programie poprzez grupę działań wzajemnie powiązanych, realizujących 
mierzalne cele szczegółowe2;

1  http://www.sampraus.pl/pl/slowo/9

2  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/slownik/#Opriorytetowa
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Wydatek 
kwalifikowalny

poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu realizowanego z udziałem fun-
duszy europejskich. O kwalifikowalności wydatków decydują kolejno przepisy 
wspólnotowe, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz ewen-
tualnie dodatkowo inne przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą3;

Certyfikacja 
wydatków

potwierdzenie, czy wydatki na rzecz beneficjentów były ograniczone do okresu 
dopuszczalności kosztów, realizowane były zgodnie z obowiązującymi proce-
durami i czy dotyczyły uzgodnionych działań4;

Kontraktacja zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów współfinan-
sowanych ze środków unijnych w ramach Polityki Spójności;

Instytucja 
Zarządzająca

odpowiada za całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem programem, 
w zakresie określonym przepisami art. 125 rozporządzenia nr 1303/2013, 
zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansowego. Poza funkcjami zwią-
zanymi z zarządzaniem i kontrolą, instytucjom zarządzającym powierzone 
zostały zadania związane z certyfikacją wydatków do KE, zgodnie z przepi-
sami art. 123 rozporządzenia nr 1303/2013. Warunkiem niezbędnym dla peł-
nienia przez IZ zadań związanych z certyfikacją w ramach danego programu 
operacyjnego jest zapewnienie rozdzielenia realizacji zadań zarządczo-kon-
trolnych od certyfikacji. Funkcję IZ programem operacyjnym dla KPO pełni 
minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, w przypadku RPO rolę IZ pełnią 
zarządy województw;

Ramy wykonania pośrednie i końcowe cele finansowo-rzeczowe osi priorytetowych zwymiaro-
wane poprzez wskaźniki finansowe i produktu określone w programie opera-
cyjnym i ich wartości uzgodnione z Komisją Europejską do realizacji na koniec 
2018 i 2023 r.; 

Cele pośrednie 
i cele końcowe

wartości wskaźników finansowych i rzeczowych na koniec 2018 r. oraz ich war-
tości na koniec 2023 r., które odzwierciedlają oczekiwany stan realizacji 
poszczególnych osi priorytetowych programu;

Wskaźnik 
finansowy

całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, wprowadzo-
nych do systemu rachunkowości instytucji certyfikującej i poświadczonych 
przez tę instytucję;

Wskaźnik produktu dotyczy postępu w realizacji rzeczowej danej osi priorytetowej, np. liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, całkowita długość nowych dróg, 
liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem;

Instrumenty 
finansowe

instrumenty, o których mowa w części drugiej w tytule IV rozporządze-
nia nr 1303/2013: zasilenia kapitałowe, fundusze pożyczkowe, gwarancje, 
leasing5;

Zintegrowane 
Inwestycje 

Terytorialne

na podstawie art. 36 rozporządzenia nr 1303/2013 jednostki samorządu 
terytorialnego realizują wspólne strategie dotyczące przede wszystkim zin-
tegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 
W ramach tego instrumentu, partnerstwa miast (szczególnie wojewódzkich) 
oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie sąsiadujących gmin realizują wspólne, 
zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z EFRR i EFS 
w ramach RPO, PO IŚ i PO PW;

3  M. Krasuska, Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014–2020. Warszawa, 2014, s. 125.

4  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/slownik/#Certyfikacjawydatkw

5  M. Lech, Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2014–2020. Gdańsk, 2016, s. 10.



Plan działań Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji 
programów w ramach umowy partnerstwa przyjęty przez Radę Ministrów 
24 lutego 2016 r.

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa

IZ Instytucja Zarządzająca

KE Komisja Europejska

 PO IŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PO WER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia

PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PO program operacyjny

RPO Regionalny Program Operacyjny

KPO Krajowy Program Operacyjny

UM Urząd Marszałkowski

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

B+R+I działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna

B+R prace badawczo-rozwojowe



WPROWADZENIE1. 

7

Polska w umowie partnerstwa na lata 2014–2020 zobowiązała się 
do aktywnego udziału w osiąganiu 11 celów tematycznych polityki spój-
ności. Udział ten realizowany jest poprzez osiąganie celów osi prioryteto-
wych pogrupowanych w programy operacyjne zarządzane bądź przez mini-
stra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (programy krajowe) bądź 
przez zarządy województw (programy regionalne).

Dla każdej osi priorytetowej każdego programu operacyjnego, instytucje 
zarządzające uzgodniły z Komisją Europejską tzw. ramy wykonania, czyli 
wskaźniki oraz ich wartości do osiągnięcia na koniec 2018 r., oraz na koniec 
2023 r. Tak zdefiniowane oraz skwantyfikowane ustalonymi wartościami 
wskaźników, cele będą przedmiotem analizy przez Komisję Europejską 
podczas przeglądu śródokresowego zaplanowanego na 2019 r. Wyniki 
przeglądu mogą wpłynąć na ostateczną wysokość środków dla danej osi 
priorytetowej.

W perspektywie finansowej 2014–2020 występują, z poziomu Komisji 
Europejskiej, dwa istotne instrumenty zarządzania osiąganiem celów tema-
tycznych, pierwszy z nich opiera się o tzw. zasadę n+3 (ryzyko utraty części 
środków programu), a drugi to wyniki przeglądu okresowego osiągnięte 
w połowie okresu rezultatów na poziomie osi priorytetowej (ryzyko utraty 
części środków osi priorytetowej).

Zarządzanie tymi ryzykami należy do Instytucji Zarządzającej danym pro-
gramem operacyjnym. Realizowane jest ono m.in. poprzez planowanie 
realizacji celów finansowo-rzeczowych ustalonych w ramach wykonania 
poprzez zdefiniowanie wartości rocznych wskaźników, oraz poprzez system 
monitorowania (kwartalny) uzyskiwanych wartości wskaźników. Kwartalne 
oceny realizacji ram wykonania stanowią uzupełnienie unijnego systemu 
monitorowania ram wykonania poprzez ocenę stopnia osiągnięcia zaplano-
wanych celów pośrednich (koniec 2018 r.) oraz końcowych (koniec 2023 r.). 

Rada Ministrów 24.02.2016 r. przyjęła Plan działań na rzecz zwiększe-
nia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach umowy 
partnerstwa, w którym określiła działania do podjęcia w celu terminowej 
i skutecznej realizacji programów. Tempo uruchamiania krajowych i regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 było wówczas wol-
niejsze niż w okresie 2007–2013. Opóźnienia wynosiły od 6 do 9 miesięcy.

Czy prawidłowo i skutecznie wdrożono kompleksowy system zarządzania 
celami finansowo-rzeczowymi oraz system oceny realizacji tych celów tak, 
aby zminimalizować ryzyko bezzwrotnej utraty części środków z progra-
mów operacyjnych na lata 2014–2020 w ramach Polityki Spójności? 

1. Czy opracowano i wdrożono wspólne dla instytucji zarządzających kra-
jowymi i regionalnymi programami operacyjnymi plany realizacji celów 
pośrednich i końcowych w powiązaniu z celami finansowymi w progra-
mach?

2. Czy uruchomiono system kwartalnej oceny realizacji celów wraz z reko-
mendowaniem środków zaradczych w przypadku stwierdzenia odchyleń 
od przyjętego planu realizacji celów?

Uzasadnienie podjęcia 
kontroli

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli



8

WPROWADZENIE

3. Czy istnieją odchylenia od przyjętego przez Radę Ministrów planu cer-
tyfikacji wydatków w ramach funduszy Polityki Spójności dla poszcze-
gólnych programów operacyjnych? 

4. Czy zrealizowano działania określone w „Planie działań na rzecz zwięk-
szenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów operacyjnych 
w ramach umowy partnerstwa 2014–2020” (luty 2016) i osiągnięto 
założone rezultaty?

Ministerstwo Rozwoju wykonujące zadania instytucji zarządzającej kra-
jowymi programami operacyjnymi i koordynującej umowę partnerstwa 
oraz Urzędy Marszałkowskie wszystkich województw – wykonujące zada-
nia instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Jed-
nostki kontrolowane przedstawiono na infografice nr 1.

Infografika nr 1  
Jednostki objęte kontrolą NIK

Białystok

Poznań

Łódź

Katowice

Lublin

Wrocław

Zielona 
Góra

Opole
Kielce

Warszawa

Kraków

Rzeszów

Toruń

Gdańsk

Olsztyn

Szczecin

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Łódzkiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Pomorskiego  

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Podlaskiego

Urząd Marszałkowski 
Województwa

 Lubuskiego

-  

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Kontrolą NIK objęto pięć krajowych programów operacyjnych, tj. Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Inte-
ligentny Rozwój; Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program 
Operacyjny Polska Wschodnia; Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz 
16 regionalnych programów operacyjnych, tj. RPO Woj.: Dolnośląskiego, 
Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopol-
skiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomor-
skiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopol-

Jednostki 
kontrolowane 

Okres objęty kontrolą

Charakterystyka 
obszaru objętego 

kontrolą
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skiego, Zachodniopomorskiego, w zakresie wdrażania kompleksowego 
systemu zarządzania realizacją programów operacyjnych oraz monitoro-
wania i oceny poziomu realizacji celów określonych w programach. Kwoty 
alokacji środków unijnych w krajowych i regionalnych programach opera-
cyjnych na lata 2014–2020 przedstawiono na infografice. nr 2.

Infografika nr 2  
Środki unijne w krajowych i regionalnych programach operacyjnych na lata 2014–2020 
[w mld euro]

PO
Infrastruktura 
i Środowiska

PO
Wiedza, 
Edukacja, 
Rozwój

PO
Polska 
Wschodnia

27,4

5,4

2,0

PO
Polska Cyfrowa

8,6
PO
Inteligentny 
Rozwój

2,2

KRAJOWE 
PROGRAMY 
OPERACYJNE

-KPO-

RPO Woj. Małopolskiego

REGIONALNE
PROGRAMY 
OPERACYJNE

-RPO-

RPO Woj. Śląskiego

RPO Woj. Opolskiego
RPO Woj. Lubuskiego

RPO Woj. Podlaskiego

RPO Woj. Świętokrzyskiego

RPO Woj. Zachodniopomorskiego

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego

RPO Woj. Pomorskiego

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego

RPO Woj. Podkarpackiego

RPO Woj. Mazowieckiego

RPO Woj. Dolnośląskiego

RPO Woj. Łódzkiego

RPO Woj. Lubelskiego

RPO Woj. Wielkopolskiego

3,5
2,9

2,5

2,3

2,3

2,2

2,1

2,1

1,9

1,9

1,7

1,6
1,4

1,2

0,9
0,9

[mld EUR] [mld EUR]

W okresie programowania 2014–2020 Mazowsze zostało uznane przez Komisje Europejską jako region lepiej rozwinięty, 
a pozostałe województwa jako regiony słabiej rozwinięte, w zależności od poziomu PKB 
na mieszkańca regionu w relacji do średniej unijnej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Ramy wykonania programu operacyjnego zawierają wyszacowane przez IZ, 
dla każdej osi priorytetowej, wartości pośrednie wskaźników finansowych 
i rzeczowych na koniec 2018 r. oraz ich wartości końcowe na koniec 2023 r., 
które odzwierciedlają oczekiwany stan realizacji poszczególnych osi prio-
rytetowych programu. Roczne cele realizacji ram wykonania stanowią uzu-
pełnienie unijnego systemu monitorowania ram wykonania, który został 
określony jako cele pośrednie (dla 2018 r.) i końcowe (dla 2023 r.).

Podstawowym założeniem niniejszej kontroli było nie tylko ocena stop-
nia wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania dla wszystkich insty-
tucji zarządzających i zbadanie stanu realizacji programów operacyjnych 
oraz skuteczności podjętych dotychczas działań naprawczych na rzecz przy-
spieszenia wydatkowania funduszy strukturalnych na lata 2014–2020, lecz 
także wskazanie tych osi i obszarów realizacji programów operacyjnych, 
w których dotychczasowy poziom zaawansowania jest bardzo niski, co stwa-
rza wysokie ryzyko nieosiągnięcia celów pośrednich określonych w ramach 
wykonania programów na koniec 2018 r. Wykonane przez NIK badania kon-
trolne oraz analizy wskazały na niski poziom wydatkowania środków unij-
nych i certyfikacji wydatków na 30 czerwca 2017 r., a także na bardzo niski 
poziom zaawansowania realizacji 60 spośród 192 osi priorytetowych w pro-
gramach. Kontrola została przeprowadzona w takim terminie, aby było jesz-
cze możliwe podjęcie dodatkowych działań zaradczych w celu uniknięcia 
poważnych niepowodzeń, które mogłyby skutkować zastosowaniem sankcji 
finansowych przez Komisję Europejską po przeglądzie okresowym w 2019 r.

Wartość dodana 
kontroli 
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6  Zasada n+3: anuluje się zobowiązania KE dla danego programu (alokację) na dany rok, jeśli nie zostaną one wykorzystane na początkowe 
i roczne płatności zaliczkowe i płatności okresowe do końca 3. roku budżetowego po roku, dla którego podjęto zobowiązanie.

7  Według danych na 30 czerwca 2017 r.

OCENA OGÓLNA

W ocenie NIK, pomimo wyraźnej poprawy we wdrażaniu objętych kontrolą 
programów operacyjnych w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., postęp w wydatkowaniu funduszy UE trudno uznać za w pełni 
zadowalający, gdyż wysokość wydatków na realizację projektów wyliczana 
według wniosków beneficjentów o płatność wzrosła jedynie z 1,8% do 7,5% 
dostępnej alokacji funduszy UE, a jeszcze niższy był poziom wydatków certyfi-
kowanych, tj. wydatków zweryfikowanych jako prawidłowo poniesione i zgło-
szonych do refundacji do Komisji Europejskiej. NIK natomiast pozytywnie 
ocenia postęp w realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów w tym okresie z 28,5% do 75,9% alo-
kacji funduszy UE, a także w zakresie zawierania umów na realizację projek-
tów z 9,5% do 36,0% alokacji tych funduszy. Dotychczasowy postęp w zawie-
raniu umów oraz realizacji i certyfikacji wydatków pozwala na stwierdzenie, 
że ryzyko utraty środków UE w wyniku zastosowania przez Komisję Europej-
ską zasady n+36 jest obecnie niewielkie7. Zdaniem NIK, w kolejnych latach 
trudniej będzie osiągnąć cel certyfikacji wydatków, który mocno wzrasta 
w kolejnych latach, a na koniec 2023 r. (kończącego możliwość wydatkowania 
środków) przypadnie do rozliczenia i certyfikacji aż 42% dostępnej alokacji, 
co może spowodować znaczące spiętrzenie prac w instytucjach zarządzających. 
Tylko w przypadku jednego programu osiągnięto poziom certyfikacji wydat-
ków na koniec 2016 r. określony w Planie działań.

NIK zwraca uwagę na duże zróżnicowanie zaawansowania realizacji poszcze-
gólnych osi priorytetowych w ramach programów. W połowie 2017 r., 
pomimo osiągniętej poprawy, nadal istniało znaczne ryzyko nieosiągnię-
cia celów pośrednich na koniec 2018 r. dla wielu osi priorytetowych progra-
mów. W krajowych programach tylko dla 35% ze wszystkich osi stan realiza-
cji celu finansowego na 2018 r. przekroczył lub zbliżał się do poziomu 65% 
tego celu, a w przypadku programów regionalnych tylko dla 5% wszyst-
kich osi stan zaawansowania realizacji tego celu przekroczył lub zbliżał się 
do 65%, tj. do poziomu, którego nieosiągnięcie do końca 2018 r. uznawane 
jest przez Komisję Europejską za poważne niepowodzenie. W niektórych 
osiach zaawansowanie na 30 czerwca 2017 r. było zerowe. W razie stwierdze-
nia poważnego niepowodzenia w realizacji celów Komisja Europejska może 
zastosować sankcje finansowe.

W ocenie NIK, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, zarządzający kra-
jowymi programami operacyjnymi, jak i zarządy województw, pełniące funkcje 
instytucji zarządzających programami regionalnymi, w zdecydowanej więk-
szości rzetelnie i zgodnie z założeniami wdrożyły kompleksowy system zarzą-
dzania realizacją programów oraz system kwartalnego monitorowania i oceny 
poziomu realizacji celów programów, określony w przyjętym przez Radę Mini-
strów w lutym 2016 r. Planie działań, co przyczyniło się do poprawy wykorzy-
stania funduszy UE. W efekcie skrócono czas oceny wniosków o dofinansowa-
nie projektów oraz przyśpieszono zawieranie umów z beneficjentami i weryfi-
kację wniosków o płatność. Przygotowane zostały 24 Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne, w ramach których rozpoczęto nabory projektów, jednak realizacja 
większości z nich jest nadal opóźniona. W 2016 r. została spełniona większość 
warunków wstępnych określonych w Umowie Partnerstwa z Komisją Europej-
ską, a w trakcie 2017 r. zostały zrealizowane pozostałe cztery warunki, których 
nie udało się spełnić w terminie do końca 2016 r. Od wypełnienia tych warun-

Poziom  
wydatkowania środków 

był niezadawalający 
pomimo znacznej poprawy  

w naborach wniosków 
o dofinansowanie  

i w zawieraniu umów  
z beneficjentami

Wystąpiło  
duże zróżnicowanie 

zaawansowania realizacji 
osi priorytetowych,  

stan realizacji niektórych 
osi był niski

Kompleksowy system 
zarządzania realizacją 

celów finansowo- 
-rzeczowych programów 

polityki spójności został 
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ków ex-ante uzależniona była możliwość rozpoczęcia wykorzystywania fundu-
szy UE dla niektórych osi i działań w ramach programów. Założone w Planie 
działań rezultaty zostały na ogół osiągnięte, chociaż nie zawsze w przewidzia-
nych terminach. 

Instytucje zarządzające wskazywały, że przyczynami niskiego poziomu reali-
zacji wydatków były m.in.: opóźnienia na szczeblu krajowym w zatwierdza-
niu aktów prawnych i dokumentów strategicznych (od czego zależała możli-
wość ogłaszania naborów), ograniczona liczba zgłoszonych projektów dobrej 
jakości i realizacja projektów inwestycyjnych o długim horyzoncie czasowym. 
W opinii NIK, znaczny wzrost wartości wniosków o dofinansowanie zgłoszo-
nych przez beneficjentów i wzrost wartości zawartych umów o dofinansowanie 
daje podstawy do osiągnięcia istotnej poprawy wydatkowania alokacji. 

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości miały charakter formalny i nie miały 
istotnego wpływu na wykonywanie zadań.
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3. 
Instytucje zarządzające programami operacyjnymi, zgodnie z wymogiem 
określonym przez Radę Ministrów w Planie działań, opracowały i wdro-
żyły kompleksowy system zarządzania celami finansowo-rzeczowymi, 
których wartości zostały określone dla poszczególnych programów opera-
cyjnych na środek (2018 r.) i koniec (2023 r.) okresu programowania. Pla-
nowana realizacja tych celów w poszczególnych latach, zgodnie z Wytycz-
nymi w sprawie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014–20208 została przez instytucje zarządzające 
opracowana w propozycjach planów realizacji celów rocznych w latach 
2016–2018. W planach instytucje zarządzające wskazały wartości doce-
lowe wskaźników na poszczególne lata wdrażania dla każdej osi prioryteto-
wej programu operacyjnego. Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 
w Ministerstwie Rozwoju prawidłowo koordynowała Opracowanie i reali-
zację planów rocznych realizacji programów operacyjnych. [str. 26]

Instytucje zarządzające programami operacyjnymi rzetelnie monito-
rowały osiąganie celów sporządzając informacje kwartalne z realizacji 
programu operacyjnego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowa-
nia oraz Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–20209. 
Kontrola wykazała, że nie wszystkie sprawozdania zostały sporządzone 
przez IZ w terminach określonych w Wytycznych. Opóźnienia wyniosły 
od 1 do 23 dni. Jedna IZ sporządzała informacje kwartalne nierzetelnie. 
Nierzetelne Opracowanie i nieterminowe przekazanie do instytucji koor-
dynującej informacji kwartalnych nie miało istotnego wpływu na realizację 
programów operacyjnych. [str. 31]

Instytucje zarządzające podejmowały liczne i celowe działania w przy-
padku stwierdzenia – w wyniku kwartalnego monitorowania – opóźnień 
lub braku postępu w realizacji programów operacyjnych (m.in. ponowna 
analiza szacowania wskaźników i bieżący ich monitoring, cykliczne spo-
tkania z instytucjami pośredniczącymi i beneficjentami, dodatkowe nabory 
projektów) i zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wytycznych w zakresie spra-
wozdawczości, raportowały do instytucji koordynującej zdiagnozowane 
problemy we wdrażaniu oraz podjęte lub planowane do podjęcia przez IZ 
środki zaradcze. [str. 33]

Głównym punktem wyjścia w szacowaniu wartości wskaźników rzeczowych 
i finansowych do osiągnięcia w poszczególnych latach, jak wskazywały insty-
tucje zarządzające, były wartości określone na 2018 r. w programach opera-
cyjnych jako cele pośrednie ram wykonania oraz szacowany postęp ponosze-
nia wydatków w projektach i certyfikacji tych wydatków. W planach instytucje 
zarządzające wskazały wartości docelowe wskaźników na poszczególne lata 
wdrażania dla każdej osi priorytetowej programu operacyjnego. Nabory 
w ramach poszczególnych programów operacyjnych realizowane były na pod-
stawie harmonogramów, które w razie potrzeby były zmieniane i uaktual-
niane. Zmiany wprowadzane do harmonogramów dotyczyły m.in. zmniej-
szenia zaplanowanej do wykorzystania w naborze alokacji oraz wydłużenia 

8 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (M.P. z 2017 r. poz. 452).

9 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych 
Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020 (M.P. z 2017 r. poz. 301).
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terminów ze względu na małe zainteresowanie wnioskodawców, bądź niską 
jakość składanych wniosków o dofinansowanie projektów. Kontrola wykazała, 
że instytucje zarządzające podejmowały liczne działania polegające na weryfi-
kacji planów realizacji celów pośrednich i końcowych, bieżącym monitoringu 
wartości wskaźników finansowych i rzeczowych, cyklicznych spotkaniach 
z instytucjami pośredniczącymi i beneficjentami. Aby umożliwić osiągnię-
cie wartości wskaźników finansowych i rzeczowych dla celu 2018 r. w przy-
padku osi priorytetowych, w których IZ zidentyfikowały ryzyko nieosiągnięcia 
wskaźnika celu pośredniego, IZ dokonywały m.in. ponownej analizy szacowa-
nia wartości wskaźników oraz realizowały dodatkowe nabory. [str. 26]

Instytucje zarządzające na etapie opracowywania planów rocznych 
nie zawsze w pełni uwzględniały założenia dotyczące certyfikacji wydatków 
w ramach programów operacyjnych Polityki Spójności przyjęte przez Radę 
Ministrów w Planie działań, argumentując, że są one zbyt wysokie i nie odno-
szą się do faktycznych harmonogramów realizacji określonych przez bene-
ficjentów w projektach. Kontrola wykazała, że jedynie w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zakładany na 2016 r. poziom cer-
tyfikowanych wydatków został osiągnięty – a nawet przekroczony – zreali-
zowano 132,7% planu, natomiast w pozostałych krajowych programach zre-
alizowano od 31,0% do 73,0% planu. W przypadku większości regionalnych 
programów ww. plan został zrealizowany w przedziale od 14,7% do 52,3%, 
jedynie w województwie zachodniopomorskim zrealizowano plan na pozio-
mie 72,2%, a w województwie opolskim na poziomie 90,5%.  [str. 27]

Realizację w krajowych i regionalnych programach operacyjnych planu cer-
tyfikacji wydatków na 2016 r. przyjętego przez Radę Ministrów przedsta-
wiono na infografice nr 3.

Infografika nr 3  
Realizacja planu certyfikacji wydatków przyjętego przez Radę Ministrów na 2016 r. [w %]

KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

powyżej 90%
50,1–90%
20,1–50,0%
do 20%

49,6%

14,7%

37,4%17,3%

28,5%
67,3%

45,3%

27,2%

72,2%

52,3%

46,3%
31,1%

63,3%

27,1%

30,0%

90,5%

RPO Woj. Śląskiego 
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RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 
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RPO Woj. Mazowieckiego 
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Inteligentny 
Rozwój

69,3%
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Polska Cyfrowa 31,0%
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Polska 
Wschodnia

38,4%

PO
Wiedza, 
Edukacja, Rozwój

73,0%

PO
Infrastruktura 
i Środowisko

132,7%

Osiagnięty poziom wydatków certyfikowanych 
w 2016 r. był niższy niż założono w Planie działań.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Wydatkowanie  
środków UE w 2016 r. 
było niższe niż zakładano 
w Planie działań
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W okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. nastąpił znaczny 
wzrost w zakresie naborów i kontraktacji projektów. Natomiast w tym samym 
okresie mniejszy był wzrost w rozliczaniu wydatków przez beneficjentów 
we wnioskach o płatność. Łącznie we wszystkich programach operacyjnych 
w omawianym okresie wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y  we wnioskach o dofinansowanie projektów o 47,4 punktu procentowe-
go, tj. z 28,5% do 75,9%;

 y  w umowach o dofinansowanie projektów o 26,5 punktu procentowe-
go, tj. z 9,5% do 36,0%;

 y  we wnioskach o płatność o 5,7 punktu procentowego, tj. z 1,8% 
do 7,5%.

Powyższe wartości zostały przyjęte przez NIK jako średnie do analizy 
postępu wykorzystania alokacji we wnioskach o dofinansowanie projek-
tów, umowach i wnioskach o płatność w krajowych i regionalnych progra-
mach operacyjnych. [str. 35]

Postęp wykorzystania funduszy unijnych łącznie dla wszystkich programów 
operacyjnych objętych kontrolą NIK od 30 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 
2017 r. przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres nr 1  
Postęp wykorzystania funduszy unijnych łącznie dla wszystkich 21 programów operacyj-
nych objętych kontrolą NIK od 30 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. [w %]
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Wykres nr 2. 

 

 

Wykres nr 3. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Jak informowały instytucje zarządzające, przyczyną niższego poziomu reali-
zacji wydatków było m.in. późniejsze niż zakładano uruchamianie konkur-
sów, spowodowane opóźnieniami w zatwierdzaniu dokumentów strategicz-
nych i aktów prawnych na szczeblu krajowym, wolniejsze tempo zawierania 
umów, realizacja projektów, które charakteryzują się długim okresem nie-
zbędnym do pojawienia się wydatków, ograniczona podaż projektów wyso-
kiej jakości, liczne błędy popełnianie przez beneficjentów we wnioskach 
o dofinansowanie projektu i we wnioskach o płatność.

Nastąpił znaczny postęp 
w naborze projektów 

i kontraktacji, a mniejszy 
w rozliczaniu wydatków 
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Zaawansowanie procesu realizacji projektów nie było jednakowe 
we wszystkich osiach priorytetowych programów operacyjnych. 
Według stanu na 30 czerwca 2017 r. w sześciu osiach priorytetowych 
(na 26 osi) w programach krajowych oraz w 54 osiach (na 166 osi) w pro-
gramach regionalnych proces realizacji projektów był mało zaawanso-
wany, tj. stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finan-
sowego wynosił do 10%, a w dwóch osiach w krajowych programach 
i w 41 osiach w regionalnych programach wykonanie wskaźnika finan-
sowego na 30 czerwca 2017 r. pozostawało na poziomie bliskim zera  
lub zerowym. 

W ocenie NIK, istnieje ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celów pośred-
nich do końca 2018 r. w niektórych osiach programów operacyjnych, 
co może skutkować ryzykiem nałożenia sankcji przez Komisję Euro-
pejską w postaci realokowania rezerwy wykonania, zawieszenia płat-
ności lub zastosowania korekty netto zgodnie z art. 22 rozporządzenia 
nr 1303/2013. W opinii instytucji zarządzających przy założeniu realizacji 
wskaźników na poziomach określonych w zawartych umowach z benefi-
cjentami, ryzyko niezrealizowania wskaźników ram wykonania jest małe 
w większości przypadków, a obecny niski stopień realizacji wskaźników 
wynikał m.in. z opóźnień na szczeblu krajowym w zatwierdzaniu dokumen-
tów strategicznych i aktów prawnych, które wpływały na możliwość ogła-
szania konkursów, ograniczonej podaży wysokiej jakości projektów, reali-
zacji projektów o długim horyzoncie czasowym niezbędnym do pojawienia 
się wydatków. Niemniej jednak niektóre IZ, obok działań na rzecz przy-
spieszenia wykorzystania środków UE, podjęły działania wstępne w celu 
zmiany poziomu wskaźników celów pośrednich na 2018 r. [str. 34] 

W przypadku krajowych programów operacyjnych,  w okresie 
od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wykorzystanie alokacji środ-
ków UE wzrosło:

 y  we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 43,1 punktu procentowego, tj. z 32,6% 
do 75,7%; 

 y  w umowach o dofinansowanie projektów o 25,0 punktu procentowego, 
tj. z 13,3% do 38,3%;

 y  we wnioskach o płatność tylko o 6,9 punktu procentowego, tj. z 2,8% 
do 9,7%. [str. 37]

Postęp finansowy od 30 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. we wnio-
skach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów 
w ramach ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowa-
nie projektów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność 
w krajowych programach operacyjnych przedstawiono na wykresie nr 2.

Stopień  
realizacji wskaźników 
jest powiązany z czasem 
realizacji projektów, 
których efekty pojawią 
się dopiero w 2018 r. 

Postęp  
w rozliczaniu wniosków 
beneficjentów o płatność 
był większy w krajowych 
niż w regionalnych 
programach 
Postęp w naborze 
wniosków 
o dofinansowanie 
oraz w kontraktowaniu 
alokacji środków 
UE był większy 
w regionalnych 
niż krajowych 
programach 
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Wykres nr 2  
Postęp wykorzystania funduszy unijnych łącznie dla krajowych programów operacyjnych 
od 30 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. [w %]

 
 

Wykres nr 1. 

 
Wykres nr 2. 

 

 

Wykres nr 3. 

 

0,7% 
8,1% 

28,5% 

50,6% 

75,9% 

0,1% 
4,8% 

9,5% 

23,4% 

36,0% 

0,0% 
0,6% 

1,8% 
5,0% 7,5% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

1,1% 
9,9% 

32,6% 

49,7% 

75,7% 

0,0% 7,3% 
13,3% 

25,9% 

38,3% 

0,0% 1,0% 2,8% 
6,7% 9,7% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

0,1% 
5,3% 

22,7% 

51,8% 

76,1% 

0,1% 
1,3% 4,0% 

19,8% 

32,7% 

0,0% 0,0% 0,5% 
2,6% 4,4% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Dla poszczególnych krajowych programów operacyjnych postęp w wyko-
rzystaniu alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, umowach i wnio-
skach o płatność w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 
w odniesieniu do średnich wartości dla wszystkich programów operacyj-
nych przedstawiono na infografice nr 4.

Infografika nr 4  
Postęp w wykorzystaniu alokacji UE krajowych programów operacyjnych we wnioskach 
o dofinansowanie, umowach i wnioskach o płatność w okresie od 30 czerwca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do średnich wartości dla wszystkich programów ope-
racyjnych [w punktach procentowych – p.p.]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli (stan na 30.06.2017 r.).

47,4 p.p 

umowy

PO IR 

PO PC

PO PW

PO IŚ

PO WER PO WER

wnioski
o dofinansowanie

77,0

73,9

54,9

33,9

19,3

PO IR 

PO PC

PO PW

PO IŚ

26,5 p.p

36,8

34,1

30,6

23,9

14,1

8,1

6,7

4,8

3,8

3,4

wnioski 
o płatność

PO PC

PO WER

PO IR 

PO PW

PO IŚ

5,7 p.p.
[średni postęp dla KPO i RPO] [średni postęp dla KPO i RPO] [średni postęp dla KPO i RPO]

Punkty procentowe [p.p.] 
przyjęte jako jednostka
różnicy między wartościami 
jednej wielkości a drugiej wielkości, 
podanymi w procentach, 
np. wzrost wielkości z 20% do 30% 
jest równy 10 p.p.

Postęp - różnica między wartością osiągniętą 
na 30.06.2017 r. i 30.06.2016 r.

wyższy od średniej

niższy od średniej
równy średniej
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W przypadku regionalnych programów operacyjnych, w okresie 
od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wykorzystanie alokacji środ-
ków UE wzrosło:

 y  we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 53,4 punktów procentowych, tj. z 22,7% 
do 76,1%;

 y  w umowach o dofinansowanie projektów o 28,7 punktów procento-
wych, tj. z 4,0% do 32,7%; 

 y  we wnioskach o płatność tylko o 3,9 punktów procentowych, tj. z 0,5% 
do 4,4%. [str. 46]

Postęp finansowy od 30 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. we wnio-
skach o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów 
w ramach ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowa-
nie projektów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płat-
ność w regionalnych programach operacyjnych przedstawiono na wykre-
sie nr 3. 

Wykres nr 3  
Postęp wykorzystania funduszy unijnych łącznie dla regionalnych programów operacyj-
nych od 30 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. [w %]

 
 

Wykres nr 1. 

 
Wykres nr 2. 

 

 

Wykres nr 3. 
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25,9% 

38,3% 
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0,1% 
5,3% 
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51,8% 

76,1% 

0,1% 
1,3% 4,0% 

19,8% 

32,7% 

0,0% 0,0% 0,5% 
2,6% 4,4% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Dla poszczególnych regionalnych programów operacyjnych postęp w wyko-
rzystaniu alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, umowach i wnio-
skach o płatność w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 
w odniesieniu do średnich wartości dla wszystkich programów operacyj-
nych przedstawiono na infografikach nr 5, 6 i 7. 
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Infografika nr 5  
Postęp w wykorzystaniu alokacji UE regionalnych programów operacyjnych we wnioskach o do-
finansowanie w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do średnich 
wartości dla wszystkich programów operacyjnych [w punktach procentowych – p.p.]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli (stan na 30 czerwca 2017 r.).

Infografika nr 6  
Postęp w wykorzystaniu alokacji UE regionalnych programów operacyjnych w umowach o do-
finansowanie w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do średnich 
wartości dla wszystkich programów operacyjnych [w punktach procentowych – p.p.]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli (stan na 30 czerwca 2017 r.).

RPO Woj. Śląskiego 

RPO Woj. Małopolskiego 

RPO Woj. Wielkopolskiego

RPO Woj. Łódzkiego

RPO Woj. Dolnośląskiego
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o dofinansowanie
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 48,1 49,7

 67,3

 32,3

51,4 

[średni postęp dla KPO i RPO ]
47,4 p.p. 

wyższy od średniej

niższy od średniej
równy średniej

Punkty procentowe [p.p.] 
przyjęte jako jednostka
różnicy między wartościami 
jednej wielkości a drugiej wielkości, 
podanymi w procentach, 
np. wzrost wielkości z 20% do 30% 
jest równy 10 p.p.

Postęp - różnica między wartością osiągniętą 
na 30.06.2017 r. i 30.06.2016 r.

[średni postęp dla KPO i RPO ]

umowy
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RPO Woj. Wielkopolskiego
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RPO Woj. Lubuskiego

RPO Woj. Lubelskiego 
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29,0

29,4 

20,2 

36,8

30,3

30,9 

24,6

45,6 

19,8 

21,1  

16,0 
31,3

42,2

45,6

25,3

29,5 
29,0

26,5 p.p.

wyższy od średniej

niższy od średniej
równy średniej

Punkty procentowe [p.p.] 
przyjęte jako jednostka
różnicy między wartościami 
jednej wielkości a drugiej wielkości, 
podanymi w procentach, 
np. wzrost wielkości z 20% do 30% 
jest równy 10 p.p.

Postęp - różnica między wartością osiągniętą 
na 30.06.2017 r. i 30.06.2016 r.
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Infografika nr 7  
Postęp w wykorzystaniu alokacji UE regionalnych programów operacyjnych we wnioskach 
o płatność w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do średnich 
wartości dla wszystkich programów operacyjnych [w punktach procentowych – p.p.]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli (stan na 30 czerwca 2017 r.).

Instytucje zarządzające programami operacyjnymi osiągnęły postęp 
finansowy, który umożliwi zrealizowanie celu certyfikacji (wynika-
jący z zasady n+3, określonej w art. 86 rozporządzenia nr 1303/2013 
dla tych programów, których pierwsze rozliczenie wykorzystania środków 
według tej zasady nastąpi z końcem 2017 r.). NIK zwraca uwagę na niski 
poziom dotychczas certyfikowanych środków w ramach RPO Woj. Kujaw-
sko-pomorskiego (34,6%). Jak podało Ministerstwo Rozwoju, ustalone 
z Komisją Europejską prognozy certyfikacji wydatków na koniec 2017 r. 
uległy już zmianie i pierwotnie zakładane poziomy kwot wydatków certyfi-
kowanych zostały obniżone10. Niepełne wykonanie planów przez IZ w wielu 
regionalnych programach, tj. bez uwzględnienia wyższego poziomu certy-
fikacji założonego w Planie certyfikacji Rady Ministrów na 2016 r., może 
spowodować, że realizacja celu n+3 w kolejnych latach może być bardziej 
utrudniona, ponieważ nastąpi znaczące spiętrzenie zadań do wykonania 
w zakresie certyfikacji, w szczególności pod koniec obecnej perspektywy 
finansowej. [str. 80]

10 W piśmie nr DKF.V.745.59.3.2017.Aka z lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało 
zmieniony przez KE sposób kalkulacji zasady n+3. Efektem zmiany jest przesunięcie znacznych 
kwot z pierwszych lat wdrażania na ostatni rok perspektywy (na ostatni rok przypada łącznie 
32,2 mld euro wkładu UE, tj. aż 42% alokacji). Z uwagi na powyższe, w opinii IK, konieczne 
jest przyspieszenie wydatkowania i certyfikacji w latach wcześniejszych w celu uniknięcia 
spiętrzenia wydatkowania i certyfikacji w końcówce obecnej perspektywy finansowej.

Ryzyko niezrealizowania 
celu certyfikacji 
pod koniec 2017 r. 
w ramach programów 
operacyjnych jest 
niewielkie

wyższy od średniej

niższy od średniej
równy średniej

[średni postęp dla KPO i RPO ]
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5,7 p.p.

Punkty procentowe [p.p.] 
przyjęte jako jednostka
różnicy między wartościami 
jednej wielkości a drugiej wielkości, 
podanymi w procentach, 
np. wzrost wielkości z 20% do 30% 
jest równy 10 p.p.

Postęp - różnica między wartością osiągniętą 
na 30.06.2017 r. i 30.06.2016 r.
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Dla regionalnych programów operacyjnych województw: Lubelskiego, 
Małopolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomor-
skiego, świętokrzyskiego, Warmińsko – mazurskiego i Zachodniopo-
morskiego, w których pierwsze rozliczenie zasady n+3 nastąpi z koń-
cem 2018 r., realizacja celu certyfikacji na 30 czerwca 2017 r. była jeszcze 
na niskim poziomie, tj. od 3,7% do 22,8%, a dla PO IR 40,3%. Było to spo-
wodowane m.in. późniejszym rozpoczęciem realizacji tych programów, 
mniejszym niż zakładano zainteresowaniem naborami wśród poten-
cjalnych wnioskodawców, niską jakością wniosków o dofinansowanie. 
 [str. 82]

Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej w ramach krajowych pro-
gramów operacyjnych były najwyższe w PO WER i PO IŚ, a spośród pro-
gramów regionalnych w RPO Woj. Opolskiego. Stopień wykorzystania 
środków unijnych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych 
przedstawiono w tabeli nr 1 na str. 36. Różnice w wykorzystaniu środków 
unijnych pomiędzy programami operacyjnymi są duże. Kontrola wykazała, 
że wykorzystanie środków UE w programach operacyjnych na 30 czerwca 
2017 r., mierzone jako procent alokacji certyfikowanej do Komisji Euro-
pejskiej, było na poziomie od 1,3% (w RPO Woj. Warmińsko-Mazur-
skiego) do 11,7% (w PO WER). Wydatki certyfikowane przez IC do KE 
były na niskim poziomie i zdaniem NIK niezbędne jest podejmowanie dal-
szych działań zmierzających do przyspieszenia realizacji programów ope-
racyjnych, m.in. poprzez realizację planów Rady Ministrów dotyczących 
certyfikacji wydatków. Osiągnięcie równomiernego tempa certyfikacji 
wydatków do Komisji Europejskiej w kolejnych latach pozwoliłoby na unik-
nięcie nagromadzenia zadań związanych z procesem rozliczania wydatków 
w instytucjach zarządzających pod koniec obecnej perspektywy finansowej.
 [str. 36]

Wielkość wydatków certyfikowanych wnioskowanych do Komisji Europej-
skiej oraz wielkość kwot zakontraktowanych jako procent wykorzystania 
alokacji środków UE dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 przedstawiono na infografice nr 8.

Wykorzystanie 
środków w programach 

operacyjnych było 
w czerwcu 2017 r. 

na niskim poziomie
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Infografika nr 8  
Kwoty zakontraktowane oraz kwoty wnioskowane do Komisji Europejskiej jako stopień 
wykorzystania alokacji [w %]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli (stan na 30 czerwca 2017 r.).

Instytucje zarządzające prawidłowo realizowały przyjęty przez Radę Mini-
strów w lutym 2016 r. Plan działań w zakresie: 

 y skrócenia czasu oceny wniosków o dofinansowanie projektów i kon-
traktacji oraz w zakresie zapewnienia szybszej weryfikacji wnio-
sków o płatność i zapewnienia wsparcia oraz dobrego przygotowa-
nia dla potencjalnych beneficjentów. Ministerstwo Rozwoju zidenty-
fikowało bariery prawno-proceduralne wpływające na efektywność 
realizacji programów operacyjnych. Wprowadzono ustawowe zmia-
ny11 dotyczące w szczególności uproszczenia procedur wyboru i reali-
zacji projektów, zmiany procedur rozpatrywania protestu, uregulowa-
nia kwestii udzielania pomocy zwrotnej oraz wprowadzenia instytucji 
Rzecznika Funduszy Europejskich [str. 85]. W jednym przypadku NIK 
stwierdziła przekroczenie przez IZ dopuszczalnego czasu oceny wnio-
sków o dofinansowanie o 18 dni roboczych; [str. 86]

 y uruchomienia wdrażania instrumentów finansowych. Określono 
zakres stosowania instrumentów finansowych (np. pożyczki, gwa-
rancje lub inwestycje kapitałowe) w ramach programów operacyjnych 
oraz podpisano umowy wdrażania takich instrumentów. W drugiej 
połowie 2017 r. trwał wybór pośredników finansowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny, któ-
re będą udzielać bezpośredniego wsparcia na rzecz ostatecznych 
odbiorców. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie projektów 
m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energe-
tycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkanio-
wym, innowacji w MŚP; [str. 87]

11 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475); weszła w życie 2 września 2017 r.

Instytucje zarządzające 
podejmowały działania 
na rzecz zwiększenia 
efektywności 
i przyśpieszenia 
realizacji programów 
operacyjnych, które 
zaczynają przynosić efekt
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•	 wypełnienia warunków wstępnych, które do końca 2016 r. pozosta-
wały niewypełnione. Informację KE o spełnieniu warunku 9.3. Zdro-
wie Polska otrzymała 26 kwietnia 2017 r., natomiast 6.2. Gospodarka 
odpadami w dniu 2 sierpnia 2017 r. Spełnienie warunku 6.1. Gospo-
darka wodna wymagało przyjęcia ustawy Prawo wodne12 oraz aktuali-
zacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy w Pol-
sce. Aktualizacje 10 Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach 
zostały opublikowane w pierwszej połowie grudnia 2016 r. Na dzień 
zakończenia kontroli, tj. 31 sierpnia 2017 r., spełnienie warunku wstę-
pnego 6.1. Gospodarka wodna nie było jeszcze przez Komisję Europej-
ską potwierdzone. Pozostałe 28 warunków wstępnych realizacji umowy 
partnerstwa zostało spełnionych. Opóźnienia w wypełnianiu warunków 
wstępnych na poziomie krajowym i regionalnym, zwłaszcza w zakresie 
gospodarki odpadami, gospodarki wodnej czy zdrowia, miały istotny 
wpływ na stan wykorzystania środków w programach, gdyż od speł-
nienia tych warunków uzależniona była możliwość wykorzystywania 
środków UE w niektórych osiach i działaniach; [str. 89]

•	 zakończenia przygotowania, uzgadniania i zatwierdzania wszyst-
kich 24 strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych13, przy-
jęcia przez Komitety Monitorujące kryteriów wyboru projektów 
w formule ZIT oraz ogłoszenia konkursów dotyczących naboru wnio-
sków o dofinansowanie projektów. Strategie te zostały zaktualizo-
wane m.in. ze względu na identyfikację kolejnych projektów. Reali-
zowane były plany naprawcze dla wdrażania instrumentów ZIT, 
a także przyśpieszono kontraktowanie i wydatkowanie środków, jednak 
według stanu na 30 czerwca 2017 r. łącznie zakontraktowano w umo-
wach o dofinansowanie projektów 31,7% alokacji dotyczącej ZIT, nato-
miast we wnioskach o płatność rozliczono 2,2% alokacji. Niska realiza-
cja wskaźnika finansowego wynikała m.in. z przedłużającego się procesu 
opracowania kryteriów wyboru projektów w formule ZIT i przyjmowa-
nia ich przez Komitety Monitorujące, przesuwania terminów naborów 
projektów w związku ze zmianami interpretacji KE dotyczącej możliwo-
ści realizacji projektów w zakresie dróg lokalnych.  [str. 90]

Lata 2015 i 2016 zostały wykorzystane przez polskie instytucje zarządza-
jące na uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie i kontrakto-
wanie projektów. Następnie rozpoczęło się wydatkowanie środków i uzy-
skiwanie pierwszych efektów. Zakontraktowanie środków UE w ramach 
Polityki Spójności w państwach członkowskich UE przedstawiono na info-
grafice nr 9.

12 Nowa ustawa – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. została opublikowana w Dz. U. z 2017 r. 
pod poz. 1566; ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

13 Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej ZIT realizowane są na terenie miast wojewódzkich 
i ich obszarów funkcjonalnych, a także mogą być realizowane na terenie innych miast i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjonalnie, wyznaczonych zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
partnerstwa. Zgodnie z pkt 3.3.2 umowy partnerstwa, ZIT realizowany jest obligatoryjnie 
na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, a fakultatywnie na terenie miast 
o charakterze regionalnym lub subregionalnym i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Polska  
spośród 28 państw UE 
zajmowała 20 miejsce 

pod względem 
kontraktowania 

projektów
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Rysunek nr 9  
Zakontraktowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 
2014–2020 w państwach członkowskich UE według stanu na 30 czerwca 2017 r. [w %]
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Polska spośród 28 państw UE 
zajmowała 20 miejsce 
pod względem kontraktowania projektów.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie „Implementation by Member State for EU Overview (Total 
Cost)% of Planned (Daily update)” wg stanu z 30.06.2017 r. https://cohseiondata.ec.europa.eu/overview# 
(dostęp: 15.11.2017 r.).
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Wydatkowanie środków UE w ramach Polityki Spójności w państwach 
członkowskich UE przedstawiono na infografice nr 10.

Infografika nr 10  
Wydatkowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 
w państwach członkowskich UE według stanu na 30 czerwca 2017 r. [w %]

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie „Implementation by Member State for EU Overview (Total 
Cost)% of Planned (Daily update)” wg stanu z 30.06.2017 r. https://cohseiondata.ec.europa.eu/overview# 
(dostęp: 15.11.2017 r.) 
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WNIOSKI
NIK wnioskuje do instytucji zarządzających programami operacyjnymi o:

1) Ponowne oszacowanie poziomu wartości wskaźników finansowych 
i rzeczowych dla celu pośredniego na koniec 2018 r. dla osi prioryteto-
wych o niewielkiej lub zerowej realizacji, tak aby były możliwe do osią-
gnięcia w założonym terminie.

2) Intensyfikację podejmowanych działań na rzecz wydatkowania środ-
ków, w szczególności w osiach priorytetowych o niewielkiej lub zero-
wej realizacji, aby zrealizować cele pośrednie na koniec 2018 r. i zapo-
biegać kumulacji wydatków, rozliczeń i certyfikacji pod koniec obecnej 
perspektywy finansowej.

3) Zintensyfikowanie ogłaszania naborów i realizacji projektów w formule 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

4) Przyspieszenie realizacji procedur przetargowych związanych z wybo-
rem pośredników w ramach instrumentów finansowych w celu jak naj-
szybszego rozpoczęcia udzielania wsparcia na rzecz ostatecznych 
odbiorców.

5) Podjęcie działań w zakresie wprowadzenia zmian w systemie realiza-
cji programów operacyjnych, w tym m.in. dotyczących uproszczenia 
wyboru i realizacji projektów, udzielania pomocy zwrotnej, zmiany pro-
cedur dotyczących rozpatrywania protestu, powołania instytucji Rzecz-
nika Funduszy Europejskich, w związku z wejściem w życie 2 września 
2017 r. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasa-
dach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.
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5. 
5.1. Zarządzanie realizacją celów finansowo-rzeczowych 

określonych w programach operacyjnych
Instytucje zarządzające, zgodnie z pkt 2.1.3 ppkt 1 Wytycznych w spra-
wie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014–202014, opracowały i zapewniały realizację wskaźników 
określonych na poszczególnych poziomach wdrażania programów opera-
cyjnych. Roczne cele określane przez IZ m.in. dla lat 2016 i 2017 wyko-
rzystywane były dla potrzeb monitorowania zgodnie z rozdziałem 3 pkt 6 
Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020. Zgodnie 
z pkt 4.3 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowa-
nia prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach progra-
mów operacyjnych na lata 2014–2020, instytucje zarządzające sporządzały 
co pół roku prognozy dotyczące certyfikacji wydatków w ramach progra-
mów operacyjnych. 

W planach realizacji programów operacyjnych dla poszczególnych osi prio-
rytetowych określone zostały m.in. planowane terminy naboru projektów 
oraz orientacyjne kwoty przeznaczone na współfinansowanie projektów, 
które zostaną wybrane do realizacji w ramach danego naboru. W harmo-
nogramach naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym IZ 
określiły nazwy osi, działań i poddziałań, planowane terminy rozpoczęcia 
naborów, typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie, orientacyjne 
kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 
oraz nazwy instytucji ogłaszających konkurs. IZ prawidłowo wyznaczyły 
działania, które umożliwiają realizację wskaźników finansowych i rzeczo-
wych określonych celów rocznych i pośrednich na 2018 r. Planując te dzia-
łania uwzględniono w szczególności potrzebę uruchomienia naborów 
i wyznaczenia niezbędnej alokacji dla projektów w ramach tych działań/
poddziałań, które zapewnią realizację wskaźników ram wykonania w okre-
sie pośrednim (tj. na koniec 2018 r.). Ponadto, na etapie planowania działań 
uwzględniano specyfikę poszczególnych rodzajów projektów, tak aby reali-
zacja całego procesu przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o dofi-
nansowanie projektów, podpisania umów z beneficjentami oraz realiza-
cji projektów, a także uzyskania certyfikacji wydatków, dawała możliwość 
osiągnięcia celów pośrednich dla danej osi.

IZ należycie współpracowały z Instytucją Koordynującą w MR, tj. prowa-
dziły bieżącą korespondencję dotyczącą opracowania i analizy ścieżki reali-
zacji celów i tempa realizacji wskaźników oraz brały udział w spotkaniach 
w sprawie realizacji Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przy-
spieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach umowy partnerstwa 
2014–2020.

Instytucja do spraw koordynacji strategicznej umowy partnerstwa w MR 
rzetelnie opracowała Raport z monitorowania osiągania celów w ramach 
wykonania. Zawierał on m.in. analizę osiągania celów w ramach programów 
operacyjnych oraz przyczyn nieosiągnięcia założonych celów, opis działań 

14 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmienione Wytycznymi 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r.
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zaradczych podjętych przez IZ KPO i RPO oraz analizę finansową. W zbior-
czych tabelach wynikowych prezentowane były dane liczbowe dotyczące 
wskaźników finansowych i rzeczowych w latach 2016–2018 dla każdej osi 
PO z wyszczególnieniem instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie danego 
działania realizującego wskaźnik ram wykonania.

Plany i harmonogramy roczne programów operacyjnych na lata 2016 
i 2017 były wielokrotnie aktualizowane przez IZ i na ogół uwzględniały 
wykorzystanie środków unijnych na minimalnym wymaganym poziomie 
w związku koniecznością przestrzegania zasady n+3. Zakładano w nich 
znaczne wydatkowanie w następnych latach i kumulację wydatków, roz-
liczeń i certyfikacji w ostatnich latach realizacji programów operacyjnych, 
na przykład:

y  w przypadku RPO Woj. Śląskiego w osiach 5 i 7 w blisko 40% naborów prze-
sunięto terminy rozstrzygnięć naborów projektów wraz ze zmianą harmo-
nogramu,

y  w przypadku RPO Woj. Podlaskiego wystąpiły opóźnienia i przesunięcia 
terminów poszczególnych konkursów, co przekładało się na późniejsze 
niż zaplanowano terminy podpisywania umów, a w konsekwencji później-
szą wypłatę środków i ich certyfikację.

Przeprowadzone w Ministerstwie Rozwoju w II połowie 2015 r. analizy 
wykazały wyraźnie wolniejsze tempo uruchamiania programów w perspe-
ktywie 2014–2020. W porównaniu do perspektywy 2007–2013 opóźnienia 
te w zależności od programu wyniosły od 6 do 9 miesięcy. Rada Ministrów 
24 lutego 2016 r. przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Plan 
działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji progra-
mów w ramach umowy partnerstwa, przygotowany przez Ministerstwo Roz-
woju, w którym założono przyspieszenie wydatkowania od 2016 r. w celu 
zapewnienia stopniowego wzrostu wydatków w kolejnych latach. Minister-
stwo określiło m.in. pożądany poziom certyfikacji wydatków w programach 
operacyjnych w 2016 r. zapewniający wykorzystanie co najmniej 5,7% 
alokacji do końca 2016 r.15, aby uniknąć w kolejnych latach potencjalnych 
obciążeń dla budżetu państwa wynikających z okresowej kumulacji płat-
ności oraz ewentualnych problemów z zapewnieniem płynności w finan-
sowaniu programów i projektów, a także umożliwić efektywne rozłożenie 
zadań i pracy poszczególnych instytucji. Kontrola wykazała, że w regional-
nych programach plan certyfikacji określony przez Radę Ministrów został 
zrealizowany w większości w przedziale od 14,7% do 52,3%, w woje-
wództwie zachodniopomorskim zrealizowano plan na poziomie 72,2%, 
a w województwie opolskim na poziomie 90,5%. W Programie Operacyj-
nym Infrastruktura i Środowisko zakładany na 2016 r. poziom certyfiko-
wanych wydatków został osiągnięty na poziomie 132,7% planu, natomiast 
w pozostałych krajowych programach zrealizowano od 31,0% do 73,0% 
planu. Wpłynął na to m.in. fakt, że zatwierdzenie programów operacyjnych 
przypadało na przełom roku 2014/2015, zaś rozpoczęcie wypłaty środków 

15 Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności 
i przyspieszenia realizacji programów w ramach umowy partnerstwa 2014-2020, s. 5.
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UE na rzecz beneficjentów było możliwe dopiero po otrzymaniu desygna-
cji, co spowodowało, że certyfikacja wydatków nastąpiła dopiero z począt-
kiem 2017 r. 

Instytucje zarządzające w różnym stopniu uwzględniły w swoich planach 
rocznych kwoty założone w planie certyfikacji wydatków na 2016 r. przy-
jętym przez Radę Ministrów. Stopień realizacji przez instytucje zarządza-
jące krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi planu certyfika-
cji wydatków przyjętego przez Radę Ministrów na 2016 r. przedstawiono 
na wykresie nr 4.

Wykres nr 4  
Realizacja planu certyfikacji wydatków przyjętego przez Radę Ministrów na 2016 r. [w %]

Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. 

Wykres nr 4. 

Realizacja planu certyfikacji wydatków przyjętego przez Radę Ministrów na 2016 r. (w %) 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli. 
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Plan certyfikacji Rady Ministrów na 2016 r. został zrealizowany jedynie 
w przypadku PO IŚ i RPO Woj. Opolskiego. Wysokość założonych w planie 
certyfikacji celów, jak wyjaśnili dyrektorzy departamentów wykonujących 
zadania IZ oraz IK16, nie została zrealizowana m.in. ze względu na:

 y konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych w obszarze m.in.: 
zamówień publicznych, wymiaru sprawiedliwości, systemu oświaty, 
co wstrzymywało możliwość ogłoszenia określonych naborów;

 y brak rozstrzygnięcia naborów w planowanym terminie oraz opóź-
nienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów związane 
z niską jakością projektów złożonych w odpowiedzi na nabór; 

 y małe zainteresowanie projektodawców aplikowaniem o środki w nie-
których obszarach, co powodowało konieczność powtarzania określo-
nych naborów;

 y przedłużający się czas trwania procedur przetargowych lub nieroz-
strzygnięcie przetargów, uzyskanie niższych cen w wyniku postępo-
wań o zamówienia publiczne.

Z kolei przedstawiciele IZ RPO na ogół podnosili, że Plan certyfikacji wydat-
ków na 2016 r. Rady Ministrów był zawyżony i nie odzwierciedlał specyfiki 
regionalnej. I tak przykładowo:

W Urzędzie Marszałkowskim Woj. Świętokrzyskiego podano m.in., że na wyso-
kość kwot zawartych w Planie certyfikacji w 2016 r. instytucje zarządzające 
nie miały wpływu. Kwota ta w przypadku RPOWŚ była wyraźnie wyższa, 
niż wynikało to z prognoz przyjętych przez IZ.

W Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego podano m.in., że narzucony 
poziom certyfikacji wynikał z założeń Planu działań, a nie rzeczywistych 
wymagań KE dotyczących realizacji zasady n+3 oraz zobowiązań IZ RPO WSL 
co do realizacji określonego poziomu wskaźników finansowych w roku 2018 
oraz 2023. Plan certyfikacji na 2016 r. nie uwzględniał realnych możliwości 
certyfikacji wydatków w ramach RPO WSL, a IZ nie brała udziału w jego przy-
gotowaniu.

W Urzędzie Marszałkowskim Woj. Małopolskiego odnosząc się do pro-
gnozy przedstawionej przez MR, wskazano m.in., że stanowi pułap niemoż-
liwy do osiągnięcia. Zdaniem IZ, wynikało to m.in. z faktu, że rok 2016 był 
pierwszym rokiem, w którym rozpoczęto finansowe wdrażanie nowego pro-
gramu, że procedury desygnacji były w toku, a także z tego, że w sporządzo-
nych przez województwo harmonogramach naborów na 2016 r. nie przewi-
dziano tak znaczącej kontraktacji środków i związanej z tym certyfikacji wydat-
ków. Ponadto, po ponownym przeanalizowaniu własnych prognoz certyfikacji, 
Urząd wskazał, że nie należy ich korygować, ponieważ:

•  przy sporządzaniu tych prognoz uwzględniono doświadczenia w realizacji 
programów operacyjnych i wysoką trafność prognoz w ramach perspektywy 
2007–2013,

16 Wyjaśnienia uzyskane od IZ w trakcie kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 34 
– Rozwój regionalny.
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•  przedstawione prognozy obrazują możliwe (najbardziej rzeczywiste) tempo 
certyfikacji wydatków w ramach RPO Woj. Małopolskiego, bowiem bazują 
one na przewidywanym zapotrzebowaniu na środki oraz zatwierdzaniu 
wniosków o płatność w danym okresie,

•  prognozy zostały zweryfikowane pod kątem spełnienia zasady n+3 
oraz wymogów w zakresie ram wykonania – na koniec 2018 r. Urząd zało-
żył przedstawienie do certyfikacji co najmniej 18% całkowitej alokacji, 
a przewidywany poziom certyfikacji na koniec 2017 r. nie generuje ryzyka 
w tym zakresie.

W Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego poinformowano  
m.in., że różnice pomiędzy założonym celem certyfikacji na 2016 r. określo-
nym przez Radę Ministrów, a faktycznie osiągniętym poziomem certyfikacji 
wynikały m.in. z odmiennego sposobu podejścia do sporządzania prognoz. IZ 
RPO Woj. Dolnośląskiego stała na stanowisku, że najbardziej miarodajnymi 
czynnikami pozwalającymi oszacować potencjalną wielkość wydatków kwali-
fikowalnych są planowane konkursy, liczba umów oraz harmonogramy płatno-
ści. Ponadto marszałek wskazał, że IZ wielokrotnie w 2016 r. zwracała uwagę 
na zbyt wysokie kwoty przyjęte przez Radę Ministrów, które nie były ade-
kwatne do aktualnego stanu wdrażania Programu, bez realnego uwzględnie-
nia bieżącego stanu ogłoszonych naborów, planowanych naborów, stanu pod-
pisanych umów oraz harmonogramów płatności. Marszałek przywołał pismo 
Komisji Europejskiej z 15 czerwca 2017 r.17, w którym KE biorąc pod uwagę 
bardzo niski poziom dokładności prognoz w 2016 r. prosi państwa członkow-
skie o precyzyjną analizę i wiarygodne dane dotyczące prognoz na lata 2017 
i 2018, a także KE zaleca zatem nie rezerwować w budżecie UE zobowiązań, 
które nie są realne.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informował MR, że cele cer-
tyfikacji na 2016 r. były niemożliwe do osiągnięcia. Zdaniem Urzędu, IZ zobli-
gowana jest przede wszystkim do wykonania prognoz przesyłanych do KE, 
które powinny być wiarygodne i realne do osiągnięcia. W Urzędzie Marszał-
kowskim Woj. Podlaskiego podano m.in., że prognozy IZ zostały oparte głów-
nie na bazie doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej w zakresie 
m.in., przebiegu procesu naborów projektów, oceny wniosków o dofinanso-
wanie, tempa wydatkowania i zamykania inwestycji w poszczególnych typach 
projektów i obszarach wsparcia. Ponadto, IZ uwzględniała opóźnienia zwią-
zane z późnym przyjęciem RPO Woj. Podlaskiego przez KE, jak również nie-
spełnienie wszystkich warunków formalnych i prawnych na poziomie regio-
nalnym i krajowym, które blokowały możliwość ogłaszania naborów i składa-
nie projektów przez Wnioskodawców, a także przebieg obecnie ogłaszanych 
naborów, jakość projektów i czas potrzebny na ocenę wniosków o dofinanso-
wanie. Nie bez znaczenia pozostawały również zmiany harmonogramów płat-
ności w realizowanych projektach, które związane były m. in. z nierozstrzyga-
niem przetargów, zmniejszaniem wartości umów zawieranych z wykonawcami 
w stosunku do zakładanych wartości. IZ kierowała się sugestią MR, aby dążyć 
do takiego zaplanowania wdrażania perspektywy 2014–2020, żeby wszystkie 
umowy o dofinansowanie zostały podpisane do 2020 r., a kontraktacja w ostat-
nich latach tej perspektywy była jedynie pochodną oszczędności wygenerowa-
nych na realizowanych projektach czy też zmian kursowych.

17  Pismo Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu DG BUDG A2/AI/D (2017) 3372717 z 15 czerwca 2017 r.
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Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego informował MR, że cele 
certyfikacji na 2016 r. były nierealne do osiągnięcia i tym samym z góry ska-
zane na niepowodzenie. W opinii IZ, MR koordynuje realizację programów 
operacyjnych. Jednakże za zarządzanie programem operacyjnym, zgodnie 
z zasadą należytego zarządzania finansami, odpowiada instytucja zarządza-
jąca ( art. 125 pkt 1 rozporządzenia nr 1303/2013). Ich szacowanie dokony-
wane jest w oparciu o Wytyczne MR w zakresie warunków oraz przygotowa-
nia prognoz wniosków o płatność do KE w ramach programów operacyjnych 
na lata 2014–2020, w sposób realny i wiarygodny, zgodnie ze wskazówkami KE 
zawartymi m.in. w piśmie z dnia 15 czerwca 2017 r., ponieważ KE na ich pod-
stawie konstruuje budżet na dany rok. 

IZ prawidłowo sporządziły i przekazały do Ministerstwa Finansów wyko-
nującego zadania Instytucji Audytowej dokumenty dotyczące kontroli 
wewnętrznej w programach operacyjnych. Deklarację Zarządczą IZ spo-
rządziły w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożenio-
wej przekazały wraz z rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań 
z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy od 1 lipca 
2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

5.2.  Monitorowanie postępów pod względem finansowym 
i rzeczowym 

Monitorowanie realizacji celów pośrednich dla roku 2018, określonych 
w programach operacyjnych, prowadzone było w ministerstwie i urzędach 
marszałkowskich za pomocą wspólnego dla wszystkich programów sys-
temu zarządzania i monitorowania celów finansowo-rzeczowych progra-
mów operacyjnych na lata 2014–2020, opracowanego przez Ministra Roz-
woju. System został oparty na procedurach zarządczo-monitoringowych, 
zawartych w:

 y Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014–2020,

 y Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020.

Szczegółowe procedury wewnętrzne dotyczące sporządzania informacji 
kwartalnych zostały również określone w Podręcznikach Instytucji Zarzą-
dzających. 

Kontrola wykazała, że IZ na ogół terminowo sporządzały i przesyłały do IK 
UP informacje kwartalne, tj. informacje za I i III kwartał – do 30 dni po upły-
wie okresu sprawozdawczego, a informacje za II i IV kwartał – do 40 dni 
po upływie okresu sprawozdawczego, zgodnie z pkt 2 rozdziału 9 Wytycz-
nych w zakresie sprawozdawczości, z następującymi wyjątkami:

IZ prawidłowo 
sporządziły Deklaracje 
Zarządcze oraz Roczne 
podsumowania 
końcowych 
sprawozdań z audytu 
i przeprowadzonych 
kontroli za rok 
obrachunkowy 
2015/2016 

Instytucje zarządzające 
za pomocą wspólnego 
systemu prowadziły 
monitorowanie postępu 
finansowo-rzeczowego 
w programach 
operacyjnych

Instytucje zarządzające 
rzetelnie sporządzały 
informacje kwartalne 
z realizacji programu 
operacyjnego, chociaż 
niekiedy z niewielkim 
opóźnieniem
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Kontrola NIK ustaliła, że 17 z 40 informacji kwartalnych z realizacji KPO18, 
sześć z dziesięciu informacji z działań informacyjnych i promocyjnych19 
oraz sześć z 20 informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej20 
zostało przekazanych przez IZ PO PW, IZ PO PC, IZ POWER, IZ PO IŚ, IZ PO IR 
do IK z opóźnieniem od jednego do 23 dni w odniesieniu do terminu okre-
ślonego w pkt 2 rozdziału 9 Wytycznych w zakresie sprawozdawczości. 
Według wyjaśnień dyrektorów departamentów lub ich zastępców, przyczyną 
tych opóźnień były m.in. brak niezbędnych danych w aplikacji centralnej 
SL2014, wątpliwości interpretacyjne, konieczność pozyskania przez IZ danych 
z 25 Instytucji Pośredniczących.

IZ RPO Woj. Świętokrzyskiego przekazała trzy spośród ośmiu informacji kwar-
talnych21 jeden dzień po terminie określonym w pkt 2 rozdziału 9 Wytycz-
nych w sprawie sprawozdawczości. Jak wyjaśniła IZ, przyczyną ww. opóź-
nień była m.in. konieczność weryfikacji poprawności danych przekazywanych 
przez instytucje zaangażowane w realizację programu, które były wielokrot-
nie korygowane.

Urzędy marszałkowskie i departamenty ministerstwa wykonujące zada-
nia IZ monitorowały kwartalną realizację celów rocznych zgodnie z zał. I, 
tab. 4 Wytycznych w zakresie sprawozdawczości. Rzetelnie sporządzano 
kompletne informacje kwartalne, zgodnie z zakresem danych określonych 
w załącznikach I-III Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie 
sprawozdawczości na lata 2014–2020, i ze wzorem określonym w załą-
cznikach I-III do wytycznych, z jednym wyjątkiem:

Instytucja zarządzająca RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w czterech z sześciu 
informacji kwartalnych przekazała nierzetelną informację o występujących 
problemach we wdrażaniu RPO. Na przykład w informacjach za III i IV kwar-
tał 2016 r. oraz I kwartał 2017 r. wskazano na przedłużający się termin odda-
nia do użytku generatora wniosków o dofinansowanie, podczas gdy generator 
ten został oddany do użytku w II kwartale 2016 r. W informacji za II kwar-
tał i w trzech kolejnych poinformowano o braku zatwierdzenia kryteriów 
przez Komitet Monitorujący, skutkującym niemożnością ogłoszenia konkur-
sów dla dwóch poddziałań i jednego działania, podczas gdy stosowne uchwały 
podjęte zostały w lutym i marcu 2016 r. IZ wyjaśniła m.in., że było to spowodo-
wane uznaniem za właściwe pozostawienia danych historycznych odnoszących 
się do wcześniejszych okresów sprawozdawczych. W informacji za II kwartał 
2016 r. Urząd przekazał do Ministerstwa Rozwoju niewypełnioną tabelę nr 4 
dotyczącą dodatkowych celów rocznych. IZ wyjaśniła m.in., że było to spowo-
dowane przeoczeniem.

18  W ramach PO PW – za I i IV kwartał 2016 r., w ramach PO PC – za II kwartał 2015 r., za III kwartał 
2016 r. i I kwartał 2017 r., w ramach PO WER – za II, III i IV kwartał 2015 r, za III i IV kwartał 
2016 r. oraz za I kwartał 2017 r., w ramach PO IŚ – za II kwartał 2015 r. oraz za I i III kwartał 
2016 r., w ramach PO IR – za II i III kwartał 2015 r. oraz III kwartał 2016 r.

19  W ramach PO PW – po IV kwartale 2015 i 2016 r., w ramach PO PC – po IV kwartale 2015 r., w 
ramach PO WER – po IV kwartale 2015 r., w ramach PO IŚ – po IV kwartale 2015 r. i 2016 r.

20  W ramach PO PW – po IV kwartale 2016 r., w ramach PO PC – po II i IV kwartale 2015 r. oraz po 
II i IV kwartale 2016 r., w ramach PO WER – po IV kwartale 2016 r.

21  Informacje kwartalne za IV kwartał 2015 r., II kwartał 2016 r. i IV kwartał 2016 r.
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Instytucje zarządzające prawidłowo wykonywały zadania związane z moni-
torowaniem postępu rzeczowego, który był prowadzony zgodnie z wytycz-
nymi wydanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
według wskaźników produktu zamieszczonych w programie operacyjnym 
oraz prognozowanymi rocznymi celami realizacji.

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. wdrażanie krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych przyniosło m.in. następujące efekty: wybudo-
wano, przebudowano lub zmodernizowano 119 km dróg, zmodernizo-
wano energetycznie 111 budynków, objęto wsparciem 379 596 osób bez-
robotnych. 1025 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie finansowe na rozwój 
innowacji, poprawę efektywności energetycznej, wprowadzenie nowych 
produktów, inwestycje produkcyjne, działalność badawczo-rozwojową, 
Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych. Powstały 3 884 miejsca 
wychowania przedszkolnego i miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 
trzech. Objęto wsparciem 115 655 uczniów szkół i placówek kształce-
nia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 
oraz 31 577 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym. Przykładowo w Woj. Świętokrzyskim jako przyczynę niskiej realiza-
cji wskaźników rzeczowych wskazano, że specyfika projektów infrastruk-
turalnych powoduje, że ich efekty widoczne są dopiero po zakończeniu 
inwestycji. Wówczas jest możliwe wyliczenie wskaźników ram wykona-
nia, co również brano pod uwagę planując proces wdrażania programu. 
Zatem proces wliczania wartości wskaźników produktu do ram wykona-
nia jest ściśle powiązany z cyklem realizacji projektów, a same wartości 
nie wzrastają liniowo.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK zwracała uwagę na niski poziom 
wykorzystania alokacji środków UE. I tak:

•  w przypadku RPO Woj. Dolnośląskiego, NIK zwróciła uwagę na znikomy sto-
pień kontraktacji i brak certyfikacji w osi 4, z uwagi na występujące pro-
blemy w dużej mierze niezależne od IZ;

•  w przypadku RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego NIK odnotowała w poło-
wie 2017 r. niski stan zaawansowania finansowego i rzeczowego w ośmiu 
z 11 osi priorytetowych (tj. osi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 i 11): w czterech osiach 
nie osiągnięto żadnego zaawansowania finansowego i rzeczowego, a w kolej-
nych czterech stan ten był niższy niż 15%. NIK wskazała na zagroże-
nie nieosiągnięcia planowanych na 2018 r. wskaźników ram wykonania 
dla ww. ośmiu osi priorytetowych;

•  dla RPO Woj. Lubuskiego NIK wskazała ryzyko nieosiągnięcia zakładanej 
wartości pośredniej wskaźników produktu, zwłaszcza w osiach 4-8;

•  w przypadku RPO Woj. Lubelskiego NIK zwróciła uwagę na zagrożenia 
w zakresie realizacji założonych na rok 2018 wskaźników pośrednich finan-
sowych i rzeczowych w trzech osiach priorytetowych, tj. w osi 5, 11 i 13 
oraz wskaźników rzeczowych w osi 4;

•  w przypadku Woj. Łódzkiego NIK uznała za niewystarczający dotychcza-
sowy poziom wykonania certyfikacji środków UE, który odbiegał od pro-
gnoz założonych zarówno przez IZ, jak i MR, i może okazać się niewystar-
czający do osiągnięcia celów zapisanych w PO na 2018 r., a także poziom 
wykonania wskaźnika rzeczowego w czterech osiach na poziomie 0% (oś 1, 
5, 6, 7) oraz wskaźnika finansowego w trzech osiach poniżej 9% (oś 1, 6, 7);

Instytucje zarządzające 
prawidłowo według 
wskaźników 
monitorowały postęp 
rzeczowy 
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•  w przypadku RPO Woj. Małopolskiego NIK wskazała na zagrożenie nieosią-
gnięcia wskaźników określonych w ramach wykonania, które może wystąpić 
w odniesieniu do osi 1. Ryzyko to wynika jednak w dużej mierze z czynni-
ków zewnętrznych, niezależnych od IZ, a Urząd podjął działania w celu jego 
minimalizacji, w szczególności rozpoczął procedurę zmiany RPO, w której 
przewidziano m.in. przeniesienie do innej osi priorytetowej części alokacji 
zaplanowanej dla osi pierwszej;

•  w przypadku RPO Woj. Mazowieckiego NIK zwróciła uwagę, że dotych-
czasowe tempo realizacji wydatków w ramach RPO, które według stanu 
na 30 czerwca 2017 r. w przypadku pięciu osi, tj. 1, 3, 4, 5 i 6, wynosiło poni-
żej 2% poziomu, który powinien być osiągnięty w 2018 r., stwarza ryzyko 
nieosiągnięcia celów pośrednich;

•  w przypadku RPO Woj. Podkarpackiego NIK stwierdziła ryzyko niepełnej 
realizacji poziomu wykonania wskaźników ujętych w ramach wykonania 
RPO na 2018 r. w szczególności w przypadku osi 2, 3, 4 i 5;

•  w przypadku RPO Woj. Podlaskiego NIK zwróciła uwagę na ryzyko występu-
jące w osiach 7 i 9, że wyznaczone i podjęte działania nie zapewnią osiągnię-
cia realizacji ram wykonania w celu pośrednim na 2018 r.;

•  w przypadku RPO Woj. Śląskiego NIK ustaliła m.in., że na 30 czerwca 2017 r., 
ryzyko niepełnego osiągnięcia finansowego celu pośredniego do końca 
2018 r. występowało w przypadku osi 1, 2 i 5;

•  w przypadku RPO Woj. Świętokrzyskiego biorąc pod uwagę osiągnięty 
na 30 czerwca 2017 r. przez IZ poziom wskaźników finansowych i rzeczo-
wych, NIK wskazała na możliwe ryzyko nieosiągnięcia wynikających z ram 
wykonania pośrednich celów finansowych i rzeczowych na koniec 2018 r.; 

•  w przypadku RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego NIK wskazała, że ryzyko 
nieosiągnięcia planowanego poziomu postępu rzeczowego RPO, określonego 
w ramach wykonania na 2018 r. pozostaje istotne, zwłaszcza w zakresie nie-
zrealizowania wskaźników finansowych dla poszczególnych osi, z wyłącze-
niem osi 10;

•  w przypadku RPO Woj. Zachodniopomorskiego NIK zwróciła uwagę, 
że zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników określonych w ramach wykona-
nia może wystąpić w 4 i 9 osi priorytetowej.

Instytucje zarządzające podejmowały działania zaradcze w przypadku 
stwierdzania odchyleń od przyjętego planu realizacji celów. Działa-
nia te obejmowały przykładowo opublikowanie na stronie internetowej 
instrukcji, wydłużenie czasu pracy punktu kontaktowego, szkolenia przed-
stawicieli gmin, prowadzenie indywidualnych konsultacji, występowanie 
o interpretację przepisów unijnych, zintensyfikowanie działań promo-
cyjnych, wprowadzanie zmian w konkursach dotyczących naboru i oceny 
wniosków o dofinansowanie.

Poziom realizacji wskaźnika finansowego dla celu pośredniego 2018 r. okre-
ślony w ramach wykonania w wielu osiach priorytetowych według stanu 
na koniec czerwca 2017 r. nadal pozostawał na poziomie prawie zerowym 
lub zerowym. Zdaniem NIK wynikało to m.in. ze zdiagnozowanych w Pla-
nie działań opóźnień we wdrażaniu programów operacyjnych w pierwszych 
latach. Ogłaszanie naborów i zawieranie umów z beneficjentami rozpoczęło 
się w programach operacyjnych na ogół od połowy 2015 r. i znacznie przy-

Instytucje zarządzające 
właściwie podejmowały 

działania zaradcze

Stan postępu 
finansowego w realizacji 

programów operacyjnych 
na 30 czerwca 2017 r. 

wskazuje na ryzyko 
nieosiągnięcia celów 

pośrednich ram 
wykonania w przypadku 

niektórych osi 
priorytetowych
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spieszyło od połowy 2016 r., jak wykazała kontrola NIK. Wybrane i zakon-
traktowane projekty są obecnie realizowane przez beneficjentów, co prowa-
dzi do wzrostu poziomu rozliczonych wydatków we wnioskach o płatność. 
Wydatki z wniosków o płatność muszą być jeszcze poddane weryfikacji 
i kontroli, aby mogły zostać certyfikowane do KE. Zdaniem NIK, konieczne 
jest przyspieszenie tempa wydatkowania i certyfikacji, gdyż nieunikniona 
wydaje się kumulacja zadań pod koniec 2017 r. i w 2018 r.

Osiągnięcie w osiach priorytetowych programu operacyjnego celów 
pośrednich na koniec 2018 r., mierzonych za pomocą wskaźnika finan-
sowego (całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych) 
na poziomie określonym w art. 6 ust. 1-4 rozporządzenia nr 215/201422, 
zdaniem NIK, nie będzie możliwe w niektórych osiach programów opera-
cyjnych. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finan-
sowego w osiach priorytetowych na 30 czerwca 2017 r., przedstawiono 
w niniejszej informacji:

 y w krajowych programach operacyjnych na wykresach nr 6, 8, 10, 12, 14;
 y w regionalnych programach operacyjnych przedstawiono na wykre-

sach nr 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Jako skuteczną realizację celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaź-
nika finansowego NIK przyjęła w swojej analizie osiągnięcie na 30 czerwca 
2017 r. co najmniej 65% wartości wskaźnika celu pośredniego określonego 
w programie operacyjnym. Jako wysokie ryzyko niepowodzenia w wyko-
naniu celu pośredniego NIK przyjęła osiągnięcie poziomu od 0 do 19%, 
średnie ryzyko w przedziale 20-45% i niskie ryzyko w przedziale 46-64%.

W KPO i RPO w okresie objętym kontrolą nastąpił wyraźny postęp w nabo-
rze wniosków o dofinansowanie i kontraktowaniu projektów, w szczególno-
ści duży postęp nastąpił w I połowie 2017 r. Kontrola wykazała, że w PO IŚ, 
PO PC, RPO Woj. Łódzkiego, Małopolskiego i Pomorskiego na 30 czerwca 
2017 r. wpłynęły wnioski beneficjentów o dofinansowanie projektów 
w ramach naborów na prawie na całą kwotę alokacji środków UE dostęp-
nych w programie lub wartość ta została przekroczona. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umo-
wach o dofinansowanie projektów oraz we wnioskach beneficjentów 
w płatność przedstawiono w informacji:

22 Zgodnie z art. 6 ust. 1–4 rozporządzenia nr 215/2014, osiągnięcie celów pośrednich i końcowych 
ocenia się z uwzględnieniem wszystkich wskaźników i kluczowych etapów wdrażania zawartych 
w ramach wykonania, określonych na poziomie priorytetu. Cele pośrednie lub końcowe priorytetu 
uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania 
osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. W przypadku gdy ramy 
wykonania obejmują trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa 
się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85% 
wartości odpowiedniego celu pośredniego do końca 2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% 
wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75% 
wartości odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego. W przypadku priorytetu, dla którego 
ramy wykonania zawierają nie więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie do końca 2018 r. 
co najmniej 65% wartości celu pośredniego dla jednego z tych wskaźników uważa się za poważne 
niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. W przypadku priorytetu, dla którego ramy 
wykonania obejmują więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu 
pośredniego do końca 2018 r. dla co najmniej dwóch z tych wskaźników uznaje się za poważne 
niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. 
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 y w krajowych programach operacyjnych na wykresach nr 5, 7, 9, 11, 13;
 y w regionalnych programach operacyjnych na wykresach nr 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

Kwotę środków UE we wnioskach o dofinansowanie projektów, umowach, 
wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów i certyfikowana przez IZ 
do KE w krajowych i regionalnych programach operacyjnych objętych kon-
trolą NIK na koniec czerwca 2017 r. przedstawia tabela nr 1. Programy ope-
racyjne w tabeli uszeregowano według stopnia wykorzystania środków UE.

Tabela nr 1  
Wykorzystanie alokacji w krajowych i regionalnych programach operacyjnych objętych 
kontrolą NIK na koniec czerwca 2017 r.

* Alokacja została przeliczona z EUR na PLN w sposób uproszczony, tj. wg sztywnego kursu euro 4,00 PLN za 1 EUR.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli.

Program  
operacyjny

Alokacja z zaliczkami 
i rezerwą wykonania

Kwota środków 
UE we wnioskach 
o dofinansowanie 
projektów złożonych 
przez beneficjentów 
w ramach naborów

Kwota środków 
UE w umowach 
o dofinansowanie 

projektów zawartych 
z beneficjentami

Wydatki wykazane 
przez beneficjentów 

we wnioskach 
o płatność

Kwota wnioskowana 
przez Instytucję 
Certyfikującą 

do Komisji Europejskiej

EUR PLN* Wkład UE 
[PLN]

Wkład UE 
jako % 
alokacji

Wkład UE 
[PLN]

Wkład UE 
jako % 
alokacji

Wkład UE 
[PLN]

Wkład UE 
jako % 
alokacji

Wkład UE 
[EUR]

Wkład UE 
jako % 
alokacji

1. PO WER 5 429 614 480 21 718 457 920 11 734 263 104 54,03 6 667 689 276 30,70 2 444 294 282 11,25 550 697 642 11,74

2. PO IŚ 27 413 746 885 109 654 987 540 57 575 374 936 52,51 42 372 487 422 38,64 12 944 703 641 11,80 3 019 094 375 11,01

3. RPO  
Woj. Opolskiego 944 967 792 3 779 871 168 2 559 413 413 67,71 1 421 930 418 37,62 408 150 586 10,80 91 168 242 9,65

4. PO IR 8 613 929 014 34 455 716 056 52 736 771 254 153,06 13 406 688 790 38,91 1 703 204 339 4,94 485 392 369 5,63

5. RPO  
Woj. Lubuskiego 906 929 693 3 627 718 772 2 523 453 919 69,56 1 587 938 250 43,77 197 428 797 5,44 45 401 647 5,01

6. RPO  
Woj. Wielkopolskiego 2 450 206 417 9 800 825 668 7 922 189 253 80,83 4 642 368 316 47,37 562 482 157 5,74 108 372 500 4,42

7. RPO  
Woj. Łódzkiego 2 256 049 115 9 024 196 460 9 834 590 861 108,98 3 045 079 503 33,74 435 832 498 4,83 94 849 707 4,20

8. RPO  
Woj. Pomorskiego 1 864 811 698 7 459 246 792 6 956 583 888 93,26 4 317 523 131 57,88 382 733 429 5,13 77 096 044 4,13

9. RPO  
Woj. Zachodniopomorskiego 1 601 239 216 6 404 956 864 3 056 953 794 47,73 1 705 831 738 26,63 281 661 728 4,40 59 044 259 4,00

10. RPO Woj. Śląskiego  3 476 937 134 13 907 748 536 9 933 653 121 71,43 4 522 709 048 32,52 657 337 334 4,73 133 047 729 3,83

11. RPO  
Woj. Małopolskiego 2 878 215 972 11 512 863 888 11 367 384 931 98,74 2 885 382 850 25,06 572 805 614 4,98 107 733 641 3,74

12. PO PW 2 000 000 000 8 000 000 000 5 912 744 135 73,91 3 421 339 732 42,77 303 711 77 3,80 70 811 881 3,54

13. PO PC 2 172 494 670 8 689 978 680 10 192 098 136 117,29 4 069 549 622 46,83 296 618 183 3,41 76 031 252 3,50

14. RPO  
Woj. Dolnośląskiego 2 252 546 589 9 010 186 356 6 386 501 597 70,88 3 125 396 388 34,69 398 566 300 4,42 66 197 808 2,94

15. RPO  
Woj. Mazowieckiego 2 089 840 138 8 359 360 552 5 984 810 053 71,59 2 672 068 528 31,96 392 978 732 4,70 60 999 334 2,92

16. RPO  
Woj. Podkarpackiego 2 114 243 760 8 456 975 040 6 219 803 933 73,55 2 720 262 199 32,17 302 726 900 3,58 50 221 227 2,38

17. RPO  
Woj. Podlaskiego  1 213 595 877 4 854 383 508 3 367 057 841 69,36 1 105 156 778 22,77 140 050 981 2,89 27 459 867 2,26

18. RPO  
Woj. Kujawsko-Pomorskiego 1 903 540 287 7 614 161 148 4 603 722 532 60,46 1 986 644 617 26,09 177 186 264 2,33 40 472 683 2,13

19. RPO  
Woj. Świętokrzyskiego  1 364 543 593 5 458 174 372 3 896 608 834 71,39 1 038 793 206 19,03 149 954 120 2,75 28 452 581 2,09

20. RPO  
Woj. Lubelskiego 2 230 958 174 8 923 832 696 5 061 759 060 56,72 2 703 031 176 30,29 232 357 605 2,60 36 221 159 1,62

21. RPO  
Woj. Warmińsko-Mazurskiego 1 728 272 095 6 913 088 380 5 546 502 601 80,23 1 456 073 806 21,06 59 460 917 2,76 22 920 279 1,33
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5.2.1.   Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

W PO IŚ, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wykorzy-
stanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 33,9 punktu procentowego, tj. z 18,6% do 52,5%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 23,9 punktu procentowego, 
tj. z 14,7% do 38,6%;

 y we wnioskach o płatność o 8,1 punktu procentowego, tj. z 3,7% 
do 11,8%;

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w PO IŚ 
przedstawiono na wykresie nr 5. 

Wykres nr 5  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w PO IŚ [w %]

 

3 
 

Wykres nr 5. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO IŚ [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 6. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO IŚ na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji PO IŚ do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 1936 wniosków na kwotę 57 575 374,9 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 52,5% alokacji;

 y zawarli 840 umów o dofinansowanie na kwotę 42 372 487,4 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 38,6% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 12 944 703,6 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 11,8% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Euro-
pejskiej od początku realizacji PO IŚ do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
3 019 094,4 tys. euro , tj. 11,0% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
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dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO IŚ na 30 czerwca 
2017 r. przedstawiono na wykresie nr 6.

Wykres nr 6  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych PO IŚ na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośrednie-
go na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu 
celu pośredniego [w %]

 

3 
 

Wykres nr 5. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO IŚ [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych 
wydatków skutecznie był realizowany w ramach osi 3 i 5. Istnieje niskie 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego wskaźnika finanso-
wego dla osi 4 i 7 oraz wysokie ryzyko niepowodzenia dla osi 1, 2, 6, 8, 9.

Najniższe wartości wskaźników wykonano w I osi priorytetowej Zmniej-
szenie emisyjności gospodarki. Na 30 czerwca 2017 r. wskaźnik finansowy 
został wykonany na poziomie 2,0% wartości określonej w programie 
operacyjnym do realizacji do końca 2018 r. Wartość pośrednia na 2018 r. 
wskaźnika rzeczowego I osi priorytetowej Liczba przedsiębiorstw otrzymu-
jących wsparcie wg zawartych umów o dofinansowanie została osiągnięta 
na 30 czerwca 2017 r. na poziomie 13,3%. 

IZ PO IŚ wskazała m.in. że nabory wniosków w ramach I osi w szczegól-
ności w działaniach/poddziałaniach 1.2, 1.4.1, 1.5, 1.6. 1.7.2. i 1.7.3 mogły 
rozpocząć się dopiero w 2016 r., co spowodowane było wysokim stop-
niem skomplikowania projektów i zasad regulujących ich wdrażanie (rzu-
tującym na proces zatwierdzania projektów, wprowadzania projektów 
do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych) oraz uzgadnianiem dokumen-
tacji dla naborów. Powyższe czynniki miały wpływ na rozpoczęcie kontrak-
tacji w IV kwartale 2016 r. i jej relatywnie niski poziom. 

Zdaniem IZ, uwzględniając planowaną kontraktację nie ma obecnie zagro-
żenia w wykonaniu planu certyfikacji, a zarejestrowane w centralnym sys-
temie teleinformatycznym wnioski o dofinansowanie dają potencjał wspar-
cia wystarczającej, a nawet większej liczby beneficjentów niż wskazana 
jako wartość pośrednia dla wskaźnika.
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5.2.2. Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

W PO IR, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wykorzy-
stanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 77,0 punktów procentowych, tj. z 76,1% do 153,1%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 30,6 punktu procentowego, 
tj. z 8,3% do 38,9%;

 y we wnioskach o płatność o 4,8 punktu procentowego, tj. z 0,1% 
do 4,9%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w PO IR 
przedstawiono na wykresie nr 7. 

Wykres nr 7  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w PO IR [w %]

 

4 
 

Wykres nr 7. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO IR [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 8. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO IR na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 9. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO WER [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji PO IR do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 9653 wnioski na kwotę 52 736 771,3 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 153,1% alokacji;

 y zawarli 1 716 umów o dofinansowanie na kwotę 13 406 688,8 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 38,9% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 1 703 204,3 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 4,9% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europejskiej 
od początku realizacji PO IR do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 485 392,4 tys. 
euro, tj. 5,6% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
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tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO IR na 30 czerwca 
2017 r. przedstawiono na wykresie nr 8.

Wykres nr 8  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych PO IR na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośrednie-
go na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu 
celu pośredniego [w %]

 

4 
 

Wykres nr 7. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO IR [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 8. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO IR na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 9. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO WER [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na 30 czerwca 2017 r. istnieje niskie ryzyko niepowodzenia 
w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika finanso-
wego dotyczącego całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych w ramach 
osi 3, średnie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego wskaź-
nika finansowego dla osi 1 i 2 oraz wysokie ryzyko niepowodzenia dla osi 4.

IZ PO IR poinformowała m.in., że w osi 1 identyfikuje znaczące ryzyko nie-
osiągnięcia wartości pośrednich wskaźników dla regionów słabiej rozwi-
niętych oraz znikome ryzyko dla regionów lepiej rozwiniętych. Podstawową 
przyczyną wolniejszej niż zakładano realizacji wskaźników jest ograni-
czona podaż wysokiej jakości projektów, skutkująca wykorzystaniem czę-
ści budżetów ogłaszanych konkursów. 

W związku ze zidentyfikowaniem znacznego ryzyka, IZ m.in. doko-
nała analizy oszacowania wskaźników i zaproponowała zmianę warto-
ści wskaźników (produktu oraz Kluczowego Etapu Wdrażania), uwzględ-
niającą rzeczywistą przeciętną wartość wsparcia w projektach. Zmiana 
ta będzie negocjowana z KE w 2017 r. Ponadto, w harmonogramie nabo-
rów na 2017 r. przewidziano dodatkowy nabór projektów w poddziałaniu 
1.1.1, który będzie ograniczony do regionów słabiej rozwiniętych i zorien-
towany na niewielkie projekty badawczo-rozwojowe o krótkim horyzoncie 
czasowym, prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Docelowo 
w wyniku tego naboru wsparcie miałyby uzyskać projekty umożliwia-
jące zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia wartości docelowych 
wskaźnika produktu oraz KEW. W opinii IZ, ryzyko nieosiągnięcia warto-
ści pośrednich wskaźników produktu i KEW w ramach osi 4 dla obu kate-
gorii regionów jest znikome. Przyczyną braku realizacji wskaźników jest 
m.in. wolniejsze niż zakładano tempo zawierania umów, związane z trud-
nością zgromadzenia wymaganej dokumentacji w przypadku projektów 
realizowanych przez konsorcja (tj. większości projektów w ramach osi 4).
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5.2.3.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

W PO WER, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wyko-
rzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 19,3 punktu procentowego, tj. z 34,7% 
do 54,0%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 14,1 punktu procentowe-
go, tj. z 16,6% do 30,7%;

 y we wnioskach o płatność o 6,7 punktu procentowego, tj. z 4,6% 
do 11,3%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w PO WER 
przedstawiono na wykresie nr 9. 

Wykres nr 9  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w PO WER [w %]

 

4 
 

Wykres nr 7. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO IR [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 8. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO IR na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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beneficjentów o płatność w PO WER [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji PO WER do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 6 704 wnioski na kwotę 11 734 263,1 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 54% alokacji;

 y zawarli 2 738 umów o dofinansowanie na kwotę 6 667 689,3 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 30,7% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 2 444 294,3 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 11,3% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Euro-
pejskiej od początku realizacji PO WER do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
550 697,6 tys. euro , tj. 11,7% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego 
kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych 
w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym do wykona-
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nia do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaź-
nika finansowego w osiach priorytetowych PO WER na 30 czerwca 2017 r. 
przedstawiono na wykresie nr 10.

Wykres nr 10  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych PO WER na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośred-
niego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykona-
niu celu pośredniego [w %]

 

5 
 

Wykres nr 10. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO WER na 30 
czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli 
NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 11. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO PC [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 12. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO PC na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowa-
nych wydatków był skutecznie realizowany w ramach osi 4. Istnieje niskie 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego wskaźnika finanso-
wego dla osi 1 oraz wysokie ryzyko niepowodzenia dla osi 2, 3 i 5. 

IZ PO WER podała m.in., że ryzyko niewykonania wskaźników wchodzą-
cych do ram wykonania występuje głównie w zakresie wskaźnika rzeczo-
wego Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem 
przez partnerów społecznych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwo-
jowych. Opóźnienia w realizacji tego wskaźnika dotyczyły przede wszystkim 
Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw 
oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, w którym występują pro-
blemy z wydatkowaniem środków w dotychczas zawartych umowach 
oraz opóźnienia w kontraktowaniu środków. 

Kolejnym wskaźnikiem, którego realizacja może być zagrożona jest wskaź-
nik: Liczba jednostek administracji podatkowej objętych wsparciem w celu 
doskonalenia ich funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców. Przyczyną opóź-
nień w uruchomieniu wsparcia w tym zakresie były prace nad reformą 
administracji skarbowej, która weszła w życie w marcu 2017 r. Ryzyko 
wykonania wskaźnika wiąże się z koniecznością wyboru przez beneficjenta 
– Ministerstwo Finansów – wykonawców przedsięwzięć objętych wnio-
skiem w trybie prawa zamówień publicznych. Dotychczasowe doświad-
czenia pokazują, że procedury te są długotrwałe. Często na tym etapie 
dochodzi do opóźnień, które mogą wpłynąć na niezrealizowanie celów 
wyznaczonych na 2018 r. Skutkiem ww. opóźnień jest także opóźnienie 
w wydatkowaniu środków. W pozostałym zakresie, pomimo występują-
cych opóźnień w realizacji wskaźników, IZ nie identyfikuje ryzyka ich osią-
gnięcia.
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5.2.4. Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

W PO PC, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wykorzy-
stanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 73,9 punktu procentowego, tj. z 43,4% 
do 117,3%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 34,1 punktu procentowe-
go, tj. z 12,7% do 46,8%;

 y we wnioskach o płatność o 3,4 punktu procentowego, tj. z 0,0% 
do 3,4%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w PO PC 
przedstawiono na wykresie nr 11. 

Wykres nr 11  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w PO PC [w %]

 

5 
 

Wykres nr 10. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO WER na 30 
czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli 
NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 11. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO PC [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 12. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO PC na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji PO PC do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 589 wniosków na kwotę 10 192 098,1 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 117,3% alokacji;

 y zawarli 175 umów o dofinansowanie na kwotę 4 069 549,6 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 46,8% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 296 618,2 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 3,4% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Euro-
pejskiej od początku realizacji PO PC do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
76 031,3 tys. euro, tj. 3,5% alokacji. 
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NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczącego 
kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych 
w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym do wykona-
nia do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaź-
nika finansowego w osiach priorytetowych PO PC na 30 czerwca 2017 r. 
przedstawiono na wykresie nr 12.

Wykres nr 12  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych PO PC na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośrednie-
go na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu 
celu pośredniego [w %]

 

5 
 

Wykres nr 10. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO WER na 30 
czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli 
NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 11. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO PC [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 12. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO PC na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

73,0% 

55,1% 

14,9% 

13,4% 

6,8% 

0% 65%

4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

1. Osoby młode na rynku pracy

2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji

5. Wsparcie dla obszaru zdrowia

3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

22,0% 22,5% 

43,4% 44,8% 

117,3% 

6,0% 
12,7% 

21,3% 

46,8% 

0,0% 
0,0% 0,0% 0,3% 3,4% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

41,0% 

4,4% 

0,0% 

0% 65%

1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

2. E-administracja i otwarty rząd

3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego wskaźnika finansowego dla osi 1 
i wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego wskaźnika 
finansowego dla osi 2 i 3.

Najniższe wartości wskaźników wykonano w osi 3 Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa. IZ PO PC poinformowała m.in., że niższe od zakładanej osią-
gnięte dotychczas wartości wskaźników wynikają ze zmniejszenia aloka-
cji na konkurs w ramach działania 3.1, ze względu na zmiany w ustawie 
Prawo o stowarzyszeniach23 oraz ustawy o związkach metropolitalnych24, 
które miały wpływ na poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów ww. 
działania. Po rozstrzygnięciu ww. konkursu wprowadzono szereg uprosz-
czeń, m.in. w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 
i jego oceny. Ponadto, IZ zdecydowała o wprowadzeniu zmian w Progra-
mie mających wpływ na wskaźnik ram wykonania w III osi prioryteto-
wej. Zmieniono definicję oraz metodykę wyznaczania wartości wskaźnika 
w celu uwzględnienia wszystkich osób przeszkolonych w ramach działa-
nia 3.1 oraz działania 3.2., w tym nauczycieli, osób dorosłych oraz uczniów 
szkolonych przez nauczycieli. Zmiana Programu została zaakceptowana 
przez KE. Ponadto, uruchamiane są konkursy w ramach działań 3.1. i 3.2, 
których zakończenie wpłynie na wskaźniki rzeczowe ram wykonania. Poin-
formowano, że cel finansowy na 2017 r. w ramach osi 3 najprawdopodob-
niej nie zostanie osiągnięty w terminie. W celu zrealizowania wartości 
pośredniej na rok 2018 wprowadzono usprawnienia, m.in. w ramach dzia-
łania 3.3. podjęto decyzję o uznaniu wydatku wypłaconego w formule gran-
towej za wydatek kwalifikowalny, co daje możliwość certyfikacji grantów 
po ich wypłaceniu.

23 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

24 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1890, 
ze zm.); ustawa została uchylona z dniem 7 kwietnia 2017 r.
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5.2.5. Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia

W PO PW, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wykorzy-
stanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 54,9 punktów procentowych, tj. z 19% 
do 73,9%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 36,8 punktów procento-
wych, tj. z 6,0% do 42,8%;

 y wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność 
o 3,8 punkty procentowe, tj. z 0,0% do 3,8%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w PO PW 
przedstawiono na wykresie nr 13. 

Wykres nr 13  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w PO PW [w %]

 

6 
 

Wykres nr 13. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO PW [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Wykres nr 14. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO PW na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 15. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Dolnośląskiego [%].  
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji PO PW do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 778 wniosków na kwotę 5 912 744,1 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 73,9% alokacji;

 y zawarli 347 umów o dofinansowanie na kwotę 3 421 339,7 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 42,8% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 303 711,8 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 3,8% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Euro-
pejskiej od początku realizacji PO PW do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
70 811,9 tys. euro, tj. 3,5% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
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do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO PW na 30 czerwca 
2017 r. przedstawiono na wykresie nr 14.

Wykres nr 14  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych PO PW na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośred-
niego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykona-
niu celu pośredniego [w %]

 

6 
 

Wykres nr 13. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO PW [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Wykres nr 14. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO PW na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 15. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Dolnośląskiego [%].  
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego wskaźnika finansowego dla osi 2 
i wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego wskaźnika 
finansowego dla osi 1 i 3.

Najniższe wartości wskaźników osiągnięto w osi 3 Ponadregionalna infra-
struktura kolejowa. Na 30 czerwca 2017 r. wartość pośrednia celu na 2018 r. 
wskaźnika rzeczowego została osiągnięta na poziomie 43,9%, a realizacja 
wskaźnika finansowego wyniosła 0,0% wartości określonej w programie 
operacyjnym do końca 2018 r. IZ PO PW podała m.in., że w ramach osi 3 
umowę o dofinasowanie podpisano w grudniu 2016 r., a kolejne planuje 
się podpisać w II połowie 2017 r., co znacznie zwiększy realizację wskaź-
nika w najbliższym czasie. Infrastrukturalne projekty kolejowe charakte-
ryzują się długim okresem do pojawienia się wydatków. Brak certyfikacji 
dla tej osi w I połowie 2017 r. jest zgodny z założeniami IZ.

5.2.6. Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Dolnośląskiego

W RPO Woj. Dolnośląskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 59,1 punktu procentowego, tj. z 11,8% 
do 70,9%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 30,3 punktu procentowe-
go, tj. z 4,4% do 34,7%;

 y we wnioskach o płatność o 3,9 punktu procentowego, tj. z 0,5% 
do 4,4%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Dolnośląskiego przedstawiono na wykresie nr 15. 
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Wykres nr 15  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Dolnośląskiego [%]

 

6 
 

Wykres nr 13. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w PO PW [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Wykres nr 14. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych PO PW na 30 czerwca 
2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako 
ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 15. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Dolnośląskiego [%].  
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Dolnośląskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 3 278 wniosków na kwotę 6 386 501,6 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 70,9% alokacji;

 y zawarli 1 209 umów o dofinansowanie na kwotę 3 125 396,4 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 34,7% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 398 566,3 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 4,4% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
66 197,8 tys. euro, tj. 2,9% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Dolnoślą-
skiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 16.
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Wykres nr 16  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Dolnośląskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 
wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]

 

7 
 

Wykres nr 16. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Dolnośląskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 17. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
w ramach osi 1, 3 i 8, natomiast wysokie ryzyko dla osi 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

Niski stopień certyfikacji, w opinii IZ, wynikał głównie z przyczyn nieza-
leżnych od IZ, gdyż związany był m.in. z opóźnieniami na szczeblu krajo-
wym w zatwierdzaniu strategicznych dokumentów i aktów prawnych25, 
które determinowały możliwość ogłaszania naborów projektów. IZ podej-
mowała działania optymalizacyjne, polegające m.in. na przyspieszaniu kon-
traktacji i certyfikacji w naborach mających istotny wpływ na osiągnięcie 
ram wykonania. IZ przewiduje zagrożenie osiągnięcia wskaźnika wydat-
ków certyfikowanych na koniec 2018 r. W związku z tym, IZ planuje wystą-
pić do KE o dodatkowe wskaźniki KEW w zakresie wsparcia gospodarki 
wodno-ściekowej i odpadowej.

5.2.7. Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Kujawsko-
Pomorskiego

W RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło: 

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 53,4 punktu procentowego, tj. z 7,1% 
do 60,5%;

25 M.in. aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowego 
Programu Gospodarowania Odpadami, Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach, brak 
nowelizacji ustawy Prawo wodne.
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 y w umowach o dofinansowanie projektów o 24,6 punktu procentowe-
go, tj. z 1,5% do 26,1%;

 y we wnioskach o płatność o 1,6 punktu procentowego, tj. z 0,7% 
do 2,3%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono na wykresie nr 17. 

Wykres nr 17  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
[w %]

 

7 
 

Wykres nr 16. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Dolnośląskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 17. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 2 274 wnioski na kwotę 4 603 722,5 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 60,5% alokacji;

 y zawarli 306 umów o dofinansowanie na kwotę 1 986 644,6 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 26,1% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 177 186,3 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 2,3% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
40 472,7 tys. euro, tj. 2,1% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Kujawsko-
-Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 18.
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Wykres nr 18  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 
65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]
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Wykres nr 18. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Kujawsko-
Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Wykres nr 19. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Lubelskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
w ramach osi 8, natomiast wysokie ryzyko dla pozostałych osi 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11.

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. IZ nie zakontraktowała żadnych środ-
ków dla: poddziałania 3.5.2 Efektywność energetyczna w sektorze publicz-
nym i mieszkaniowym, działania 4.1 Przeciwdziałania zagrożeniom, działa-
nia 5.1 Infrastruktura drogowa, działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną, działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia w regionie. IZ wyjaśniła, że było to spowodowane trwającym 
naborem wniosków oraz niezakończeniem do 30 czerwca 2017 r. oceny 
wniosków o dofinansowanie. Nie uruchomiono żadnych naborów wnio-
sków w ramach działania 5.2 Rozwój pozamiejskiego transportu publicz-
nego, co jak wyjaśniano, spowodowane było brakiem nowelizacji ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym26, jak również w ramach działania 
5.3 Infrastruktura kolejowa – z powodu niskiego stopnia przygotowania 
PKP, w szczególności braku opracowanych studiów wykonalności oraz pro-
gramów funkcjonalno-użytkowych.

W ramach działań zaradczych IZ sporządzała kwartalne analizy problemów 
we wdrażaniu RPO, a także przyjęła w marcu 2017 r. Plan przyśpieszenia 
realizacji RPO na 2017 r. 

IZ bierze pod uwagę możliwość nieosiągnięcia zaplanowanych na 2018 r. 
wskaźników ram wykonania, w związku z tym zakłada przyspieszenie ukie-

26 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 
ze zm.).
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runkowane przede wszystkim na ramy wykonania. IZ zaproponowała KE 
obniżenie planowanej na 2018 r. wartości części wskaźników, dla których 
ryzyko wykonania jest największe.

5.2.8. Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Lubelskiego

W RPO Woj. Lubelskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 51,4 punktu procentowego, tj. z 5,3% 
do 56,7%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 29,5 punktu procentowego, 
tj. z 0,8% do 30,3%;

 y we wnioskach o płatność o 2,3 punktu procentowego, tj. z 0,3% 
do 2,6%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Lubelskiego przedstawiono na wykresie nr 19.

Wykres nr 19  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowa-
nie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Lubelskiego [w %]
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Wykres nr 18. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Kujawsko-
Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Wykres nr 19. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Lubelskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Lubelskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 2 492 wnioski na kwotę 5 061 759,1 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 56,7% alokacji;

 y zawarli 1 007 umów o dofinansowanie na kwotę 2 703 031,2 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 30,3% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 232 357,6 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 2,6% alokacji.
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Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
36 221,2 tys. euro, tj. 1,6% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Lubelskiego 
na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 20.

Wykres nr 20  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych RPO Woj. Lubelskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości 
celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia 
w wykonaniu celu pośredniego [w %]
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Wykres nr 20. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Lubelskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Dofinansowanie UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Lubuskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
w ramach osi 3 i 9, natomiast wysokie ryzyko dla pozostałych osi 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

W opinii IZ, w przypadku 10 spośród 13 osi priorytetowych (tj. osi 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12) postęp na etapie przyjmowania wniosków o dofi-
nansowanie, postęp w kontraktacji i w konsekwencji postęp certyfikacji, 
nie stwarza ryzyka w wydatkowaniu zaplanowanej na 2018 r. alokacji środ-
ków UE. Dla osi 5, 11 i 13 IZ zidentyfikowała ryzyko nieosiągnięcia wskaź-
ników finansowych i rzeczowych, natomiast dla osi 4 ryzyko nieosiągnięcia 
wskaźnika rzeczowego i podjęła działania zaradcze polegające na opraco-
waniu zmian w RPO.
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IZ podjęła działania zmierzające do renegocjacji RPO z Komisją Europejską 
w zakresie m.in. obniżenia wskaźników. IZ podała przyczyny konieczności 
wprowadzenia zmian, do których należały m.in.: niski potencjał uprawnio-
nych wnioskodawców, który obniża jakość złożonych wniosków, brak moż-
liwości realizacji trybu pozakonkursowego wobec projektów realizowanych 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej, brak wystarczającej liczby pracowników 
w OPS, którzy mogliby zostać zaangażowani w realizację projektu, trudno-
ści w rekrutowaniu uczestników projektów.

5.2.9. Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Lubuskiego

W RPO Woj. Lubuskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez bene-
ficjentów w ramach naborów o 67,3 punktu procentowego, tj. 2,3% 
do 69,6%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 42,2 punktu procentowego, 
tj. z 1,6% do 43,8%;

 y we wnioskach o płatność o 4,9 punktu procentowego, tj. z 0,5% 
do 5,4%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Lubuskiego przedstawiono na wykresie nr 21. 

Wykres nr 21  
Dofinansowanie UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie 
oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Lubuskiego [w %]
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Wykres nr 20. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Lubelskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Dofinansowanie UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Lubuskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Lubuskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 823 wnioski na kwotę 2 523 453,9 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 69,6% alokacji;
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 y zawarli 390 umów o dofinansowanie na kwotę 1 587 938,3 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 43,8% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 197 428,8 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 5,4% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
45 401,6 tys. euro, tj. 5,0% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Lubuskiego 
na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 22.

Wykres nr 22  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych RPO Woj. Lubuskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości 
celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia 
w wykonaniu celu pośredniego [w %]
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Wykres nr 22. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Lubuskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Wykres nr 23. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Łódzkiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych 
wydatków skutecznie był realizowany w ramach osi 1. W ramach osi 5 i 6 
występuje średnie ryzyko niepełnego wykonania tego wskaźnika, natomiast 
w przypadku osi 2, 3, 4, 7, 8, 9 istnieje wysokie ryzyko niepowodzenia.

Przyczynami niskiego poziomu certyfikacji wydatków, według IZ, były  
m.in. przedłużająca się procedura oceny formalnej projektów ze względu 
na dużą liczbę błędów we wnioskach aplikacyjnych i w konsekwencji ilością 
dokonywanych poprawek, opóźnienia beneficjenta, tj. brak jego gotowości 
do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym, a także:

 y konieczność anulowania konkursu z poddziałania 3.3.3 – w odpowie-
dzi na konkurs nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu;

 y fakt, iż w ramach konkursu z poddziałania 8.2.3 żaden ze złożonych 
wniosków w wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycz-
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nej nie otrzymał wymaganego minimum pozwalającego na skierowa-
nie go do oceny pod kątem zgodności ze strategią ZIT;

 y fakt, iż w ramach konkursu z poddziałania 8.1.1. wyłoniono do dofi-
nansowania tylko jeden projekt o wartości 400.000 zł, przy dostępnej 
alokacji 5.600.000 zł;

 y brak wszystkich map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia;

 y brak aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych;

 y brak zatwierdzonej aktualizacji krajowego Planu Gospodarki Odpa-
dami;

 y brak akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zdaniem IZ, uwzględniając stan środków certyfikowanych na dzień 
30 czerwca 2017 r., wartości aktualnych prognoz przesłanych do KE 
oraz wszystkie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka nie-
osiągnięcia celu pośredniego na 2018 r., cel ten zarówno dla całego pro-
gramu, jak i każdego funduszu oraz wszystkich osi priorytetowych, rów-
nież tych o najniższym poziomie certyfikacji zostanie osiągnięty.

5.2.10.   Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Łódzkiego

W RPO Woj. Łódzkiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 68,5 punktu procentowego, tj. 40,5% 
do 109,0%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 29,0 punktu procentowego, 
tj. z 4,7% do 33,7%;

 y we wnioskach o płatność o 4,2 punktu procentowego, tj. 0,6% do 4,8%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Łódzkiego przedstawiono na wykresie nr 23.
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Wykres nr 23  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Łódzkiego [w %]

 

10 
 

Wykres nr 22. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Lubuskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

Wykres nr 23. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Łódzkiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Łódzkiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 4 872 wnioski na kwotę 9 834 590,9 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 109% alokacji;

 y zawarli 1 110 umów o dofinansowanie na kwotę 3 045 079,5 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 33,7% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 435 832,5 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 4,83% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
94 849,7 tys. euro, tj. 4,2% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Łódzkiego 
na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 24.
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Wykres nr 24  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych RPO Woj. Łódzkiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości 
celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia 
w wykonaniu celu pośredniego [w %]

11 

Wykres nr 24. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Łódzkiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 25. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Małopolskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych 
w ramach osi 8, średnie ryzyko w ramach osi 2, 3 i 11 natomiast wysokie 
ryzyko dla osi 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

IZ wskazała na problemy, które powodowały opóźnienia we wdrażaniu 
RPO:

 y rozbieżność w interpretacji zapisów dotyczących pomocy publicznej 
pomiędzy MR a UOKIK;

 y konieczność występowania do MR o wyrażenie zgody na dofinansowa-
nie projektów ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na część 
wkładu krajowego;

 y rozbieżność pomiędzy stanowiskiem przyjętym w wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości UE a stanowiskiem wynikającym z linii orzeczniczej 
KIO w zakresie dopuszczalności uzupełnienia dokumentów w postę-
powaniu przetargowym, udziału podmiotu trzeciego w postępowa-
niu oraz możliwości powoływania się na doświadczenie konsorcjum;

 y planowanie kolejnej nowelizacji ustawy wdrożeniowej, która powodu-
je zmiany w dokumentach i procedurach;

 y nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych27;
 y brak aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komu-

nalnych;
 y brak aktualnych przepisów legislacyjnych na potrzeby konkursów 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

27 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
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IZ poinformowała, że na bieżąco analizuje postępy w odniesieniu do pier-
wotnie przyjętych założeń programowych, urząd podejmuje środki zarad-
cze zarówno w krótkim (m.in. zmiany harmonogramów, kryteriów wyboru 
projektów), jak i długim horyzoncie czasowym (zintensyfikowanie działań 
informacyjno-promocyjnych, organizacja szkoleń dla beneficjentów, zwięk-
szenie zatrudnienia).

5.2.11.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Małopolskiego

W RPO Woj. Małopolskiego w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r. wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 63,1 punktu procentowego, tj. z 35,6% 
do 98,7%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 20,2 punktu procentowego, 
tj. z 4,9% do 25,1%;

 y we wnioskach o płatność o 4,7 punktu procentowego, tj. z 0,3% 
do 5,0%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Małopolskiego przedstawiono na wykresie nr 25.

Wykres nr 25  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Małopolskiego [w %]

11 

Wykres nr 24. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Łódzkiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 25. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Małopolskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Małopolskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 4 297 wnioski na kwotę 11 367 384,9 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 98,7% alokacji;
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 y zawarli 913 umów o dofinansowanie na kwotę 2 885 382,9 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 25,1% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 572 805,6 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 5,0% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
107 733,6 tys. euro, tj. 3,7% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Małopol-
skiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 26.

Wykres nr 26  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priory-
tetowych RPO Woj. Małopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 
wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]

 

12 
 

Wykres nr 26. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Małopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 27. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Mazowieckiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne 
NIK na podstawie wyników kontroli. 

55,9% 

46,3% 

34,4% 

29,8% 

26,8% 

4,3% 

2,1% 

1,4% 

0,6% 

0,4% 

0,1% 

0,0% 

0% 65%

7. Infrastruktura transportowa

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

3. Przedsiębiorcza Małopolska

8. Rynek pracy

4. Gospodarka niskoemisyjna

9. Region spójny społecznie

1. Gospodarka wiedzy

6. Dziedzictwo regionalne

10. Wiedza i kompetencje

5. Ochrona środowiska

2. Cyfrowa Małopolska

12. infrastruktura społeczna

2,6% 16,8% 

50,0% 

71,6% 

2,6% 
3,0% 

18,4% 

32,0% 

0,0% 0,0% 
0,7% 

2,0% 4,7% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych 
w ramach osi 7 i 11, średnie ryzyko w ramach osi 3, 4 i 8 natomiast wyso-
kie ryzyko dla osi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12.

IZ podała m.in., że biorąc pod uwagę stan zaawansowania wdrażania 
poszczególnych osi priorytetowych na koniec I półrocza 2017 r. zagroże-
nie nieosiągnięcia wskaźników określonych w ramach wykonania może 
wystąpić tylko w odniesieniu do 1 osi priorytetowej RPO WM. IZ rozpo-
częła procedurę zmiany RPO WM, w której przewidziano m.in. przeniesie-
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nie do innej osi priorytetowej części alokacji zaplanowanej dla osi pierwszej 
(20 000 tys. EUR). W przypadku pozostałych osi, zdaniem IZ, zostały stwo-
rzone odpowiednie warunki do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników. 

5.2.12.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Mazowieckiego

W RPO Woj. Mazowieckiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 54,8 punktu procentowego, tj. z 16,8% do 71,6%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 29,0 punktów procento-
wych, tj. z 3,0% do 32,0%;

 y we wnioskach o płatność o 4,0 punkty procentowe, tj. 0,7% do 4,7%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Mazowieckiego przedstawiono na wykresie nr 27.

Wykres nr 27  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Mazowieckiego [w %] 

 

12 
 

Wykres nr 26. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Małopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne 
NIK na podstawie wyników kontroli. 

55,9% 

46,3% 

34,4% 

29,8% 

26,8% 

4,3% 

2,1% 

1,4% 

0,6% 

0,4% 

0,1% 

0,0% 

0% 65%

7. Infrastruktura transportowa

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

3. Przedsiębiorcza Małopolska

8. Rynek pracy

4. Gospodarka niskoemisyjna

9. Region spójny społecznie

1. Gospodarka wiedzy

6. Dziedzictwo regionalne

10. Wiedza i kompetencje

5. Ochrona środowiska

2. Cyfrowa Małopolska

12. infrastruktura społeczna

2,6% 16,8% 

50,0% 

71,6% 

2,6% 
3,0% 

18,4% 

32,0% 

0,0% 0,0% 
0,7% 

2,0% 4,7% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Mazowieckiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 3 618 wniosków na kwotę 5 984 810,1 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 71,6% alokacji;

 y zawarli 977 umów o dofinansowanie na kwotę 2 672 068,5 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 32,0% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 392 978,7 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 4,7% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
60 999,3 tys. euro, tj. 2,9% alokacji. 
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NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Mazowiec-
kiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 28.

Wykres nr 28  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Mazowieckiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 
wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]

13 

Wykres nr 28. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Mazowieckiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 29. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Opolskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych 
wydatków skutecznie był realizowany w ramach osi 8. W ramach osi 2 i 7 
występuje średnie ryzyko niepełnego wykonania tego wskaźnika, natomiast 
w przypadku osi 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 istnieje wysokie ryzyko niepowodzenia.

NIK zwróciła uwagę, że dotychczasowe tempo realizacji wydatków 
w ramach RPO Woj. Mazowieckiego w przypadku pięciu osi priorytetowych 
(1 i 3-6) wynosiło poniżej 2% poziomu, który powinien być osiągnięty 
na koniec 2018 r., co stwarza ryzyko nieosiągnięcia celów pośrednich. 

IZ poinformowała, że aktualnie niski poziom certyfikacji spowodowany 
jest terminami realizacji projektów, które w większości naborów określone 
zostały na lata 2018–2020. Zdaniem IZ, na obecnym etapie wdrażania RPO 
nie można mówić o ryzyku utraty części środków unijnych. 

Marszałek Woj. Mazowieckiego informował Ministra Rozwoju o trudno-
ściach we wdrażaniu RPO, m.in. wskazywał na brak aktualizacji krajowego 
programu gospodarki odpadami, niejasności dotyczące stosowania zasady 
konkurencyjności, problemy z wdrożeniem wojewódzkiego planu gospo-
darki odpadami, zmiany w systemie oświaty, a także na niską jakość skła-
danych wniosków i rezygnację beneficjentów z realizacji projektów po pod-
pisaniu umów.
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5.2.13.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Opolskiego

W RPO Woj. Opolskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 49,7 punktu procentowego, tj. z 18,0% 
do 67,7%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 31,3 punktu procentowego, 
tj. z 6,3% do 37,6%;

 y we wnioskach o płatność o 9,5 punktu procentowego, tj. z 1,3% 
do 10,8%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Opolskiego przedstawiono na wykresie nr 29.

Wykres nr 29  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Opolskiego [w %]

13 

Wykres nr 28. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Mazowieckiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 29. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Opolskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Opolskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 1 018 wniosków na kwotę 2 559 413,4 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 67,7% alokacji;

 y zawarli 360 umów o dofinansowanie na kwotę 1 421 930,4 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 37,6% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 408 150,6 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 10,8% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
91 168,2 tys. euro, tj. 9,7% alokacji. 
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NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Opolskiego 
na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 30.

Wykres nr 30  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych RPO Woj. Opolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości 
celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia 
w wykonaniu celu pośredniego [w %]

 

14 
 

Wykres nr 30. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Opolskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Podkarpackiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych 
wydatków skutecznie był realizowany w ramach osi 6. W ramach osi 1, 2, 3 
i 7 występuje średnie ryzyko niepełnej realizacji ww. wskaźnika, natomiast 
w przypadku osi 4, 5, 8, 9, 10 istnieje wysokie ryzyko niepowodzenia.

Poziom realizacji wskaźników, w opinii IZ, wynika ze specyfiki wdrażania 
projektów. Poinformowano, że nie ma zagrożenia dla osiągnięcia wskaźni-
ków na koniec 2018 r. gdyż według stanu na 30 czerwca 2017 r. nie wszyst-
kie projekty wybrane do dofinansowania miały podpisane umowy o dofi-
nansowanie. Trwała również ocena merytoryczna projektów złożonych 
m.in. w ramach naborów przeprowadzonych w poddziałaniu 3.2.1., 3.2.2., 
oraz zaplanowano kolejny nabór do działania 4.1. w związku z anulowa-
niem konkursu ogłoszonego w styczniu 2017 r. 

5.2.14.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Podkarpackiego

W RPO Woj. Podkarpackiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie złożonych przez beneficjentów 
o 57,6 punktu procentowego, tj. z 16,0% do 73,6%;
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 y w umowach o dofinansowanie projektów o 30,9 punktu procentowego, 
tj. z 1,3% do 32,2%;

 y we wnioskach o płatność o 3,0 punkty procentowe, tj. z 0,6% do 3,6%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Podkarpackiego przedstawiono na wykresie nr 31. 

Wykres nr 31  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Podkarpackiego [w %] 
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Wykres nr 30. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Opolskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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beneficjentów o płatność w RPO Woj. Podkarpackiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Podkarpackiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 3 109 wniosków na kwotę 6 219 803,9 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 73,6% alokacji;

 y zawarli 1 044 umów o dofinansowanie na kwotę 2 720 262,2 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 32,2% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 302 726,9 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 3,6% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
50 221,2 tys. euro, tj. 2,4% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Podkarpac-
kiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 32.
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Wykres nr 32  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Podkarpackiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 
wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]

 

15 
 

Wykres nr 32. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Podkarpackiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 33. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Podlaskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
w ramach osi 7, natomiast wysokie ryzyko dla osi 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 9.

Z przeprowadzanych przez IZ RPO Woj. Podkarpackiego analiz ryzyka 
wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieosiągnięcia ram wyko-
nania dla osi 5. Niska kontraktacja dla tej osi powoduje zagrożenie wskaź-
nika finansowego na koniec 2018 r. Projekty z zakresu dróg wojewódz-
kich i lokalnych są na bardzo początkowym etapie wdrażania i realizacji. 
Występują problemy związane m.in. z długotrwałym procesem kontrak-
tacji umów do projektu z zakresu dróg lokalnych (braki w dokumenta-
cji), trwającą oceną wniosków (z II naboru na drogi lokalne), opóźnienia 
w realizacji projektów z zakresu linii kolejowych (problemy z przedło-
żeniem przez beneficjentów niezbędnej dokumentacji i w konsekwencji 
brak możliwości przeprowadzenia naborów). Zagrożenie nieosiągnięcia 
celu pośredniego w zakresie wskaźnika finansowego i wskaźnika pro-
duktu w osi 5 wynika w szczególności z opóźnień w realizacji działania 5.1. 
(projekty pozakonkursowe), w związku z przedłużającym się procesem 
akceptacji Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa 
Podkarpackiego przez KE, a także z opóźnień w realizacji projektów kon-
kursowych dotyczących dróg lokalnych. Wstępnie na drogi lokalne plano-
wano ogłoszenie jednego naboru, który wyczerpałby dostępną alokację, 
jednakże wybrane projekty miały niższą alokację niż alokacja dla ogłoszo-
nego naboru, ponadto nie został zakończony proces kontraktacji tych pro-
jektów z uwagi na problemy z rozstrzygnięciem ogłaszanych zamówień 
publicznych. Spowodowało to konieczność ogłoszenia kolejnego naboru, 
który umożliwiłby rozdysponowanie niewykorzystanej alokacji. IZ podej-
muje działania w celu poprawy stopnia wdrażania projektów pozakonkur-
sowych w dziedzinie transportu. Polegają one na regularnym monitoro-
waniu gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie, terminowości 
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pozyskiwania i opracowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wnio-
sku o dofinansowanie, ponadto pracownicy Urzędu pozostają w stałym 
kontakcie z wnioskodawcami projektów pozakonkursowych.

5.2.15.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Podlaskiego

W RPO Woj. Podlaskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 51,0 punktów procentowych, tj. z 18,4% do 69,4%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 21,1 punktów procento-
wych, tj. z 1,7% do 22,8%;

 y we wnioskach o płatność o 2,5 punktu procentowego, tj. z 0,4% 
do 2,9%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Podlaskiego przedstawiono na wykresie nr 33.

Wykres nr 33  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Podlaskiego [w %]

 

15 
 

Wykres nr 32. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Podkarpackiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 33. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Podlaskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Podlaskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 1 962 wnioski na kwotę 3 367 057,8 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 69,4% alokacji;

 y zawarli 382 umowy o dofinansowanie na kwotę 1 105 156,8 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 22,8% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 140 051,0 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 2,9% alokacji.
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Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
27 459,9 tys. euro, tj. 2,3% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Podlaskiego 
na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 34.

Wykres nr 34  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych RPO Woj. Podlaskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości 
celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia 
w wykonaniu celu pośredniego [w %]

16 

Wykres nr 34. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Podlaskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 35. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Pomorskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
w ramach osi 2 i 5 natomiast wysokie ryzyko dla osi 1, 3, 4, 6, 7, 8 i 9.

IZ RPO Woj. Podlaskiego informowała Ministerstwo Rozwoju (Departa-
ment Strategii Rozwoju) o potrzebie wprowadzenia zmian w RPO doty-
czących m.in. obniżenia wartości celu pośredniego wskaźnika finansowego 
ram wykonania dla osi 2, 3 i 7 (finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego), ponieważ zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników finanso-
wych wynika ze zbyt wysokich wartości przyjętych do programu. Z danych 
historycznych z poprzedniej perspektywy finansowej wynika, że kontrak-
tacja stanowi ok. 180% certyfikowanych środków. Przy tych założeniach 
przy oczekiwanym poziomie certyfikacji 36,4% na koniec 2018 r., kontrak-
tacja w 2018 r. powinna być co najmniej na poziomie 65% alokacji EFS. 
A to oznacza, że do tego czasu powinno być kontraktowane rocznie mini-
mum 22% alokacji. Tak wysoka kontraktacja środków przez 3 kolejne 
lata może przynieść dla regionu odwrotne od zamierzonych efekty. Ozna-
cza to bowiem nasycenie rynku projektami unijnymi miękkimi, co bez-
pośrednio może przełożyć się na ich efektywność. Może to spowodować, 
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że środki EFS zostaną skupione na danej grupie docelowej w krótkim okre-
sie czasowym, a przez kolejne lata problemy dotyczące włączenia społecz-
nego czy wyrównywania szans w szkolnictwie lub rynku pracy pozostaną 
bez należytego wsparcia. Ze względu na stwierdzone przeszacowanie celu 
pośredniego dla 2018 r. osi 2, 3 i 7 oraz wolne środki w osiach 6 i 9, IZ pod-
jęła działania o zmianę poziomu wskaźników RPO.

5.2.16.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Pomorskiego

W RPO Woj. Pomorskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 47,4 punktu procentowego, tj. z 49,9% do 93,3%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 45,6 punktu procentowe-
go, tj. z 12,3% do 57,9%;

 y we wnioskach o płatność o 4,6 punktu procentowego, tj. z 0,5% 
do 5,1%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Pomorskiego przedstawiono na wykresie nr 35. 

Wykres nr 35  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Pomorskiego [w %]

16 

Wykres nr 34. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Podlaskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 35. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Pomorskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Pomorskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

 y złożyli 2 020 wniosków na kwotę 6 956 583,9 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 93,3% alokacji;

 y zawarli 853 umów o dofinansowanie na kwotę 4 317 523,1 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 57,9% alokacji;
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 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 382 733,4 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 5,1% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
77 096,0 tys. euro, tj. 4,1% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Pomor-
skiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 36.

Wykres nr 36  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priory-
tetowych RPO Woj. Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 
wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]
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Wykres nr 36. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 37. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Śląskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

63,9% 

29,9% 

27,0% 

20,8% 

20,8% 

16,7% 

10,8% 

10,3% 

7,8% 

6,7% 

0,7% 

0% 65%

1. Komercjalizacja wiedzy

2. Przedsiębiorstwa

10. Energia

5. Zatrudnienie

8. Konwersja

4. Kształcenie zawodowe

3. Edukacja

9. Mobilność

11. Środowisko

6. Integracja

7. Zdrowie

0,3% 12,2% 

26,3% 

42,9% 

71,4% 

0,0% 0,9% 3,1% 

22,8% 
32,5% 

0,0% 0,0% 0,0% 
3,0% 4,7% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych 
w ramach osi 1, średnie ryzyko w ramach osi 2, 5, 8, 10, natomiast wysokie 
ryzyko dla osi 3, 4, 6, 7, 9 i 11.

IZ poinformowała, że na przełomie 2016 i 2017 r. nastąpiła intensywna 
kontraktacja projektów, która pozwoli do końca 2018 r. osiągnąć wykona-
nie celów pośrednich w zakresie wskaźników finansowych.

IZ wykazywała m.in. następujące trudności związane z realizacją RPO:

 y opóźnienia w realizacji warunków ex-ante, których wykonanie leżało 
po stronie rządowej;
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 y problemy z funkcjonalnością i wprowadzaniem danych do SL 201428 
– IZ na bieżąco informowała IK o niedostosowaniu SL 2014 do specy-
fiki instrumentów finansowych;

 y przedłużające się uzgodnienia wnioskodawców z PKP S.A. i inny-
mi spółkami PKP, dotyczące dysponowania terenami kolejowy-
mi lub budynkami dworcowymi pod inwestycje, mające negatywny 
wpływ na przygotowanie wniosków beneficjentów o dofinansowanie 
projektów oraz gotowość realizacyjną projektów w ramach RPO.

5.2.17.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego

W RPO Woj. Śląskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 45,1 punktu procentowego, tj. z 26,3% 
do 71,4%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 29,4 punktu procentowe-
go, tj. z 3,1% do 32,5%;

 y we wnioskach o płatność o 4,7 punktu procentowego, tj. z 0,0% 
do 4,7%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Śląskiego przedstawiono na wykresie nr 37. 

Wykres nr 37  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Śląskiego [w %]
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Wykres nr 36. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Śląskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Śląskiego do 30 czerwca 
2017 r.:

28 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 
realizowanych w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020.
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 y złożyli 4 735 wniosków na kwotę 9 933 653,1 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 71,4% alokacji;

 y zawarli 1 288 umów o dofinansowanie na kwotę 4 522 709,1 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 32,5% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 657 337,3 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 4,7% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
133 047,7 tys. euro, tj. 3,8% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Śląskiego 
na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 38.

Wykres nr 38  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Śląskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości 
celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia 
w wykonaniu celu pośredniego [w %]
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Wykres nr 38. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Śląskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

 

 

 

Wykres nr 39. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Świętokrzyskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje niskie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych 
w ramach osi 3, średnie ryzyko w ramach osi 4, 7 i 12, natomiast wysokie 
ryzyko dla osi 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 i 11.

IZ wskazała trudności w realizacji RPO, które dotyczyły m.in.: składania 
wniosków w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym, naboru 
uczestników do projektu w liczbie umożliwiającej osiągnięcie założonych 
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w projekcie rezultatów, niezatwierdzenia programów rewitalizacyjnych 
w gminach. 

IZ nie zidentyfikowała zagrożenia niepełnej realizacji celów na 2018 r., 
co uzasadniano tym, że pierwsze lata wdrażania RPO obejmują wybory 
projektów i ocenę a w następnych latach następuje wzrost kontraktacji 
i wydatkowania środków. IZ starała się wybrać do realizacji projekty, któ-
rych zakończenie przewidywane jest do końca 2018 r. (np. w osi 4 zostanie 
zakupiony tabor autobusowy do tego czasu). 

5.2.18.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego

W RPO Woj. Świętokrzyskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 48,1 punktu procentowego, tj. z 23,3% do 71,4%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 16,0 punktu procentowego, 
tj. z 3,0% do 19,0%;

 y we wnioskach o płatność o 2,4 punktu procentowego, tj. 0,4% do 2,8%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Świętokrzyskiego przedstawiono na wykresie nr 39. 

Wykres nr 39  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Świętokrzyskiego [w %] 
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Wykres nr 38. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Śląskiego 
na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w 
kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 

 

 

 

Wykres nr 39. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Świętokrzyskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Świętokrzyskiego 
do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 2 678 wniosków na kwotę 3 896 608,8 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 71,4% alokacji;

 y zawarli 608 umów o dofinansowanie na kwotę 1 038 793,2 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 19,0% alokacji;
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 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 149 954,1 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 2,8% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
28 452,6 tys. euro, tj. 2,1% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Świętokrzy-
skiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 40.

Wykres nr 40  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Świętokrzyskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 
wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]
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Wykres nr 40. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Świętokrzyskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., cel pośredni na koniec 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych 
wydatków skutecznie był realizowany w ramach osi 10. W ramach pozosta-
łych osi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 występuje wysokie ryzyko niepełnego wyko-
nania tego wskaźnika.

W opinii IZ, wszystkie wartości pośrednie wskaźników produktu wynika-
jące z ram wykonania mają zostać osiągnięte na koniec 2018 r., za wyjąt-
kiem osi 4 i 6. Według IZ, wartości wskaźników produktu w osiach 4 i 6 
nie zostaną osiągnięte ze względu m.in. na opóźnienia w przyjęciu doku-
mentów krajowych, długotrwały proces przyjmowania na szczeblu kra-
jowym wytycznych dotyczących rewitalizacji. W przygotowywanych pro-
pozycjach zmiany zapisów RPO, IZ będzie wnioskować do KE o obniżenie 
wartości wskaźnika celu pośredniego.
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5.2.19.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Warmińsko-
Mazurskiego

W RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 57,2 punktu procentowego, tj. z 23,0% do 80,2%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 19,8 punktu procentowe-
go, tj. z 1,3% do 21,1%;

 y we wnioskach o płatność o 2,5 punktu procentowego, tj. z 0,3% 
do 2,8%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Warmińsko-Mazurskiego przedstawiono na wykresie nr 41. 

Wykres nr 41  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowa-
nie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego [w %]
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Wykres nr 40. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Świętokrzyskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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beneficjentów o płatność w RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 
do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 4 034 wniosków na kwotę 5 546 502,6 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 80,2% alokacji;

 y zawarli 741 umów o dofinansowanie na kwotę 1 456 073,8 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 21,1% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 190 637,7 tys. zł dofinansowania 
UE, tj. 2,8% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
22 920,3 tys. euro, tj. 1,3% alokacji. 
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NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Warmiń-
sko-Mazurskiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 42.

Wykres nr 42  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryteto-
wych RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 
65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]

20 

Wykres nr 42. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 
2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 43. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Wielkopolskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

43,4% 

6,1% 

4,3% 

2,0% 

1,7% 

1,1% 

0,1% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0% 65%

10. Regionalny rynek pracy

11. Włączenie społeczne

7. Infrastruktura transportowa

2. Kadry dla gospodarki

4. Efektywność energetyczna

6. Kultura i dziedzictwo

9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

5.  Środowisko przyrodnicze 
i racjonalne wykorzystanie zasobów 

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

3. Cyfrowy region

8. Obszary wymagające rewitalizacji

1,1% 

33,0% 

73,1% 
80,8% 

0,8% 10,6% 

30,2% 

47,4% 

0,0% 0,0% 0,4% 
3,4% 5,7% 

VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017

wnioski o dofinansowanie
umowy
wnioski o płatność

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych 
w ramach osi 10, natomiast wysokie ryzyko dla pozostałych osi 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11.

Poziom realizacji niektórych wskaźników przyjętych w ramach wykona-
nia, był na 30.06.2017 r. bardzo niski lub zerowy (np. wykonanie wskaź-
nika Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych – dla osi 
1, 3, 8 wyniosło 0% planu). Ustalenia kontroli wskazują, że niski poziom 
wykonania spowodowany był przede wszystkim przedłużaniem się proce-
dur wyboru projektów, głównie z uwagi na niską jakość składanych wnio-
sków (np. w poddziałaniu 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
w działalności MŚP osi 1) lub ich małą liczbę (np. działanie 5.3 Ochrona róż-
norodności biologicznej w osi 5) i wynikającą stąd konieczność ponawiania 
postępowań konkursowych – co z uwagi na przepis art. 47 ust. 3 ustawy 
wdrożeniowej mogło nastąpić w okresie nie krótszym niż trzy miesiące 
od dnia aktualizacji harmonogramu naborów. 

Także kwestie formalne spowodowały istotne opóźnienia. W osi 1 umowa 
IZ z IP, wybraną w trybie przetargowym, została zawarta w marcu 2016 r., 
a pierwsze nabory uruchomione zostały w drugiej połowie 2016 r. W osi 
11 trzeba było dwukrotnie wydłużyć termin naboru wniosków z uwagi 
na utratę statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej przez podmioty, 
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które uzyskały akredytację w 2015 r.29. Zdaniem IZ, w przypadku osi 3 i 9 
wystąpiły opóźnienia z uwagi na brak wydania przez Ministerstwo Zdro-
wia odpowiednich rekomendacji i dokumentów (brak kryteriów wyboru 
projektów z sektora zdrowia). Natomiast powodem opóźnień w osi 5 był 
m.in. przedłużający się proces tworzenia i aktualizacji dokumentów strate-
gicznych (Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych).

IZ poinformowała, że podejmuje działania w celu uzyskania poziomu cer-
tyfikacji wydatków koniecznego do dochowania zasady n+3, a także w celu 
ograniczenia ryzyka nieosiągnięcia celów zapisanych w ramach wykonania 
regionalnego programu operacyjnego na 2018 r.

5.2.20.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Wielkopolskiego

W RPO Woj. Wielkopolskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów w ramach naborów o 47,8 punktu procentowego, tj. z 33,0% 
do 80,8%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 36,8 punktu procentowego, 
tj. z 10,6% do 47,4%;

 y we wnioskach o płatność o 5,3 punktu procentowego, tj. z 0,4% do 5,7%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Wielkopolskiego przedstawiono na wykresie nr 43. 

Wykres nr 43  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Wielkopolskiego [w %]
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Wykres nr 42. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 
2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 43. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Wielkopolskiego [w %].  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

29 Zgodnie z zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 
2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw 
systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii Społecznej 
(Dz. U. MRPiPS z 2015 r. poz. 49).
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Beneficjenci od początku realizacji  RPO Woj.  Wielkopolskiego 
do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 3 395 wnioski na kwotę 7 922 189,3 tys. zł dofinansowania UE, 
tj. 80,8% alokacji;

 y zawarli 1 391 umów o dofinansowanie na kwotę 4 642 368,3 tys. zł 
dofinansowania UE, tj. 47,4% alokacji;

 y złożyli wnioski o płatność na kwotę 562 482,2 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 5,7% alokacji.

Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
108 372,5 tys. euro, tj. 4,4% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Wielkopol-
skiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 44.

Wykres nr 44  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Wielkopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% 
wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]

 

21 
 

Wykres nr 44. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Wielkopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 45. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Zachodniopomorskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
w ramach osi 1 i 6, natomiast wysokie ryzyko dla pozostałych osi 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9.

Kontrola wykazała, że w ramach każdej osi zostały zawarte umowy o dofi-
nansowanie projektów. IZ podała, że do opóźnień w certyfikacji wydatków 
przyczyniły się m.in. oczekiwanie na niezbędne dokumenty przez bene-
ficjentów, np. pozwolenie na budowę, dokumenty środowiskowe, długo-
trwałe procedury postępowań ofertowych i przetargowych, opóźnienia 
po stronie wykonawców, niewielkie zainteresowanie uprawnionych insty-
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tucji naborem w trybie pozakonkursowym, mimo wcześniejszych deklara-
cji, problemy związane z rekrutacją uczestników, uzgodnienia z Minister-
stwem Finansów dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie.

IZ poinformowała, że podjęte działania zaradcze, m.in. wprowadzenie 
zmian w dokumentacji konkursowej, odniosły skutek. 

5.2.21.  Wykorzystanie alokacji i stan realizacji celu finansowego 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. 
Zachodniopomorskiego

W RPO Woj. Zachodniopomorskiego, w okresie od 30 czerwca 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło:

 y we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez benefi-
cjentów o 32,3 punktu procentowego, tj. z 15,4% do 47,7%;

 y w umowach o dofinansowanie projektów o 25,3 punktu procentowego, 
tj. z 1,3% do 26,6%;

 y we wnioskach o płatność o 4,0 punkty procentowe, tj. z 0,4% do 4,4%.

Postęp finansowy w pierwszej połowie okresu finansowania we wnioskach 
o dofinansowanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach 
ogłoszonych naborów, w zawartych umowach o dofinansowanie projek-
tów oraz w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność w RPO 
Woj. Zachodniopomorskiego przedstawiono na wykresie nr 45. 

Wykres nr 45  
Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinan-
sowanie oraz we wnioskach beneficjentów o płatność w RPO Woj. Zachodniopomorskiego 
[w %]
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Wykres nr 44. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Wielkopolskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., 
przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Wykres nr 45. 

Postęp wykorzystania alokacji UE we wnioskach o dofinansowanie, w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach 
beneficjentów o płatność w RPO Woj. Zachodniopomorskiego [w %].  

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Beneficjenci od początku realizacji RPO Woj. Zachodniopomorskiego 
do 30 czerwca 2017 r.:

 y złożyli 1 134 wniosków na kwotę 3 056 953,8 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 47,7% alokacji;

 y zawarli 480 umów o dofinansowanie na kwotę 1 705 831,7 tys. zł dofi-
nansowania UE, tj. 26,6% alokacji;

 y łożyli wnioski o płatność na kwotę 281 661,7 tys. zł dofinansowa-
nia UE, tj. 4,4% alokacji.
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Kwota wnioskowana przez instytucję certyfikującą do Komisji Europej-
skiej od początku realizacji programu do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 
59 044,3 tys. euro, tj. 4,0% alokacji. 

NIK dokonała analizy stanu realizacji wskaźnika finansowego dotyczą-
cego kwoty certyfikowanych wydatków w poszczególnych osiach priory-
tetowych w stosunku do wartości określonej w programie operacyjnym 
do wykonania do końca 2018 r. Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. 
dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. Zachodnio-
pomorskiego na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 46.

Wykres nr 46  
Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach prioryte-
towych RPO Woj. Zachodniopomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 
65% wartości celu pośredniego na koniec 2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko 
niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]

22 

Wykres nr 46. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Zachodniopomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 
2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

zostały zatwierdzone w 2014 r. według stanu na 30 czerwca 2017 r. przedstawiono na wykresie nr 47. 

Wykres nr 47. 

Realizacja minimalnego poziomu certyfikacji wydatków w związku z pierwszym zastosowaniem w 2017 r. zasady n+3 
dla tych programów operacyjnych, które zostały zatwierdzone w 2014 r. (według stanu na 30 czerwca 2017 r.) [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty wydatków certyfikowanych 
w ramach osi 1, 5 i 6, natomiast wysokie ryzyko dla pozostałych osi 2, 3, 4, 
7, 8, i 9.

IZ zidentyfikowała ryzyka, które mogą skutkować m.in. nieosiągnięciem 
wartości przyjętych wskaźników, np.: realizacja przez beneficjentów pro-
jektów o niższej wartości niż zakładano, wygenerowanie dodatkowych 
oszczędności w projektach (np. w przetargach), co może przełożyć się 
na przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika, zmiana sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej w toku wdrażania RPO, znaczące wahania kursu euro, 
wzrost inflacji i obniżenie PKB, zmiany zasad realizacji projektów wyni-
kające z uwarunkowań prawnych (np. zmiana zasad udzielania pomocy 
publicznej), zmiany w trendach danych statystycznych (np. zmiany założeń 
monitorowania danego wskaźnika, z uwagi na wpływ innych niż dotychczas 
czynników), znaczące zwiększenie kosztów projektów, opóźnienie przygo-
towania podstaw prawnych do udzielania wsparcia. 

W celu zapewnienia realizacji wskaźników finansowych i rzeczowych okre-
ślonych celów rocznych, pośrednich na 2018 r. i końcowych na 2023 r., 
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IZ przyjęła następujące rozwiązania: 1) nadanie priorytetowego znacze-
nia (na etapie wyboru projektu) ocenie wpływu danego zakresu wspar-
cia na osiągnięcie celów pośrednich i końcowych; określenie preferencji 
dla projektów realizujących bezpośrednio oraz w największym stopniu 
wskaźniki przyjęte dla ram i rezerwy wykonania w kryteriach wyboru pro-
jektów; 2) zastosowanie wzmocnionego mechanizmu nadzoru nad termi-
nową realizacją projektów; 3) przygotowanie planów działań naprawczych 
w razie wykazania, że osiągnięcie celów pośrednich w 2018 r. lub końco-
wych w 2023 r. będzie zagrożone. 

5.3. Zapewnienie realizacji celu certyfikacji w programach 
operacyjnych

Zgodnie z art. 86 rozporządzenia nr 1303/2013, anuluje się zobowiązanie 
KE dla danego PO (alokację) na dany rok, jeżeli nie zostanie ona wykorzy-
stana na płatności do końca trzeciego roku budżetowego po roku, w któ-
rym podjęto zobowiązanie (tzw. zasada n+3). IK, zgodnie z uzgodnieniami 
z KE, wyznaczyła dla każdego programu operacyjnego minimalny poziom 
certyfikacji, jaki powinien zostać osiągnięty, aby spełnić zasadę n+3. Mini-
sterstwo w dniu 20 lipca 2017 r. poinformowało30 Instytucje Zarządza-
jące o nowym sposobie kalkulacji przez KE zasady n+3, który spowoduje 
przesunięcie kwot z pierwszych lat wdrażania na ostatni rok perspektywy 
finansowej. Zdaniem NIK, ryzyko niezrealizowania celu certyfikacji w kon-
tekście zasady n+3 jest obecnie raczej niewielkie. W kolejnych latach cele 
certyfikacji mocno wzrastają i mogą być znacznie trudniejsze do realiza-
cji ze względu na kumulację wydatków, rozliczeń i certyfikacji. Ponadto, 
według szacunków IK, na 2023 r. przypada do certyfikacji łącznie 32,2 mld 
euro wkładu UE, tj. aż 42% dostępnej alokacji.

Dla objętych kontrolą czterech krajowych programów (PO IŚ, PO WER, 
PO PC, PO PW) pierwszy termin rozliczeń według zasady n+3 przypada 
na 31 grudnia 2017 r., natomiast dla PO IR – na 31 grudnia 2018 r. Na dzień 
30 czerwca 2017 r. cel n+3 dla 2017 r. został wykonany w ramach dwóch 
programów, tj. PO IŚ oraz PO WER. W ramach PO PC i PO PW cel ten był 
wtedy wykonany na poziomie odpowiednio 64,9% i 57,5%. Dyrektorzy 
Departamentów MR wykonujących zadania IZ poinformowali, że moni-
torują stan realizacji projektów, w tym terminowość, wartość składanych 
wniosków o płatność, organizują spotkania z IP oraz beneficjentami. Zda-
niem IZ PO IR, ograniczeniu ryzyka niewykonania celu n+3 w ramach PO IR 
służy m.in. nadwyżka wartości wydatków (575 mln euro), jakie są zaplano-
wane do certyfikacji na koniec 2018 r. w stosunku do minimalnych pozio-
mów wynikających z limitów n+3. 

Realizację minimalnego poziomu certyfikacji wydatków w związku z pierw-
szym zastosowaniem w 2017 r. zasady n+3 dla tych programów operacyj-
nych, które zostały zatwierdzone w 2014 r. według stanu na 30 czerwca 
2017 r. przedstawiono na wykresie nr 47.

30 Pismo Departamentu Koordynacji i Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej nr DKF.V.745.59.3.2017.
Aka, IK: 390369
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Wykres nr 47  
Realizacja minimalnego poziomu certyfikacji wydatków w związku z pierwszym zastoso-
waniem w 2017 r. zasady n+3 dla tych programów operacyjnych, które zostały zatwierdzo-
ne w 2014 r. (według stanu na 30 czerwca 2017 r.) [w %]
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Wykres nr 46. 

Stan realizacji celu pośredniego na 2018 r. dla wskaźnika finansowego w osiach priorytetowych RPO Woj. 
Zachodniopomorskiego na 30 czerwca 2017 r. w odniesieniu do poziomu 65% wartości celu pośredniego na koniec 
2018 r., przyjętego w kontroli NIK jako ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośredniego [w %]. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Dla siedmiu RPO (Woj. Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubu-
skiego, Łódzkiego, Opolskiego, Śląskiego i Wielkopolskiego) pierwszy ter-
min rozliczeń według zasady n+3 przypada w 2017 r. Na dzień 30 czerwca 
2017 r. cel ten został w pełni zrealizowany w trzech województwach: opol-
skim, lubuskim i łódzkim. W RPO Woj. Śląskiego, Dolnośląskiego i Wielko-
polskiego na pół roku przed upływem terminu rozliczenia przez Komisję 
Europejską cel ten został zrealizowany na poziomie odpowiednio 62,2%, 
68,8% oraz 71,9%. Najniższy stopień realizacji tego celu na poziomie 
34,6% osiągnięto w RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. NIK zwróciła uwagę 
na niski poziom dotychczas certyfikowanych środków w ramach RPO Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego. Zdaniem IZ, prawdopodobieństwo utraty środ-
ków unijnych jest niewielkie, ponieważ realizowanie planu przyspieszenia 
zapewnia satysfakcjonujący postęp w tempie wdrożenia RPO Woj. Kujaw-
sko-Pomorskiego. Ponadto, IZ poinformowała, że Urząd zamierza podjąć 
zdecydowane działania w celu osiągania wyników certyfikacji przekracza-
jących poziomy minimalne.

• W ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego według stanu na 30 czerwca 
2017 r., spośród 31 działań zakontraktowano środki na projekty w ramach 
16 z nich. Nie zakontraktowano środków dla pozostałych, w tym  
m.in. dla działania 3.5.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.3. IZ podała m.in., że było to spo-
wodowane trwającym naborem wniosków oraz niezakończeniem 
do 30 czerwca 2017 r. oceny wniosków o dofinansowanie. Nie urucho-
miono żadnych naborów wniosków w ramach dwóch działań 5.2 i 5.3. 
IZ wyjaśniła m.in., że brak naboru dla działania 5.2 spowodowany był pro-
jektowaną nowelizacją ustawy o z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym, natomiast brak naboru projektów pozakonkurso-
wych w ramach działania 5.3 spowodowany był niskim stopniem przygo-
towania PKP do realizacji projektów, w szczególności brakiem opracowa-
nych studiów wykonalności oraz programów funkcjonalno-użytkowych. 
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W celu przyspieszenia realizacji RPO Urząd prowadził m.in. działania 
informacyjne i promocyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów, 
m.in. przeprowadzono kampanię medialną informującą o aktualnych i pla-
nowanych naborach oraz o możliwościach skorzystania z dofinansowania 
w ramach RPO, zrealizowano szkolenia wnioskodawców dotyczące założeń 
konkursów oraz podstawowych zasad kwalifikowalności wydatków i naj-
częściej popełnianych błędów;

• w celu przyspieszenia tempa certyfikacji wydatków IZ RPO Woj. Dolnoślą-
skiego planuje za zgodą KE wprowadzić zmiany w RPO. Ponadto, IZ pod-
jęła następujące działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka nie-
osiągnięcia zakładanych prognoz, polegające w szczególności na: 1) prze-
niesieniu wdrażania działania 8.5, 8.6 i 8.7 do Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, 2) dokonywaniu zmian w harmonogramie 
naborów, 3) zwiększaniu alokacji na konkurs przed rozstrzygnięciem 
naboru w miarę dostępności tzw. wolnych środków, 4) zwiększeniu alo-
kacji w miarę dostępnych środków na rozstrzygnięte nabory, 5) utworze-
niu nowych komórek organizacyjnych, 6) rezygnacji z etapu weryfikacji 
technicznej wniosków o dofinansowanie, 7) wprowadzeniu usprawnień 
w zakresie funkcjonowania kwestionariusza oceny projektów;

• IZ Woj. Śląskiego podała m.in., że wpływ na osiągniętą wartość certyfika-
cji miało m.in. późne przyjęcie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infra-
strukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–202031, opóźnienia w procesie zatwierdzania dokumentów 
wdrożeniowych na poziomie krajowym, niewykorzystywanie znacznej czę-
ści alokacji przeznaczonej na poszczególne konkursy w związku z niższym 
od oczekiwanego zainteresowania konkursami lub niedostateczną jakością 
składanych wniosków; nieprawidłowości występujące w projektach doty-
czące udzielania zamówień publicznych.

Dla dziewięciu RPO (Woj. Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, 
Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Warmiń-
sko-Mazurskiego, Zachodniopomorskiego) pierwszy termin rozliczeń 
według zasady n+3 przypada w 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2017 r. sto-
pień realizacji tego celu wynosił od 11,5% w woj. świętokrzyskim do 22,8% 
w woj. pomorskim, a w woj. warmińsko-mazurskim 3,7%. Przyczyniły się 
do tego m.in. małe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów i niska 
jakość złożonych projektów, co skutkowało niepełnym wykorzystaniem 
alokacji w ramach ogłoszonych naborów. Realizację minimalnego poziomu 
certyfikacji wydatków w związku z pierwszym zastosowaniem w 2018 r. 
zasady n+3 dla tych programów operacyjnych, które zostały zatwierdzone 
w 2015 r. przedstawiono według stanu na 30 czerwca 2017 r. na wykresie 
nr 48.

31  Dz. U. z 2016 r. poz. 899.
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Wykres nr 48  
Realizacja minimalnego poziomu certyfikacji wydatków w związku z pierwszym zastoso-
waniem w 2018 r. zasady n+3 dla tych programów operacyjnych, które zostały zatwierdzo-
ne w 2015 r. (według stanu na 30 czerwca 2017 r.) [w %]

23 

Wykres nr 48. 

Realizacja minimalnego poziomu certyfikacji wydatków w związku z pierwszym zastosowaniem w 2018 r. zasady n+3 
dla tych programów operacyjnych, które zostały zatwierdzone w 2015 r. (według stanu na 30 czerwca 2017 r.) [w %]. 
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Przykładowo, IZ RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego wskazywała różnorodne 
problemy utrudniające wdrażanie RPO, które przyczyniły się m.in. do niskiego 
poziomu certyfikacji wydatków:

• w 2016 r. IZ sygnalizowała konieczność przesunięcia naborów (działanie 
3.2) z uwagi na trwające uzgodnienia (z Komitetem Sterującym do spraw 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia) planu działania w sek-
torze zdrowia. IZ wskazywała także na występujące zakłócenia funkcjono-
wania Lokalnego Systemu Informatycznego uniemożlwiające beneficjen-
tom składanie wniosków o płatność. W opinii IZ, trudności rodziły zbyt 
ogólne, budzące wątpliwości zapisy wytycznych horyzontalnych i ustawy 
wdrożeniowej. Problemem było nieudostępnienie IZ interpretacji wyda-
nych przez MR dla PO WER, w kwestiach obejmujących RPO. Dużą prze-
szkodą był także brak elastyczności w aktualizacji harmonogramu nabo-
rów powodujący, że w sytuacji niewykorzystania alokacji, kolejny nabór 
w tym samym działaniu mógł zostać rozpoczęty najwcześniej po upły-
wie trzech miesięcy od momentu jego aktualizacji. IZ informowała jedno-
cześnie o mniejszym niż zakładano zainteresowaniu naborami i o niskiej 
jakości wniosków o dofinansowanie. Wskazano również na trudności 
z pozyskaniem ekspertów, wydłużeniem czasu oceny projektów wynika-
jącym z konieczności stosowania Kodeksu postępowania administracyj-
nego32 przy doręczaniu pism, opóźnienia w spełnianiu warunków ex-ante 
na poziomie krajowym, brak nowelizacji rozporządzenia w sprawie Sys-
temu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw33 oraz brak Rejestru 
Usług Rozwojowych; 

• w 2017 r. występowały w większości te same trudności. IZ wskazywała 
ponadto m.in. na brak dostatecznej liczby członków komisji oceny pro-

32  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1257).

33  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług  dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U.  Nr 112, poz. 656, ze zm.);  rozporządzenie zostało 
uchylone z dniem 2 września 2017 r.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

84

jektów, trudności w przygotowaniu studium wykonalności przez benefi-
cjentów, oraz problemy techniczne platformy e-PUAP. W opinii IZ, brak był 
odpowiedniego zainteresowania udziałem w projektach w celu tematycz-
nym 8 i 9. Ponadto, trudności rodzą zmiany w systemie edukacji powodu-
jące brak zapewnienia trwałości realizacji projektów, mniejsze niż zakła-
dano zainteresowanie ogłaszanymi naborami oraz niedotrzymywanie 
przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność.

5.4. Działania dotyczące przyśpieszenia i efektywnej realizacji 
programów

Zgodnie z Planem działań, Ministerstwo Rozwoju było odpowiedzialne 
za zidentyfikowanie barier prawno-proceduralnych wpływających na prze-
bieg wdrażania KPO i RPO. W MR prowadzono prace nad projektem ustawy 
o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój-
ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych 
innych ustaw. Zmiany objęły trzy grupy zagadnień: 

 y uproszczenia w zakresie wyboru projektów, m.in.: umożliwienie 
poprawiania oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie, 
możliwość poprawiania projektu na etapie jego oceny, uelastycznie-
nie regulacji dotyczących składania oświadczeń, ograniczenie moż-
liwości żądania od wnioskodawców zaświadczeń i dokumentów 
oraz skrócenie terminów m.in. na rozpatrzenie protestu (łączny czas 
– z 60 do 45 dni);

 y uproszczenia w zakresie realizacji projektów, m.in.: zrezygnowanie 
z instytucji wytycznych programowych (co pozwoli na zmniejszenie 
ilości dokumentów, do stosowania których zobowiązani są beneficjen-
ci), wprowadzenie możliwości zmiany partnera w projekcie partner-
skim za zgodą właściwej instytucji, doprecyzowanie kwestii możli-
wości dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie, wskazanie 
dodatkowego 14-dniowego terminu na złożenie wniosku o płatność 
(rozliczenie otrzymanej zaliczki), w którym beneficjentowi nie grożą 
konsekwencje w postaci naliczania odsetek, wyłączenie stosowania 
regulacji dotyczących rozliczania wniosków o płatność w odniesieniu 
do projektów rozliczanych metodą kosztów uproszczonych oraz wpro-
wadzenie modyfikacji zasad rozliczania dotacji udzielonych beneficjen-
towi z budżetu i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (efek-
tem zmiany będzie umożliwienie rozliczania dotacji celowych udziela-
nych beneficjentom z budżetu państwa oraz budżetu jednostek samo-
rządu terytorialnego na współfinansowanie projektów na zasadach 
analogicznych, jak dla płatności z budżetu środków europejskich, 
tj. w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie, bez koniecz-
ności zwracania niewykorzystanych środków na koniec roku budże-
towego);
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 y inne rozwiązania przyjęte w ustawie, m.in.: wprowadzenie instytucji 
Rzecznika Funduszy Europejskich34, rozszerzenie zakresu współpracy 
z ekspertami o etap realizacji umowy oraz ocenę ich pracy, zmieniono 
katalog wyłączeń spod egzekucji sądowej i administracyjnej środków 
europejskich, zapewnienie podstaw prawnych do stworzenia i funkcjo-
nowania bazy usług rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, wprowadzenie przepisów regulujących 
kwestie udzielania pomocy zwrotnej.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji progra-
mów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finan-
sowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 2 września 
2017 r.35.

W okresie objętym kontrolą Urzędy Marszałkowskie wprowadzały zmiany 
organizacyjne i proceduralne w celu skrócenia czasu oceniania wniosków 
o dofinansowanie i zawierania umów z beneficjentami. I tak, przykładowo:

W UM w Opolu w celu skrócenia czasu trwania oceny wniosków o dofinanso-
wanie i kontraktacji wprowadzono następujące usprawnienia organizacyjne:

• dokonano z dniem 1 lutego 2016 r. podziału referatów – dotychczasowy 
Referat Przyjmowania podzielono na dwie odrębne komórki;

• powołano (14 marca 2016 r.) Międzyinstytucjonalny Zespół ds. wdrażania 
RPO, w skład którego weszli przedstawiciele IZ oraz IP; 

• wprowadzono możliwość niestacjonarnej oceny merytorycznej projektów, 
tj. bez konieczności przeprowadzania oceny w siedzibie IZ w ramach Komi-
sji Oceny Projektów;

• zastosowano nową wersję generatora wniosków – w generatorze wprowa-
dzono zmiany, które mają na celu wyeliminowanie popełnianych błędów 
we wnioskach o dofinansowanie projektów; 

• w ramach prowadzonego systemu oceny elektronicznej – w działaniach 
współfinansowanych z EFS opracowano system uzupełniania i przekazy-
wania przez ekspertów kart oceny wniosków o dofinansowanie projektów 
w pełni on-line.

Przed rozpoczęciem wprowadzania usprawnień organizacyjnych zakończono 
jeden konkurs, którego czas trwania oceny wyniósł 186 dni. Po rozpoczęciu 
wprowadzania usprawnień organizacyjnych zakończono 5 konkursów, których 
średni czas trwania oceny wyniósł 127 dni, tj. krócej o 59 dni.

Do podjętych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie działań na rzecz 
usprawnienia oceny wniosków o dofinasowanie i kontraktacji zaliczały się: 

• zmiana w procesie komunikacji pomiędzy IZ a ekspertami w ramach prac 
Komisji Oceny Projektów (KOP) (wprowadzono zdalny sposób dokonywa-
nia oceny projektów za pośrednictwem systemu LSI2014); 

34 Rzecznik Funduszy Europejskich będzie obowiązkowo powoływany na poziomie na każdej 
instytucji zarządzającej, natomiast jego powołanie na poziomie instytucji pośredniczącej 
i wdrażającej jest dobrowolne. Celem powołania Rzecznika Funduszy Europejskich jest utworzenie 
instytucji, która poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi 
podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych będzie odpowiedzialna 
za monitorowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania propozycji 
usprawnień i ulepszeń w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków 
unijnych.

35 Dz. U. z 2 sierpnia 2017 r. poz. 1475.
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• kierowanie projektów pod ocenę KOP w jednym czasie, niezależnie 
od zakończenia oceny wszystkich projektów w ramach danej części oceny;

• modyfikacja definicji „braków formalnych”; 
• po zakończeniu oceny wstępnej projektu, wzywanie wnioskodawcy 

do przedłożenia dokumentacji niezbędnej do weryfikacji poprawności 
zamówień udzielonych przed dniem złożenia wniosku jeszcze przed zakoń-
czeniem oceny wstępnej; 

• wzywanie wnioskodawców do przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie po zakończeniu oceny wniosku, 
lecz przed przyznaniem im dofinansowania; 

• kierowanie do poprawy jedynie tych wniosków, które miały realną szansę 
na uzyskanie dofinansowania, tj. takich, które pozwalały na pozytywną 
ocenę dopuszczalności i wykonalności oraz uzyskały minimalną punkta-
cję w kryteriach jakości. 

Badanie wykazało, że czas trwania oceny wniosków o dofinansowanie został 
skrócony w 2017 r. w stosunku do 2016 r. o 30 dni (ze 120 dni do 90 dni).

Kontrola wykazała, że w IZ RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego przekroczono 
dopuszczalny czas oceny wszystkich 19 wniosków o dofinansowanie złożo-
nych w jednym (w ramach osi nr 8) z pięciu badanych naborów – o 18 dni 
roboczych. Zgodnie z pkt 4.2.1 Regulaminu konkursu oceny formalno-mery-
torycznej dokonuje się w terminie 85 dni roboczych liczonych od dnia roz-
poczęcia oceny do rozstrzygnięcia konkursu. Tymczasem rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło w 103 dniu roboczym. IZ wyjaśniła, że wysokie obciąże-
nie pracą Urzędu, spowodowane nałożeniem się obowiązków, miało wpływ 
na ostateczne przesunięcie terminu zakończenia oceny formalno-merytorycz-
nej w konkursie. IZ podała, że podjęła działania mające na celu przestrzeganie 
terminu dla oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie pole-
gające m.in. na: zaangażowaniu w ocenę dodatkowych ekspertów i pracowni-
ków Urzędu, którzy posiadają stosowną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, 
wprowadzeniu usprawnień organizacyjnych polegających na podziale zadań 
dotyczących oceny formalno-merytorycznej pomiędzy większą liczbę komó-
rek organizacyjnych.

Zmiany wprowadzone w Urzędach Marszałkowskich w celu przyspiesze-
nia czasu weryfikacji wniosków o płatność dotyczyły głównie rezygnacji 
z dokumentacji papierowej i prowadzeniu korespondencji z beneficjentami 
w tym zakresie przez system SL2014. Przykładowo:

Działania jakie podejmował Urząd Marszałkowski w Łodzi w celu zapewnienia 
szybszego procesu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność to m.in.:

• codzienne monitorowanie w systemie SL2014 stanu zatwierdzonych wnio-
sków i bezpośredni kontakt z beneficjentami w celu ustalenia terminu 
przekazania dofinansowania, przypomnienie beneficjentom o terminie 
złożenia wniosku o płatność;

• wprowadzenie funkcji opiekunów projektów i umożliwienie beneficjentom 
konsultacji z opiekunami;

• zapewnienie systemu sprawnej rekrutacji i systemu szkoleń.

Wprowadzone działania doprowadziły do skrócenia procesu weryfikacji: 
o 2 dni (z 10 do 8 dni) w zakresie wniosków płatność zaliczkową i o 5 dni 
(z 35 do 30 dni) w zakresie wniosków finansowych.
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Do podjętych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie działań na rzecz zwięk-
szenia efektywności i przyspieszenia realizacji Programu w zakresie oceny 
wniosków o płatność zaliczono: 

• umożliwienie wnioskodawcom przedłożenia dokumentacji niezbędnej 
do weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych niezwłocz-
nie po podpisaniu umowy z wykonawcą, jeszcze przed złożeniem wniosku 
o płatność;

• niewzywanie beneficjentów do korekty wniosków zawierających błędy 
ocenione przez IZ jako nieistotne. 

Badanie wykazało, że czas trwania oceny wniosków o płatność został skró-
cony w roku 2017 r. w stosunku do 2016 r. o 5,5 dnia (z 17,5 dnia do 12 dni). 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, EFSI mogą być wyko-
rzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych. Instrumenty 
finansowe wdraża się, by wesprzeć inwestycje, które uznaje się jako finan-
sowo wykonalne i nie otrzymujące wystarczającego finansowania ze źró-
deł rynkowych. 

Kontrola NIK wykazała, że proces uruchamiania instrumentów finanso-
wych w skontrolowanych programach operacyjnych, zgodnie z art. 37 ust. 2 
rozporządzenia nr 1303/2013 był poprzedzany przeprowadzeniem ewa-
luacji ex-ante, która wykazała występowanie zawodności mechanizmów 
rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji, a także szacunkowego 
poziomu i zakresu zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy 
instrumentów finansowych, które mają uzyskać wsparcie. Zarządy woje-
wództw przyjmowały również strategie inwestycyjne dla instrumentów 
finansowych w ramach RPO, w których określano te działania w ramach 
osi priorytetowych, gdzie zastosowanie instrumentów finansowych będzie 
miało miejsce. W oparciu o zapisy strategii, Zarządy Województw przyjmo-
wały harmonogramy wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO.

W krajowych programach operacyjnych w okresie objętym kontrolą 
zakończono proces związany z określeniem zakresu wsparcia w formie 
instrumentów finansowych w ramach PO WER, PO IR i PO PC. W PO PW 
trwała jeszcze procedura wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego, 
które będzie podstawą do oceny możliwości zastosowania instrumentów 
finansowych w programie. W PO IŚ została zachowana możliwość wdro-
żenia IF w sytuacji gdy zostanie zidentyfikowane zapotrzebowanie na tę 
formę finansowania. 

Wszystkie IZ regionalnych programów operacyjnych wybrały model wdra-
żania instrumentów finansowych w formie funduszu funduszy36. Urzędy 
Marszałkowskie dokonały wyboru Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jako podmiotu wdrażają-
cego fundusz funduszy. BGK powierzono jako menedżerowi funduszu fun-
duszy świadczenie usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych 

36 Fundusz tworzony w celu zapewnienia wsparcia w postaci środków finansowych z programu 
operacyjnego dla kilku instrumentów finansowych; otrzymane przez fundusz wsparcie 
przekazywane jest dalej pośrednikom finansowym.

Uruchamianie 
instrumentów 
finansowych w ramach 
programów nie zostało 
zakończone i nadal trwa 
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potrzeb regionów i społeczeństwa poprzez udostępnianie ostatecznym 
odbiorcom wsparcia w formie instrumentów finansowych. 

Do dnia zakończenia kontroli podejmowane były działania związane 
z wdrażaniem instrumentów finansowych. Przykładowo:

• Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził zasady, tryb i warunki 
wyboru pośredników i ogłoszono przetargi nieograniczone w sprawie 
ich wyboru;

• w ramach RPO Woj. Łódzkiego BGK ogłosił przetarg nieograniczony 
na wybór pośredników finansowych z terminem składania ofert 
do 26 czerwca 2017 r.;

• w ramach RPO Woj. Opolskiego planowane terminy zakończenia wyboru 
pośrednich finansowych określono na III–IV kwartał 2017 r.;

• podpisanie umów przez EBI z pośrednikami finansowymi w ramach RPO 
Woj. Śląskiego zostało zaplanowane do końca września 2017 r.;

• w RPO Woj. Wielkopolskiego postępowania przetargowe na wybór pośred-
ników finansowych do dnia zakończenia kontroli były w trakcie realizacji 
i planowano uruchomienie kolejnych postępowań;

• IZ RPO Woj. Lubelskiego podjęła działania mające na celu zmobilizowanie 
BGK do zintensyfikowania przygotowania wyboru pośredników finanso-
wych;

• w przypadku RPO Woj. Mazowieckiego działania BGK i EBI dotyczące 
wyboru pośredników finansowych były w trakcie realizacji;

• postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór pośredni-
ków finansowych w ramach RPO Woj. Podkarpackiego zostało wszczęte 
przez BGK w lipcu 2017 r.;

• w ramach RPO Woj. Pomorskiego w II kwartale 2017 r. ogłoszono postępo-
wania na wybór pośredników finansowych w trzech z pięciu instrumentów 
finansowych, a dla pozostałych zostaną ogłoszone w III kwartale 2017 r.;

• w przypadku RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego trwały prace nad aktu-
alizacją dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego na wybór 
pośredników finansowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako menadżer funduszu funduszy RPO 
Woj. Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, 
Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, 
Pomorskiego, Wielkopolskiego oraz Zachodniopomorskiego, wybiera insty-
tucje finansowe do pełnienia roli pośredników finansowych, którzy udzie-
lać będą mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, 
a także jednostkom samorządu terytorialnego i spółdzielniom mieszka-
niowym wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w postaci instru-
mentów takich jak: pożyczka, poręczenie lub wejścia kapitałowe. Pośred-
nikami finansowymi mogą być instytucje takie jak: fundusze pożyczkowe, 
fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze i komercyjne oraz podmioty 
zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka. Podmioty 
te udzielać będą wsparcia w obszarze: rozwoju sektora MŚP, efektywno-
ści energetycznej, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rynku pracy. 
Obecnie BGK ogłasza przetargi na wybór instytucji finansowych w obsza-
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rze rozwoju sektora MŚP oraz rynku pracy. Zgodnie z informacją podaną 
przez BGK według stanu na 28 września 2017 r.37 pośrednicy finansowi 
zostali wybrani w woj. dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, 
pomorskim i wielkopolskim.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1303/2013 państwa członkowskie 
zostały zobowiązane do spełnienia warunków wstępnych nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2016 r. W Planie działań zobowiązano właściwych 
ministrów oraz IZ RPO do wypełnienia wszystkich warunków wstępnych 
(tzw. warunków ex-ante). Do 31 grudnia 2016 r. niespełnione zostały trzy 
z 29 warunków tematycznych, tj.: 6.1. Gospodarka wodna, 6.2. Gospodarka 
odpadami i 9.3. Zdrowie. KE w kontaktach roboczych poinformowała, 
że ostatecznym terminem dotyczącym spełnienia wszystkich warunków ex-
-ante jest termin składania przez państwa członkowskie raportu z postępu 
umowy partnerstwa, tj. 31 sierpnia 2017 r. 

Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wypełniła warunek 9.3. Zdro-
wie w dniu 26 kwietnia 2017 r. Warunek 6.2. Gospodarka odpadami – pro-
mowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sek-
torze gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE został 
spełniony 2 sierpnia 2017 r. Na poziomie krajowym przyjęcie Krajowego 
Planu Gospodarowania Odpadami nastąpiło w lipcu 2016 r., a następnie 
przekazano dokument do Komisji, która potwierdziła spełnienie warunku 
w tym zakresie. Na poziomie regionalnym do 30 czerwca 2017 r. wszystkie 
województwa uchwaliły wojewódzkie plany gospodarowania odpadami.

Trwały prace nad spełnieniem warunku tematycznego 6.1. Gospodarka 
wodna. W celu wypełnienia tego warunku Sejm uchwalił nową ustawę 
– Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., która została opublikowana w Dzien-
niku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017 r. pod poz. 1566. Ponadto, zostało opu-
blikowanych w grudniu 2016 r. 10 zaktualizowanych Planów Gospodaro-
wania Wodami w Dorzeczach. 

Pozostałe warunki wstępne wymagane dla regionalnych programów opera-
cyjnych zostały spełnione w wymaganym terminie, tj. do 31 grudnia 2016 r. 
Przykładowo:

Województwo Lubuskie w wymaganym terminie spełniło warunki ex-ante, 
m.in.:

• opracowano wskaźniki statystyczne i wskaźniki rezultatu, m.in. oszaco-
wano wskaźnik Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) 
dla województwa lubuskiego (warunek 7 ogólny ex-ante). Informacja 
o spełnieniu warunku wraz z metodologią szacowania wskaźnika została 
przekazana do KE. W dniu 9 lutego 2016 r. otrzymano potwierdzenie speł-
nienia warunku;

• opracowano Program Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego (PRI), 
co spełniało warunek tematyczny 1.1. – Badania naukowe i innowacje – Ist-
nienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjali-
zacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydat-
ków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze 
funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji. 

37 https://rpo.bgk.pl/posrednicy-finansowi/

Zakończone zostało 
spełnianie warunków 
wstępnych realizacji 
programów 
operacyjnych
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Dokument został przekazany do KE dnia 28 lipca 2016 r. W dniu 5 sierp-
nia 2016 r. otrzymano potwierdzenie spełnienia warunku tematycznego;

• opracowano Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 
celem spełnienia kryterium warunkującego tj. istnienia kompleksowego 
planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transporto-
wych. Dokument został przekazany do Komisji Europejskiej 10 czerwca 
2016 r. W dniu 6 października 2016 r. otrzymano potwierdzenie spełnie-
nia warunku tematycznego 7.1 oraz 7.2. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem rozwoju terytorial-
nego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 7 
rozporządzenia nr 1301/201338. Jednostki samorządu terytorialnego reali-
zują wspólne strategie dotyczące przede wszystkim zintegrowanych dzia-
łań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W ramach 
tego instrumentu, partnerstwa miast oraz powiązanych z nimi funkcjonal-
nie sąsiadujących gmin realizują wspólne, zintegrowane przedsięwzięcia, 
łączące działania finansowane z EFRR i EFS. 

Kontrola NIK wykazała, że ZIT są realizowane w ramach specjalnie wydzie-
lonej alokacji w każdym z 16 RPO. W ramach PO IŚ i PO PW realizowane 
są tzw. projekty komplementarne z ZIT. W ramach RPO powstało 24 ZIT, 
w tym 17 na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich (Białystok, 
Bydgoszcz-Toruń, Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gorzów Wielkopolski, Katowice-
-Gliwice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, 
Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) oraz na siedmiu obszarach 
funkcjonalnych miast subregionalnych/ regionalnych w czterech woje-
wództwach: śląskim (Częstochowa, Rybnik, Bielsko-Biała), dolnośląskim 
(Jelenia Góra, Wałbrzych), wielkopolskim (Kalisz-Ostrów Wielkopolski) 
oraz zachodniopomorskim (Koszalin-Kołobrzeg-Białogard).

W ramach 16 RPO na realizację ZIT przeznaczonych zostało pra-
wie 3,8 mld euro. W ramach programów krajowych (PO IŚ i PO PW) 
na realizację projektów komplementarnych do ZIT przeznaczono kwotę 
ok. 6,2 mld euro. 

W 2015 r. zostały przygotowane strategie ZIT, które następnie zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez zarządy województw w zakresie możli-
wości finansowania z RPO i Ministerstwo Rozwoju pod względem zgod-
ności z umową partnerstwa. Jak podano w Sprawozdaniu z realizacji Planu 
działań w 2016 r., ostatnia strategia dla obszaru funkcjonalnego Kołobrzeg-
-Koszalin-Białogard, uzyskała pozytywną opinię ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego 11 lipca 2016 r. Po zaopiniowaniu wszystkich 
strategii ZIT rozpoczął się proces aktualizacji niektórych z nich, głównie 
spowodowany zmianami w zakresie projektów pozakonkursowych. W stra-
tegiach ZIT określono m.in. analizę problemów rozwojowych dla obszaru 
ZIT, cele, jakie mają być realizowane w ramach ZIT, oczekiwane wskaźniki 

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 289, ze zm.).

Usprawniono realizację 
Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 
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rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO, propozycje kryteriów 
wyboru projektów w trybie konkursowym, źródła finansowania. 

Kryteria wyboru projektów służące realizacji strategii ZIT zostały przyjęte 
przez Komitety Monitorujące w okresie od 2015 r. do 2017 r. Nabory wnio-
sków ogłaszano zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinan-
sowanie dla RPO. Przykładowo:

• w woj. dolnośląskim do 30 czerwca 2017 r. ogłoszono ogółem 133 nabory 
w ramach trzech ZIT funkcjonujących na obszarze ww. województwa, 
tj. 52 w ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, 40 w ZIT Aglomera-
cji Jeleniogórskiej, 41 w ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej;

• w woj. śląskim według stanu na 31 marca 2017 r. ogłoszono 115 naborów 
wniosków (w tym 35 ZIT Subregionu Centralnego), a kolejnych 39 nabo-
rów (w tym 16 ZIT Subregionu Centralnego) jest planowanych do ogło-
szenia do końca 2017 r.

W zakresie wdrażania ZIT pojawiły się problemy i opóźnienia, przykła-
dowo:

• w przypadku ZIT w RPO Woj. Łódzkiego wystąpiły problemy beneficjen-
tów w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu, 
problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów doty-
czących pomocy publicznej w projekcie, opóźnienia wnioskodawców 
w pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów, konieczność przemodelowa-
nia zakresu rzeczowego w odniesieniu do możliwości wykonania założeń 
projektowych, problemy w uregulowaniu stanu prawnego gruntów i nie-
ruchomości;

• głównymi przyczynami opóźnień w realizacji ZIT w RPO Woj. Wielko-
polskiego było przekazywanie z opóźnieniem dokumentów przez bene-
ficjentów, błędy występujące w przekazanej dokumentacji finansowej, 
które musiały być skorygowane, przedłużające się negocjacje z Komisją 
Europejską w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów oraz meto-
dologii oceny wniosków o dofinansowanie dla projektów finansowanych 
z EFS;

• w przypadku RPO Woj. Lubelskiego jako przyczyny opóźnień w realiza-
cji projektów ZIT wskazano m.in. duże nakłady na inne działania inwe-
stycyjne gmin, brak możliwości kredytowania inwestycji, przedłużające 
się postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przedłużające się 
uzgodnienia oraz długi czas uzyskiwania wymaganych decyzji administra-
cyjnych, a także utrudnienia ze strony wnioskodawców polegające na celo-
wym opóźnianiu odbioru korespondencji wysyłanej przez Urząd wzywa-
jącej do poprawy oczywistych pomyłek lub uzupełnienia braków formal-
nych, brak terminowości ze strony ekspertów zewnętrznych oraz fakt 
realizacji części projektów jako partnerskich, co utrudniało synchroniza-
cję działań w zakresie przygotowywania projektów.

Począwszy od IV kwartału 2016 r. przyjmowane były przez zarządy woje-
wództw i w 2017 r. realizowane przez ZIT plany naprawcze wraz z planami 
działań, w celu podwyższenia poziomu planowanych do zakontraktowa-
nia, a następnie certyfikowania wydatków w ramach inwestycji realizowa-
nych przez jednostki tworzące ZIT. Plany naprawcze obejmowały działa-
nia mające na celu skrócenie procesu oceny wniosków o dofinansowanie 

Podejmowane były 
skuteczne działania 
zwiększające 
kontraktację środków  
w ramach ZIT
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oraz kontraktacji m.in. poprzez wprowadzenie uproszczeń w procedu-
rach i w prowadzenie stałego monitoringu postępów oceny wniosków. 
W planach naprawczych określono cele kontraktacji na koniec 2017 r., 
które na dzień zakończenia kontroli były w trakcie realizacji, np.:

• w RPO Woj. Dolnośląskiego wg stanu na 23 sierpnia 2017 r. zrealizowano 
60,2% zaplanowanej kontraktacji na 2017 r.;

• w RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego według stanu na 30 czerwca 2017 r. 
osiągnięto 39,9% planu kontraktacji na 2017 r.

Nie we wszystkich województwach realizacja planów naprawczych 
przez ZIT była wystarczająco skuteczna, a postęp zawierania umów z bene-
ficjentami projektów w ramach ZIT nie był jednakowo zadowalający. 

W RPO Woj. Podkarpackiego poziom kontraktacji alokacji ZIT zaplanowany 
w Planie naprawczym został ustalony następująco: w I kwartale 2017 r. 
– 4,89%, w II kwartale 21,94%. Faktyczne wykonanie w I kwartale 2017 r. 
wyniosło 0%, zaś w II kwartale 2017 r. – 9,69%, co było spowodowane 
m.in. brakiem pozwolenia na budowę. W związku z brakiem osiągnięcia zakła-
danego w Planie naprawczym poziomu kontraktacji alokacji ZIT Ministerstwo 
Rozwoju dokonało blokady wydatków ujętych w Szczegółowym budżecie 
na wsparcie podmiotu realizującego ZIT w 2017 r. Zablokowana kwota dotacji 
w 2017 r. wyniosła 196.093,18 zł (proporcjonalnie do niezrealizowanej części 
celu określonego narastająco na dzień 30.06.2017 r.). 

Na wykresie nr 49 przedstawiono stopień wykorzystania alokacji środków 
UE w ramach ZIT na 30 czerwca 2017 r. w zakresie podpisanych umów 
o dofinansowanie i wniosków o płatność.
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Wykres nr 49  
Wykorzystanie alokacji środków UE w ramach ZIT w zakresie podpisanych umów o dofi-
nansowanie i wniosków o płatność – stan na 30 czerwca 2017 r. [w %]

24 

Wykres nr 49. 

Wykorzystanie alokacji środków UE w ramach ZIT w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie i wniosków o 
płatność – stan na 30 czerwca 2017 r. [w %] 
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Wkład UE jako % alokacji (umowy)

Wkład UE jako % alokacji 
(wnioski o płatność)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Największy procent alokacji środków UE zakontraktowano w przypadku 
ZIT Gdańsk–Gdynia–Sopot – w podpisanych umowach o dofinansowa-
nie w ramach tego ZIT na 30 czerwca 2017 r. było to 74,9% alokacji. Naj-
większy procent alokacji środków UE rozliczono na 30 czerwca 2017 r. 
w przypadku ZIT Kraków – we wnioskach o płatność beneficjenci rozliczyli 
10,8% alokacji. W przypadku ZIT Lublin nie zawarto jeszcze umów z bene-
ficjentami projektów ZIT i nie rozliczono żadnych wydatków. IZ podała 
m.in., że do końca 2017 r. planowane było podpisanie dwóch umów na dofi-
nansowanie projektów w ramach ZIT Lublin na kwotę stanowiącą 11,7% 
alokacji przeznaczonej na ZIT Lublin z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
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6.1. Informacje dodatkowe
Kontrola została przeprowadzona w:

 − Ministerstwie Rozwoju – wykonującym zadania IZ krajowymi progra-
mami operacyjnymi oraz IK UP – na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli39, pod względem 
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 ust. 1 ustawy 
o NIK);

 − urzędach marszałkowskich 16 województw – wykonujących zadania 
IZ regionalnymi programami operacyjnymi – na podstawie art. 2 ust. 2 
ustawy o NIK, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności 
(art. 5 ust. 2 ustawy o NIK).

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r., ostatnie wystąpienie zostało 
wysłane 18 września 2017 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 1 czerwca 
do 11 września 2017 r.

Do kierowników jednostek kontrolowanych zostało skierowanych 
17 wystąpień pokontrolnych. Z ogólnej liczby skierowanych przez NIK 
11 wniosków pokontrolnych, na 11 grudnia 2017 r. jeden wniosek został 
zrealizowany, w trakcie realizacji było siedem wniosków a w przypadku 
trzech wniosków kierownicy jeszcze nie przekazali informacji o stanie 
ich realizacji.

Wnioski pokontrolne dotyczyły przede wszystkim:

 − zapewnienia terminowego przekazywania do IK informacji kwartal-
nych z realizacji KPO, informacji z działań informacyjnych i promocyj-
nych oraz informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej (MR);

 − kontynuowania bieżącego monitoringu osiąganych wskaźników 
w ramach RPO i przyspieszenia działań zmierzających do wykorzysta-
nia środków przewidzianych dla poszczególnych osi priorytetowych 
(UM Woj. Małopolskiego);

 − przyspieszenia działań zapewniających realizację certyfikacji środ-
ków do KE na poziomie określonym przez Radę Ministrów (UM Woj. 
Małopolskiego, UM Woj. Świętokrzyskiego, UM Woj. Dolnośląskiego, 
UM Woj. Podkarpackiego);

 − terminowego przekazywania do IK kwartalnych informacji z realizacji 
RPO (UM Woj. Świętokrzyskiego);

 − przekazywania Ministrowi Rozwoju rzetelnie sporządzonych spra-
wozdań kwartalnych o zdiagnozowanych problemach i podjętych 
względem nich działań zaradczych (UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego);

 − przestrzeganie określonego terminu dla oceny formalno-merytorycz-
nej wniosków o dofinansowanie (UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego);

 − zintensyfikowania działań w zakresie zwiększenia poziomu kontrak-
tacji alokacji ZIT (UM Woj. Podkarpackiego).

39 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.

Kryteria kontroli i zakres 
podmiotowy

Okres objęty kontrolą

Pozostałe informacje 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych
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Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne kierowników jednostek kontro-
lowanych wynika m.in., że:

 − w UM Woj. Świętokrzyskiego w związku z aktualizacją Wytycznych 
w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020 znacznemu zmniej-
szeniu uległ zakres przedmiotowy Informacji kwartalnej, co bezpo-
średnio przekłada się na ograniczenie czasu potrzebnego na jej przygo-
towanie, a zatem ogranicza ryzyko dokonywania uzupełnień czy błę-
dów wydłużających proces weryfikacji oraz zintensyfikowano dzia-
łania wdrożeniowe w 2017 r. w ramach RPO, aby został zrealizowany 
Plan certyfikacji na lata 2017 i 2018, które polegały m.in. na: wprowa-
dzeniu zmian w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowa-
nie w trybie konkursowym mających na celu skoncentrowanie dostęp-
nych zasobów ludzkich na naborach najistotniejszych w punktu widze-
nia celów pośrednich ram wykonania RPO, a także na zwiększeniu 
puli środków w rozstrzygniętych naborach, celem wybrania większej  
ilości projektów do dofinansowania, a ponadto na bieżąco dokonuje się 
kontraktacji i weryfikacji wniosków o płatność, które są sukcesywnie 
ujmowane w deklaracjach wydatków od IZ do IC, a następnie zgłasza-
ne we wnioskach o płatność do KE;

 − w UM Woj. Podkarpackiego wprowadzono zmiany w harmonogra-
mie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
oraz na bieżąco dokonuje się kontraktacji i weryfikacji wniosków 
płatność, a IZ na bieżąco podejmuje rozwiązania przyczyniające się 
do usprawnienia i przyspieszenia tempa wdrażania RPO w zakresie 
projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT;

 − w UM Woj. Wielkopolskiego wydział certyfikacji na bieżąco monito-
ruje stan wdrażania RPO, a ponadto organizowane są spotkania robo-
cze z jednostkami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych osi 
priorytetowych RPO w celu analizy przyczyn nieosiągnięcia założo-
nych celów pośrednich. Dodatkowo założono podjęcie decyzji o certy-
fikowaniu zaliczek;

 − w UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego w zakresie monitorowania wskaź-
ników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do celów RPO, począw-
szy od sprawozdania za II kwartał 2017 r. IZ poinformowała, że zwe-
ryfikowała podejście do opisywania występujących problemów i środ-
ków podjętych dla ich rozwiązania. W celu przestrzegania określonego 
terminu dla oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowa-
nie IZ zaangażowała w ocenę dodatkowych ekspertów i pracowników 
Urzędu, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalają-
ce na ocenę wniosku o dofinansowanie, położono nacisk na przygoto-
wanie merytoryczne oceniających wnioski o dofinansowanie, wpro-
wadzono usprawnienia organizacyjne w celu terminowego wykony-
wania zadań. 
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Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w 17 jednostkach.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.
Departament 
Administracji 
Publicznej

Ministerstwo 
Rozwoju

Mateusz Morawiecki 
– Minister Rozwoju 
i Finansów

Opisowa 

2.
Delegatura NIK 
we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego

Cezary Przybylski 
– Marszałek 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Opisowa

3.
Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko- 
-Pomorskiego

Piotr Całbecki 
– Marszałek 
Województwa 
Kujawsko- 
-Pomorskiego

Opisowa

4.
Delegatura NIK 
w Lublinie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego

Sławomir Sosnowski 
– Marszałek 
Województwa 
Lubelskiego

Opisowa

5.
Delegatura NIK 
w Zielonej Górze

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego

Elżbieta Anna 
Polak – Marszałek 
Województwa 
Lubuskiego

Opisowa

6.
Delegatura NIK 
w Łodzi

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Łódzkiego

Witold Stępień 
– Marszałek 
Województwa 
Łódzkiego 

Opisowa

7.
Delegatura NIK 
w Krakowie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

Jacek Krupa 
– Marszałek 
Województwa 
Małopolskiego

Opisowa

8.
Delegatura NIK 
w Warszawie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego

Adam Struzik 
– Marszałek 
Województwa 
Mazowieckiego

Opisowa

9.
Delegatura NIK 
w Opolu

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego

Andrzej Buła 
– Marszałek 
Województwa 
Opolskiego

Opisowa

10.
Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackiego

Władysław Ortyl 
– Marszałek 
Województwa 
Podkarpackiego

Opisowa

11.
Delegatura NIK 
w Białymstoku

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego

Jerzy Leszczyński 
– Marszałek 
Województwa 
Podlaskiego

Opisowa

12.
Delegatura NIK 
w Gdańsku

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego

Mieczysław Struk 
– Marszałek 
Województwa 
Pomorskiego

Opisowa

13.
Delegatura NIK 
w Katowicach

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego

Wojciech Saługa 
– Marszałek 
Województwa 
Śląskiego

Opisowa

Wykaz jednostek 
kontrolowanych



ZAŁĄCZNIKI

97

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

14.
Delegatura NIK 
w Kielcach

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego

Adam Jarubas 
– Marszałek 
Województwa 
Świętokrzyskiego

Opisowa

15.
Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko- 
-Mazurskiego 

Jacek Protas 
– Marszałek 
Województwa 
Warmińsko- 
-Mazurskiego

Opisowa

16.
Delegatura NIK 
w Poznaniu 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Marek Woźniak 
– Marszałek 
Województwa 
Wielkopolskiego

Opisowa

17.
Delegatura NIK 
w Szczecinie 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodnio- 
-pomorskiego 

Olgierd Geblewicz 
– Marszałek 
Województwa 
Zachodnio- 
-pomorskiego

Opisowa
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-
ekonomicznych

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju40, politykę rozwoju prowadzą m.in. Rada Ministrów 
i samorząd województwa. Zgodnie z art. 3a tej ustawy minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii rozwoju 
współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojo-
wych pochodzących z UE m.in. przez wykonywanie zadań państwa człon-
kowskiego UE określonych w przepisach UE dotyczących funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójności oraz w umowie partnerstwa. Zgodnie z art. 4 
ust. 1 ww. ustawy, politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii 
rozwoju, programów i dokumentów programowych. Zgodnie z definicją 
zawartą w art. 5 pkt 1a) ww. ustawy, określenie dokumenty programowe 
oznacza umowę partnerstwa oraz programy służące jej realizacji. 

Za koordynację realizacji programów operacyjnych odpowiada minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 
wdrożeniowej. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, koordynacja realizacji 
programów operacyjnych przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego polega m.in. na monitorowaniu realizacji programów opera-
cyjnych i określaniu celów finansowych i rzeczowych wydatkowania środ-
ków w ramach programów operacyjnych na kolejne lata oraz monitorowa-
niu realizacji tych celów w perspektywie finansowej 2014–2020.

W Polsce ustanowiono sześć krajowych i szesnaście regionalnych pro-
gramów operacyjnych na lata 2014–2020, po jednym dla każdego woje-
wództwa. Za realizację programów operacyjnych odpowiada Instytucja 
Zarządzająca (IZ), której zadania dla krajowych programów operacyjnych 
wykonuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, a dla regionalnych 
programów operacyjnych – zarząd województwa za pomocą obsługującego 
go Urzędu Marszałkowskiego. 

W maju 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła umowę partnerstwa, 
w grudniu 2014 r. zatwierdziła 12 programów operacyjnych, a 10 pro-
gramów w lutym 2015 r. Daty zatwierdzenia programów przedstawiono 
w tabeli nr 1:

40 Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, ze zm.

Podmioty realizujące 
politykę rozwoju  

i dokumenty 
programowe – umowa 

partnerstwa oraz 
programy operacyjne 

Koordynacja 
realizacji programów 

operacyjnych przez 
ministra właściwego 

do spraw rozwoju 
regionalnego

Krajowe i regionalne 
programy operacyjne

Zatwierdzenie umowy 
partnerstwa i programów 

operacyjnych przez 
Komisję Europejską
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Tabela nr 1  
Daty zatwierdzenia programów operacyjnych przez Komisję Europejską

Lp. Nazwa programu
Data zatwierdzenia 

przez Komisję 
Europejską

Fundusze UE 
(w mld euro)

1. PO Infrastruktura i Środowisko 22.12.2014 27,4

2. PO Inteligentny Rozwój 18.02.2015 8,6

3. PO Wiedza Edukacja Rozwój 22.12.2014 4,7

4. PO Polska Cyfrowa 22.12.2014 2,2

5. PO Polska Wschodnia 22.12.2014 2,0

6. PO Pomoc Techniczna 22.12.2014 0,7

7. RPO Woj. Dolnośląskiego 22.12.2014 2,3

8. RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 16.12.2014 1,9

9. RPO Woj. Lubuskiego 22.12.2014 0,9

10. RPO Woj. Łódzkiego 22.12.2014 2,3

11. RPO Woj. Opolskiego 22.12.2014 0,9

12. RPO Woj. Śląskiego 18.12.2014 3,5

13. RPO Woj. Wielkopolskiego 17.12.2014 2,5

14. RPO Woj. Lubelskiego 13.02.2015 2,2

15. RPO Woj. Małopolskiego 13.02.2015 2,9

16. RPO Woj. Mazowieckiego 13.02.2015 2,1

17. RPO Woj. Podkarpackiego 13.02.2015 2,1

18. RPO Woj. Podlaskiego 13.02.2015 1,2

19. RPO Woj. Pomorskiego 13.02.2015 1,9

20. RPO Woj. Świętokrzyskiego 13.02.2015 1,4

21. RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego  13.02.2015 1,7

22. RPO Woj. Zachodniopomorskiego 13.02.2015 1,6

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie programów operacyjnych.

Największy polski program operacyjny. Jest źródłem funduszy na infra-
strukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę 
niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę. W ramach programu podjęte 
powinny zostać działania, dzięki którym polska gospodarka stanie się bar-
dziej konkurencyjna, energooszczędna i niskoemisyjna oraz będzie efek-
tywnie korzystać z zasobów naturalnych i sprzyjać ograniczeniu emisji CO2. 
Powstaniu probiznesowego środowiska gospodarczego sprzyjać mają rów-
nież inwestycje w bardziej zrównoważony transport, sieci energetyczne, 
ochronę środowiska, służbę zdrowia, kulturę oraz techniki ogranicza-
nia i przystosowywanie się do zmiany klimatu. Inwestycje te mają rów-
nież wpłynąć na poprawę warunków życia obywateli. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie udziału energii odnawialnej 
w końcowym zużyciu energii brutto do poziomu 15%, zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych o 20,6% (wskaźniki te wynikają z pakietu ener-

Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko (PO IŚ)
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getyczno-klimatycznego), budowa, rozszerzenie lub modernizacja 6,5 tys. 
km sieci kanalizacyjnej, uwzględnienie w planach zarządzania wszystkich 
obszarów Natura 2000, wybudowanie lub zmodernizowanie 120 oczysz-
czalni ścieków, skrócenie czasu przejazdu samochodem i pociągiem mię-
dzy głównymi polskimi miastami do 3,7 godz., wybudowanie i moderni-
zację 591 km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, przebudowę 
lub modernizację 625 km linii kolejowych, zakup nowych lub modernizacja 
obecnych (w sumie 167) taborów kolejowych, budowa lub modernizacja 86 
km linii tramwajowych i linii metra.

Inwestycje w innowacyjność polskiej gospodarki, współpracę nauki 
z biznesem oraz rynkowe wdrażanie efektów badań. Celem programu 
jest pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki 
poprzez wzrost wydatków przedsiębiorstw na działalność naukowo-
-badawczą oraz dzięki usprawnieniu współpracy pomiędzy stronami zaan-
gażowanymi w rozwój innowacyjności. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie do 1% wydatków na badania 
i rozwój w stosunku do PKB, prawie dwukrotny wzrost udziału (do 13%) 
zaawansowanych technologicznie produktów w całości polskiego eksportu, 
wzrost udziału projektów rozwojowo-badawczych do 72,6%, wsparcie 
dla ponad 12 tys. firm w zakresie prowadzenia badań naukowych i wdraża-
nia innowacji, przeznaczenie dodatkowych 4,4 mld euro z funduszy prywat-
nych na badania naukowe i innowacje, utworzenie 20,5 tys. nowych miejsc 
pracy, większe wykorzystanie instrumentów finansowych we wspieraniu 
przedsięwzięć biznesowych skoncentrowanych na działalności badawczej.

Działania na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy 
polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, roz-
wój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy 
profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. 
Inwestycje będą prowadzone w następujących obszarach: promowanie 
trwałego zatrudnienia i jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
zawodowej, promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, inwe-
stowanie w kształcenie, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmac-
nianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 
Głównymi beneficjentami zaplanowanych działań będą centralne organy 
rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, sądy i instytucje 
sądowe, partnerzy społeczni oraz organizacje sektora społecznego.

Zaplanowane efekty to m.in. objęcie osób młodych wsparciem na rynku 
pracy, udzielanie pożyczek podmiotom ekonomii społecznej, objęcie 
pomocą studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, 
podniesienie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospo-
darki i rozwoju kraju, udział studentów w stażach wspieranych ze środ-
ków EFS, podnoszenie kompetencji zawodowych przez lekarzy, pielęgniarki 
i położne.

Skupia się na wdrażaniu szybkich sieci szerokopasmowych oraz na rozwoju 
e-usług dla administracji publicznej. Wspiera także inicjatywy ukierunko-
wane na doskonalenie kompetencji cyfrowych obywateli. 

Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój  

(PO IR)

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER)

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa (PO PC)
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Zaplanowane efekty to m.in.: uzyskanie przez wszystkie polskie gospodar-
stwa domowe dostępu do szybkiego połączenia szerokopasmowego, więk-
sze wykorzystanie internetu w kontaktach obywateli i przedsiębiorstw 
z administracją publiczną dla 50% mieszkańców i ponad 90% firm, bardziej 
zaawansowane e-usługi publiczne, lepszy dostęp do publicznych serwisów 
informacyjnych, wzrost odsetka osób regularnie korzystających z internetu 
do ponad 80%, spadek liczby osób, które nigdy nie korzystały z internetu 
i wyższy poziom umiejętności cyfrowych.

Celem programu jest stymulowanie rozwoju w Polsce Wschodniej 
oraz zwiększenie atrakcyjności tego makroregionu pod względem inwe-
stycyjnym i mieszkaniowym. W ramach programu rozwiązywane będą rów-
nież problemy wspólne dla wszystkich pięciu tamtejszych województw 
(warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzy-
skie), dotyczące m.in. zatrzymania młodych ludzi w regionie, zwiększenia 
przedsiębiorczości oraz modernizacji infrastruktury kolejowo-drogowej. 
Wsparcie na szczeblu makroregionalnym to uzupełnienie pięciu regio-
nalnych programów operacyjnych, które ma dać nowy impuls rozwojowy 
tej znajdującej się w niekorzystnym położeniu, ale prężnie rozwijającej się 
części Polski. Pomoże to także kontynuować lub dokończyć inwestycje roz-
poczęte w okresie programowania na lata 2007–2013. 

Zaplanowane efekty to m.in.: powstanie 910 innowacyjnych przedsię-
biorstw zarządzanych przez osoby w wieku poniżej 35 lat, zakup 270 nisko-
emisyjnych jednostek transportu miejskiego, modernizacja lub przebudowa 
540 km linii kolejowych.

Celem programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego 
Śląska. Priorytetem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki, 
a co za tym idzie m.in. zmniejszenie bezrobocia. 

Zaplanowane efekty to m.in. wzrost wydatków w relacji do PKB na badania 
naukowe i rozwój, ponad dwukrotny wzrost udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym, zwiększenie oszczędności wynikających 
z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przed-
siębiorstwach państwowych, rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej 
w regionie, większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, któ-
rzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu, utwo-
rzenie około 4,7 tys. nowych miejsc w żłobkach oraz około 3,1 tys. miejsc 
w przedszkolach, udzielenie pomocy ponad 7 tys. osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia jego miesz-
kańców. 

Zaplanowane efekty to wzrost udziału w PKB wydatków przedsiębiorstw 
na badania i rozwój, zwiększenie udziału innowacyjnych przedsiębiorstw, 
zwiększenie liczby przejazdów środkami transportu publicznego na miesz-
kańca w obszarach miejskich do 148 rocznie, 65% udziału odnawialnych 
źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej, bezpośredni 
dostęp 80% populacji do systemu odprowadzania ścieków, ponad pięcio-

Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 
(PO PW)

RPO 
Woj. Dolnośląskiego

RPO Woj. Kujawsko- 
-Pomorskiego
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krotny wzrost ilości segregowanych odpadów miejskich zbieranych selek-
tywnie, 75% dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych edukacją przedszkolną, 
pomoc dla ponad 24 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy, pomoc 
dla ponad 54 tys. studentów w zakresie rozwijania kompetencji kluczo-
wych.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej 
oraz wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej w województwie 
lubelskim. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie udziału firm innowacyjnych 
do 29% przedsiębiorstw sektora przemysłowego i usługowego, wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji ener-
gii elektrycznej do 5,6%, zwiększenie liczby mieszkańców korzystają-
cych z transportu miejskiego do 202,5 mln ; budowa 409 km sieci kana-
lizacyjnej i 323 km sieci wodociągowej, zwiększenie do 78% odsetka 
dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych edukacją przedszkolną, wsparcie 
dla ponad 20 tys. bezrobotnych mieszkańców regionu.

Celem programu jest długotrwały i zrównoważony rozwój województwa 
lubuskiego i poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wzmocnie-
nie potencjału regionu i wyeliminowanie barier hamujących rozwój. 

Zaplanowane efekty to m.in.: pięciokrotny wzrost wydatków na badania 
i rozwój, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie ener-
getycznym do poziomu 12,5%, zwiększenie oszczędności wynikających 
z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych oraz pry-
watnych domach i mieszkaniach, rozwój infrastruktury drogowej i kolejo-
wej w regionie, większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 
którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu, 
wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu udzielonemu w ramach 
programu, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji w regionie, 
zmniejszenie wskaźnika populacji zagrożonej ubóstwem do poziomu poni-
żej 13%.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa łódz-
kiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdroże-
nie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane efekty to m.in.: dwukrotny wzrost wydatków na bada-
nia naukowe i rozwój, wzrost udziału w rynku innowacyjnych przedsię-
biorstw przemysłowych (do ponad 14%) i przedsiębiorstw z sektora usług 
(do ponad 20%), prawie dwukrotny wzrost udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym, zwiększenie oszczędności wynikających 
z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przed-
siębiorstwach państwowych, lepsza jakość powietrza w obszarach miej-
skich, podłączenie do infrastruktury wodno-ściekowej 70% populacji, roz-
wój infrastruktury transportowej w regionie, zmniejszenie bezrobocia 
do poziomu 7,6%, utworzenie w żłobkach ponad 4,8 tys. nowych miejsc, 
utworzenie 3,6 tys. nowych miejsc w szkołach i przedszkolach, udziele-
nie pomocy około 28 tys. osobom zagrożonym ubóstwem, poprawa jako-
ści i wyższa dostępność usług medycznych, zmniejszenie ubóstwa i wyklu-

RPO  
Woj. Lubelskiego

RPO  
Woj. Lubuskiego

RPO  
Woj. Łódzkiego
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czenia społecznego dzięki poprawie jakości i wyższej dostępności usług 
socjalnych.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa mało-
polskiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdro-
żenie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane efekty to m.in.: wsparcie dla 720 firm w zakresie badań i roz-
woju, wdrożenie przez 50 jednostek administracji publicznej wytycznych 
dotyczących rozwoju cyfrowego, wsparcie dla 1,4 tys. firm z sektora MŚP, 
wymiana 26 tys. szkodliwych dla środowiska generatorów ciepła, wybu-
dowanie 480 km sieci kanalizacyjnej, wybudowanie lub zmodernizowa-
nie 270 km dróg, udzielenie wsparcia dla 40 tys. bezrobotnych, udzielenie 
pomocy 23,9 tys. mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, pomoc w podnoszeniu poziomu kluczowych umiejętności 
u 54 tys. uczniów, rewitalizacja 370 ha powierzchni miejskich.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki wojewódz-
twa mazowieckiego w oparciu o jej potencjał i zasoby. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie do 0,85% wydatków prywatnych 
na badania i rozwój, wzrost eksportu firm z sektora MŚP, wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycz-
nej do 15%, poprawa jakości powietrza w miastach dzięki ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń do dopuszczalnego poziomu, podwojenie odsetka 
(do 22,5%) odpadów miejskich zbieranych selektywnie, zmniejszenie 
liczby osób zamieszkujących zdegradowane obszary miejskie wymagają-
cych wsparcia opieki społecznej, skrócenie czasu pobytu w szpitalach psy-
chiatrycznych na rzecz opieki ambulatoryjnej, pomoc dla ponad 24 tys. bez-
robotnych przy poszukiwaniu pracy, pomoc dla ponad 40 tys. studentów 
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa opol-
skiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdroże-
nie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie wydatków na badania i rozwój 
w stosunku do PKB z 0,16% do 0,37%, wzrost udziału odnawialnych źró-
deł energii w bilansie energetycznym z 4% do 7%, zwiększenie oszczęd-
ności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach 
publicznych i przedsiębiorstwach państwowych, rozwój infrastruktury 
drogowej i kolejowej w regionie, większa liczba bezrobotnych i nieak-
tywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu 
w ramach programu, wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu 
udzielonemu w ramach programu, utworzenie około 227 nowych miejsc 
w żłobkach oraz około 100 miejsc w przedszkolach, udzielenie pomocy 
około 44,9 tys. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa podkar-
packiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdro-
żenie zasad zrównoważonego rozwoju. 

RPO  
Woj. Małopolskiego

RPO  
Woj. Mazowieckiego

RPO  
Woj. Opolskiego

RPO  
Woj. Podkarpackiego
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Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa święto-
krzyskiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdro-
żenie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie wydatków przedsiębiorstw 
na badania i rozwój, zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł 
odnawialnych w produkcji energii do 19%, większe oszczędności wyni-
kające z poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych 
i firmach, poprawa dostępności komunikacyjnej regionu (transport dro-
gowy i kolejowy), pomoc dla 35,2 tys. osób na granicy ubóstwa, utworzenie 
1,3 tys. nowych miejsc w żłobkach i 1,3 tys. miejsc w przedszkolach.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości 
życia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego przez lepsze 
wykorzystanie potencjału regionu i zniesienie barier hamujących rozwój 
gospodarczy. 

Zaplanowane efekty to m.in.: wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia 
do 66%, poprawa efektywności energetycznej w budynkach i mieszka-
niach publicznych, rozwój wojewódzkiej sieci kolejowo-drogowej, większa 
skuteczność w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo, poprawa kwalifikacji zawodowych dzięki pomocy udzielonej 
w ramach programu, lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i edukacji 
w województwie, zmniejszenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej 
oraz wzmocnienie spójności społecznej w województwie wielkopolskim. 
Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do zredukowania dyspro-
porcji społecznych w regionie. 

Zaplanowane efekty to m.in.: rozwój infrastruktury drogowej – budowa 
i modernizacja 280 km dróg, wsparcie dla ponad 1 tys. przedsiębiorstw, 
dostęp do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla ponad 64 tys. miesz-
kańców, pomoc dla prawie 62 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy, 
Pomoc dla ok. 33,5 tys. mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym, utworzenie 12,5 tys. nowych miejsc w przedszkolach.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa zachod-
niopomorskiego przy jednoczesnej poprawie warunków życia jego miesz-
kańców. 

Zaplanowane efekty to m.in.: udzielenie pomocy ponad 1,9 tys. przedsię-
biorstwom, utworzenie ponad 60 jednostek produkujących energię cieplną 
z odnawialnych źródeł energii, modernizacja pod względem energetycznym 
ponad 200 budynków, zapewnienie pomocy dla dwóch obiektów do gospo-
darowania odpadami, odbudowa lub modernizacja 190 km dróg, pomoc 
w poszukiwaniu pracy dla prawie 20 tys. bezrobotnych, udziału 12 tys. stu-
dentów w stażach i praktykach zawodowych, rewitalizacja obszarów o łącz-
nej powierzchni ponad 14 ha.

Instytucja zarządzająca zgodnie z art. 125 ust. 4 pkt e) rozporządzenia 
nr 1303/2013 jest odpowiedzialna za sporządzanie deklaracji zarządczej 
i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) i b) roz-
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Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie wydatków na badania i roz-
wój, wsparcie dla prawie 2 tys. przedsiębiorstw, modernizacja 107 km 
linii kolejowych i wybudowanie 273 km nowych dróg, wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15%, zwięk-
szenie odsetka populacji posiadającej dostęp do systemu odprowadza-
nia ścieków do 80%, utworzenie około 3,5 tys. nowych miejsc w żłob-
kach oraz około 10 tys. miejsc w przedszkolach, udzielenie pomocy 
dla ponad 17,5 tys. osób bezrobotnych, wsparcie dla ponad 16,5 tys. miesz-
kańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki wojewódz-
twa podlaskiego w oparciu o jego potencjał i zasoby. 

Zaplanowane efekty to m.in.: wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia 
do 68,9%, zmniejszenie wskaźnika ubóstwa do 20,5%, lepsze wykorzysta-
nie innowacji w MŚP, wzrost mobilności pracowników i przedsiębiorczości 
mieszkańców, poprawa edukacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczo-
wych dla rynku pracy, lepszy dostęp do wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, poprawa zasięgu sieci kolejowo-
-drogowej, większy udział energii odnawialnej.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa pomor-
skiego przy jednoczesnej poprawie warunków życia jego mieszkańców 
w ramach zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie odsetka przedsiębiorstw 
innowacyjnych w sektorze przemysłowo-usługowym do 13%, udziele-
nie wsparcia 3,7 tys. przedsiębiorstw, utworzenie 4 tys. miejsc w żłob-
kach oraz 3 tys. miejsc w przedszkolach, udział 45 tys. studentów w sta-
żach i praktykach zawodowych, udzielenie pomocy w poszukiwaniu pracy 
ponad 33 tys. bezrobotnych, modernizacja 110 km linii kolejowych i wybu-
dowanie 150 km dróg, zwiększenie odsetka energii odnawialnej w zużyciu 
energii do 18%, objęcie 36 tys. mieszkańców systemem ochrony przeciw-
powodziowej, zwiększenie odsetka osób mających dostęp do systemu kana-
lizacyjnego do 86%.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa ślą-
skiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdroże-
nie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane efekty to m.in.: wzrost wydatków firm na badania i rozwój, 
intensyfikacja działalności innowacyjnej MŚP, ograniczenie rocznego zuży-
cia energii w jednostkach administracji publicznej, zakup 230 nowych, 
przyjaznych środowisku jednostek transportu miejskiego, utworze-
nie 62 nowych, wielozadaniowych obiektów miejskich, takich jak par-
kingi typu „parkuj i jedź” czy „zostaw rower i jedź”, zmniejszenie rocz-
nej emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie możliwości przerobowych 
w zakresie recyklingu do 96 426 ton rocznie, utworzenie 267 km nowej 
sieci kanalizacyjnej, modernizacja 90 km dróg kolejowych i 100 km linii 
tramwajowych, wsparcie dla prawie 50 tys. osób bezrobotnych w zakresie 
poszukiwania pracy i podniesienia kwalifikacji zawodowych, utworzenie 
około 4,5 tys. nowych miejsc w żłobkach. 
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Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa święto-
krzyskiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdro-
żenie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaplanowane efekty to m.in.: zwiększenie wydatków przedsiębiorstw 
na badania i rozwój, zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł 
odnawialnych w produkcji energii do 19%, większe oszczędności wyni-
kające z poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych 
i firmach, poprawa dostępności komunikacyjnej regionu (transport dro-
gowy i kolejowy), pomoc dla 35,2 tys. osób na granicy ubóstwa, utworzenie 
1,3 tys. nowych miejsc w żłobkach i 1,3 tys. miejsc w przedszkolach.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości 
życia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego przez lepsze 
wykorzystanie potencjału regionu i zniesienie barier hamujących rozwój 
gospodarczy. 

Zaplanowane efekty to m.in.: wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia 
do 66%, poprawa efektywności energetycznej w budynkach i mieszka-
niach publicznych, rozwój wojewódzkiej sieci kolejowo-drogowej, większa 
skuteczność w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo, poprawa kwalifikacji zawodowych dzięki pomocy udzielonej 
w ramach programu, lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i edukacji 
w województwie, zmniejszenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej 
oraz wzmocnienie spójności społecznej w województwie wielkopolskim. 
Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do zredukowania dyspro-
porcji społecznych w regionie. 

Zaplanowane efekty to m.in.: rozwój infrastruktury drogowej – budowa 
i modernizacja 280 km dróg, wsparcie dla ponad 1 tys. przedsiębiorstw, 
dostęp do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla ponad 64 tys. miesz-
kańców, pomoc dla prawie 62 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy, 
Pomoc dla ok. 33,5 tys. mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym, utworzenie 12,5 tys. nowych miejsc w przedszkolach.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa zachod-
niopomorskiego przy jednoczesnej poprawie warunków życia jego miesz-
kańców. 

Zaplanowane efekty to m.in.: udzielenie pomocy ponad 1,9 tys. przedsię-
biorstwom, utworzenie ponad 60 jednostek produkujących energię cieplną 
z odnawialnych źródeł energii, modernizacja pod względem energetycznym 
ponad 200 budynków, zapewnienie pomocy dla dwóch obiektów do gospo-
darowania odpadami, odbudowa lub modernizacja 190 km dróg, pomoc 
w poszukiwaniu pracy dla prawie 20 tys. bezrobotnych, udziału 12 tys. stu-
dentów w stażach i praktykach zawodowych, rewitalizacja obszarów o łącz-
nej powierzchni ponad 14 ha.

Instytucja zarządzająca zgodnie z art. 125 ust. 4 pkt e) rozporządzenia 
nr 1303/2013 jest odpowiedzialna za sporządzanie deklaracji zarządczej 
i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) i b) roz-
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porządzenia finansowego41 w terminie do dnia 15 lutego kolejnego roku 
budżetowego. 

a) zestawienie wydatków poniesionych w ramach wykonywania swoich 
zadań w danym okresie referencyjnym określonym w przepisach sekto-
rowych, które to wydatki przedstawiły Komisji w celu uzyskania zwrotu 
kosztów. Zestawienie to obejmuje płatności zaliczkowe oraz sumy, w odnie-
sieniu do których prowadzone są lub zakończone zostały procedury odzy-
skania. Zestawieniu towarzyszy deklaracja zarządcza potwierdzająca, 
że w opinii osób odpowiedzialnych za zarządzanie środkami finansowymi:

(i)  informacje są prawidłowo przedstawione, kompletne i dokładne;
(ii)  wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym 

w przepisach sektorowych;
(iii)   wprowadzone systemy kontroli dają niezbędne gwarancje legalności 

i prawidłowości operacji podstawowych;

b) roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowa-
dzonych kontroli, w tym analizę charakteru i zakresu błędów i uchybień 
stwierdzonych w systemach, jak również podjętych lub planowanych dzia-
łań naprawczych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, instytucja zarządzająca prze-
kazuje instytucji audytowej projekt rocznego zestawienia wydatków, o któ-
rym mowa w art. 137 rozporządzenia nr 1303/2013, oraz projekty dekla-
racji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 
lit. a) i b) rozporządzenia finansowego w terminie do dnia 31 października 
roku, w którym kończy się rok obrachunkowy, którego dotyczy zestawie-
nie wydatków. Ostateczne wersje dokumentów, o których mowa w pkt 1, 
w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego doty-
czą te dokumenty.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, realizacja programu ope-
racyjnego podlega monitorowaniu przez komitet monitorujący, zgodnie 
z art. 47 rozporządzenia nr 1303/2013. W myśl art. 47 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 1303/2013, komitet monitorujący jest ustanawiany dla każdego 
programu operacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia 
państwa członkowskiego o decyzji Komisji Europejskiej o przyjęciu pro-
gramu operacyjnego. Zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, 
komitet monitorujący spotyka się co najmniej raz w roku i dokonuje prze-
glądu wdrażania programu operacyjnego oraz poczynionych postępów, bio-
rąc przy tym pod uwagę dane finansowe, wskaźniki rezultatu oraz postępy 
w osiąganiu wartości docelowych, a także rezultaty analiz jakościowych. 
Zgodnie z art. 110 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013, komitet monito-
rujący rozpatruje i zatwierdza m.in. metodykę i kryteria wyboru projek-
tów zgłoszonych do dofinansowania oraz roczne sprawozdanie z wdraża-
nia programu operacyjnego.

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
Nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r. , s. 470, ze zm.).
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Zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1303/2013 wdrażanie EFSI jest powią-
zane z wypełnieniem tzw. warunków wstępnych i wprowadza się obowią-
zek spełnienia unijnych warunków wstępnych (ex-ante) zanim zostanie 
rozpoczęte wdrażanie funduszy (możliwe są wyjątki uzgadniane z Komi-
sją Europejską w danym programie operacyjnym, lecz powinny być one 
spełnione nie później niż do 31 grudnia 2016 r.). Jeżeli warunki wstępne 
nie są spełnione w określonym terminie, Komisja jest uprawniona do zawie-
szenia płatności okresowych dla danych osi priorytetowych programu, 
zgodnie z art. 142 ust. 1 pkt e) rozporządzenia nr 1303/2013. 

Działania niezbędne do podjęcia w związku z niekompletnym spełnieniem 
wymogów warunkowości ex-ante są monitorowane przez Ministerstwo 
Rozwoju. Stan spełnienia warunków ex-ante dla programu operacyjnego 
oraz opis działań niezbędnych do spełnienia tych warunków, wykaz insty-
tucji odpowiedzialnych oraz harmonogram zamieszczono w każdym pro-
gramie operacyjnym.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 1303/2013, państwa członkowskie 
oceniają, czy warunki wstępne określone w odpowiednich przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy i ogólne warunki wstępne okre-
ślone w części II załącznika XI mają zastosowanie do celów szczegóło-
wych, do których dąży się w ramach osi priorytetowych ich programów, 
oraz czy mające zastosowanie warunki wstępne zostały spełnione. Warunki 
wstępne (ex-ante) stanowią wstępne warunki skutecznego i efektywnego 
korzystania z funduszy UE, które należy spełnić przed przyjęciem programu 
operacyjnego do realizacji. Definicję warunku wstępnego zawiera art. 2 pkt. 
33 rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z tą definicją „mający zastosowa-
nie warunek wstępny” oznacza szczegółowo zdefiniowany uprzednio kry-
tyczny czynnik, który jest niezbędnym warunkiem wstępnym efektywnego 
i wydajnego osiągniecia szczegółowego celu w przypadku priorytetu inwe-
stycyjnego i ma bezpośredni, rzeczywisty związek z osiągnieciem tego celu 
oraz bezpośrednio wpływa na ten proces. 

System realizacji przez IZ celów rzeczowo-finansowych osi priorytetowych 
w programach operacyjnych przedstawiono na rysunku nr 11.

Warunki wstępne 
(ex-ante) wdrażania 
programów 
operacyjnych



ZAŁĄCZNIKI

108

Infografika nr 11  
System realizacji przez IZ celów rzeczowo-finansowych osi priorytetowych w programach 
operacyjnych
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

Zgodnie z załącznikiem II do rozrządzenia nr 1303/2013, w programach 
operacyjnych ustanowiono dla każdej osi priorytetowej tzw. ramy wykona-
nia, tj. wskaźniki realizacji postępu finansowego i rzeczowego oraz zaplano-
wano wartości pośrednie tych wskaźników do osiągniecia na koniec 2018 r. 
i wartości końcowe do realizacji do końca 2023 r. 

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013 w każdej osi prio-
rytetowej programu operacyjnego określa się wskaźniki i odpowiadające 
im wartości docelowe wyrażone ilościowo lub jakościowo, zgodnie z prze-
pisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, służące do oceny postępów 
z wdrażania programu w kierunku osiągania celów jako podstawę monito-
rowania i przeglądu wyników. Wskaźniki te obejmują m.in.:

 − wskaźniki finansowe odnoszące się do alokowanych wydatków;
 − wskaźniki produktu odnoszące się do wspieranych operacji;
 − wskaźniki rezultatu odnoszące się do danego priorytetu.
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Zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 1303/2013, Komisja Europejska prze-
prowadzi przegląd wyników programów operacyjnych w 2019 r., odno-
sząc się do ram wykonania określonych w programach. Przegląd wyników 
będzie obejmował osiągnięcie celów pośrednich programów na pozio-
mie osi priorytetowych, na podstawie informacji przedstawionych w rocz-
nym sprawozdaniu z wdrażania programu przedłożonym w 2019 r. Zgod-
nie z pkt 1 załącznika II do rozporządzenia nr 1303/2013, ram wykonania 
nie ustanawia się dla osi priorytetowych i programów operacyjnych doty-
czących pomocy technicznej. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1–3 rozporządzenia nr 1303/2013, na podstawie 
przeglądu wyników zostanie rozdysponowana rezerwa wykonania, która 
stanowi pomiędzy 5 a 7% alokacji na każdą oś priorytetową w programie, 
z wyłączeniem pomocy technicznej. Rezerwa wykonania będzie przyznana 
wyłącznie tym programom i osiom priorytetowym, w których przypadku 
cele pośrednie zostały osiągnięte. Wyniki przeglądu będą miały zatem prze-
łożenie na wysokość środków ostatecznie przyznanych w danej osi priory-
tetowej. 

W pkt 6 rozdziału 3 Wytycznych w zakresie sprawozdawczości podano m.in., 
że wprowadzenie w perspektywie finansowej 2014–2020, na podstawie 
art. 20–22 rozporządzenia nr 1303/2013 i rozdziału II rozporządzenia 
nr 215/2014, mechanizmu ram wykonania, skutkuje ryzykiem nałożenia 
przez KE sankcji związanych z nieosiągnięciem celów pośrednich i końco-
wych, takich jak realokowanie rezerwy wykonania, zawieszenie płatności 
lub korekty netto. 

Wobec tego istnieje konieczność monitorowania postępu w realizacji celów 
rocznych, pośrednich i końcowych dla ram wykonania w cyklu kwartal-
nym. Roczne cele realizacji ram wykonania stanowią uzupełnienie unijnego 
systemu monitorowania ram wykonania, który określony został jako cele 
pośrednie (dla 2018 r.) i końcowe (dla 2023 r.). Roczne cele określane 
są dla lat 2016, 2017, 2019–2022 i wykorzystywane są dla potrzeb moni-
torowania na poziomie krajowym.

W pkt 3 rozdziału 3 Wytycznych w zakresie sprawozdawczości podano m.in., 
że monitorowanie postępu finansowego odbywa się równolegle z monito-
rowaniem postępu rzeczowego i polega na dokonywaniu oceny, czy postę-
powi finansowemu towarzyszy proporcjonalny postęp rzeczowy, pozwa-
lający na osiągnięcie celów pośrednich i końcowych w ramach przyznanej 
alokacji środków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 215/2014, cele pośrednie i koń-
cowe ustala się na poziomie priorytetu. Wskaźniki produktu i kluczowe 
etapy wdrażania określone w ramach wykonania odpowiadają ponad 50% 
alokacji finansowej na dany priorytet. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia 
nr 215/2014, cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika finansowego doty-
czą całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do sys-
temu rachunkowości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tę 
instytucję zgodnie z art. 126 rozporządzenia nr 1303/2013.

Przegląd śródokresowy 
wyników programów 
i jego możliwe 
konsekwencje

Monitorowanie osiągania 
wskaźników postępu 
finansowego 
i rzeczowego
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Kluczowy etap wdrażania (KEW) jest stosowany wówczas, gdy wartość celu 
pośredniego oszacowana dla wskaźnika produktu jest równa zeru, a może 
być stosowany również wtedy, gdy jest ona niewielka lub trudna do osza-
cowania. KEW jest bezpośrednio powiązany z jednym, konkretnym wskaź-
nikiem produktu, ale nie zastępuje go i jest dodatkowym elementem ram 
wykonania. Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 215/2014, kluczowy 
etap wdrażania oznacza ważny etap wdrażania operacji w ramach danego 
priorytetu, którego zakończenie jest weryfikowalne i może być wyrażone 
w postaci liczby lub udziału procentowego. Kluczowe etapy wdrażania trak-
tuje się jak wskaźniki. Przykładowo w osi 2 PO IŚ określono m.in. kluczowy 
etap wdrażania Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni 
ścieków komunalnych według zawartych umów o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1-4 rozporządzenia nr 215/2014, osiągnięcie celów 
pośrednich i końcowych ocenia się z uwzględnieniem wszystkich wskaź-
ników i kluczowych etapów wdrażania zawartych w ramach wykonania, 
określonych na poziomie priorytetu. Cele pośrednie lub końcowe priorytetu 
uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowied-
nich ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośred-
niego do końca 2018 r. W przypadku gdy ramy wykonania obejmują trzy 
lub więcej wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się 
za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły 
co najmniej 85% wartości odpowiedniego celu pośredniego do końca 
2018 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu 
pośredniego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75% wartości 
odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego. W przypadku priory-
tetu, dla którego ramy wykonania zawierają nie więcej niż dwa wskaźniki, 
nieosiągnięcie do końca 2018 r. co najmniej 65% wartości celu pośred-
niego dla jednego z tych wskaźników uważa się za poważne niepowodzenie 
w wykonaniu celów pośrednich. W przypadku priorytetu, dla którego ramy 
wykonania obejmują więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie co najmniej 
65% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. dla co najmniej dwóch 
z tych wskaźników uznaje się za poważne niepowodzenie w wykonaniu 
celów pośrednich.

Zgodnie z art. 38 ustawy wdrożeniowej, wybór projektów do dofinansowa-
nia następuje w trybie konkursowym lub pozakonkursowym. Tryb poza-
konkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnio-
skodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie 
podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinanso-
wanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącz-
nie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego 
rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty 
dotyczące realizacji zadań publicznych. Wybór określonego trybu należy 
do właściwej instytucji. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1-2 ustawy wdrożeniowej, instytucja zarządzająca 
do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie interneto-
wej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 
projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane 
na kolejny rok kalendarzowy. W przypadku aktualizacji harmonogramu, 

Osiągnięcie celów 
pośrednich  

i końcowych ram 
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instytucja zarządzająca niezwłocznie zamieszcza zaktualizowany harmo-
nogram na swojej stronie internetowej oraz na portalu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są instrumentem rozwoju 
terytorialnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 1303/2013 
oraz w art. 7 rozporządzenia nr 1301/201342. Zgodnie z art. 30 ustawy 
wdrożeniowej, ZIT są realizowane przez wyodrębnione działania lub pod-
działania w ramach co najmniej dwóch osi priorytetowych regionalnego 
programu operacyjnego finansowanych z dwóch funduszy strukturalnych. 
ZIT są zarządzane przez związek ZIT utworzony w formach współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego, albo przez jednostki samorządu tery-
torialnego na podstawie umowy lub porozumienia o współpracy w celu 
wspólnej realizacji ZIT zawartych pomiędzy jednostkami samorządu tery-
torialnego położonymi na obszarze realizacji ZIT, na zasadach określonych 
w umowie albo porozumieniu. Warunkami realizacji ZIT są: 

1) powołanie związku ZIT albo zawarcie umowy lub porozumienia pomię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na obszarze reali-
zacji ZIT, 

2) opracowanie strategii ZIT oraz jej pozytywne zaopiniowanie przez insty-
tucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym i ministra właści-
wego do spraw rozwoju regionalnego, 

3) zawarcie porozumienia lub umowy dotyczących realizacji ZIT z właściwą 
instytucją zarządzającą.

Instrumenty finansowe, ukierunkowane na projekty o potencjalnej efek-
tywności ekonomicznej, zapewniają wsparcie dla inwestycji w formie 
pożyczek, gwarancji, kapitału i innych mechanizmów obciążonych ryzy-
kiem, ewentualnie w połączeniu ze wsparciem technicznym, z dotacjami 
na spłatę odsetek lub dotacjami na opłaty gwarancyjne w obrębie tej samej 
operacji. Zgodnie z art. 37 rozporządzenia nr 1303/2013 EFSI mogą być 
wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych w ramach 
jednego lub kilku programów, w tym zorganizowanych poprzez fundusze 
funduszy, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych okre-
ślonych w ramach priorytetu. Instrumenty finansowe wdraża się, by wes-
przeć inwestycje, które uznaje się jako finansowo wykonalne i nie otrzymu-
jące wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Zgodnie z art. 28 
ustawy wdrożeniowej, instytucja zarządzająca może zapewnić wkład finan-
sowy ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finan-
sowych. Podmiotem wdrażającym instrument finansowy może być pod-
miot wskazany w art. 38 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 1303/2013, 
w tym ustanowiony na poziomie krajowym. W Polsce jest to w szczególno-
ści: Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 289, ze zm.).
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Przeprowadzone w Ministerstwie Rozwoju w II połowie 2015 r. analizy 
wykazały wyraźnie wolniejsze tempo uruchamiania programów opera-
cyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020 w porównaniu do per-
spektywy 2007–2013. Opóźnienia te w zależności od programu wynosiły 
od 6 do 9 miesięcy. W związku z tym w Ministerstwie jako IK UP opraco-
wano Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia reali-
zacji programów operacyjnych w ramach umowy partnerstwa 2014–2020, 
który został przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2016 r. Celem Planu 
działań było wskazanie głównych wyzwań stojących przed instytucjami 
zaangażowanymi w realizację interwencji na lata 2014–2020 w Polsce 
w kontekście zapewnienia terminowego wdrożenia programów i osiągnię-
cia zakładanych w nich efektów, wraz z określeniem niezbędnych działań 
do podjęcia.

Ocena stanu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014–2020 
na koniec 2015 r. dokonana w ww. Planie działań uwzględniała m.in.:

 y porównanie stanu wdrażania programów perspektywy 2014–2020 
w stosunku do lat 2007–2013 w zakresie:

 − naborów wniosków o dofinansowanie (5,4% alokacji na lata  
2014–2020 w porównaniu do 14,8% alokacji z lat 2007–2013 z ana-
logicznego okresu realizacji);

 − złożonych wniosków o płatność (0,03% alokacji na lata 2014–2020 
w porównaniu do 0,24% alokacji z lat 2007–2013 z analogicznego 
okresu realizacji);

 y stan prac mających na celu przygotowanie na poziomie poszczególnych 
programów operacyjnych kryteriów oceny projektów;

 y stan naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie kon-
kursowym i pozakonkursowym;

 y stan spełnienia warunków ex-ante do spełnienia przed rozpoczęciem 
realizacji programów lub do końca 2016 r., których niespełnienie może 
skutkować zawieszeniem płatności przez KE;

 y stan wdrażania instrumentów terytorialnych, np. ZIT;
 y stan wdrażania instrumentów finansowych.

Przed wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie 
programów operacyjnych, wskazanymi w umowie partnerstwa, postawione 
zostały w Planie działań dwa kluczowe wyzwania:

 y Zapewnienie takiego przebiegu finansowej realizacji programów, 
który zapobiegnie wystąpieniu ryzyka bezpowrotnej utraty czę-
ści środków przyznanych Polsce w obecnej perspektywie finanso-
wej, w związku z zastosowaniem zasady n+343, a także zminimali-
zuje potencjalne obciążenia dla budżetu państwa wynikające z okreso-
wej kumulacji płatności. Pierwszy okres rozliczeń wynikający z zasady 
n+3 przypada na 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie, w celu zminimalizo-
wania ryzyka niezrealizowania zobowiązań wynikających z ww. zasa-

43 Zasada n+3 oznacza, że anuluje się zobowiązania KE dla danego programu operacyjnego 
(alokację) na dany rok, jeśli nie zostaną one wykorzystane na początkowe i roczne płatności 
zaliczkowe i płatności okresowe do końca trzeciego roku budżetowego po roku, w którym podjęto 
zobowiązanie.
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dy, założono przyspieszenie wydatkowania środków w początkowym 
okresie, w celu zapewnienia stopniowego wzrostu wydatków w kolej-
nych latach.

 y Zapewnienie terminowej i efektywnej realizacji projektów przy-
czyniających się do osiągnięcia wartości wskaźników przewidzia-
nych w ramach wykonania, tj. ustanowione na etapie programowa-
nia cele pośrednie i końcowe dla wsparcia zaplanowanego w danym 
programie, dla poszczególnych osi priorytetowych, wraz z ustalony-
mi wskaźnikami, które będą przedmiotem analizy podczas przeglą-
du śródokresowego, zaplanowanego na 2019 r., dla poszczególnych 
programów operacyjnych i będących przedmiotem oceny wg sta-
nu na koniec 2018 r. oraz wartości docelowych w dokumentach pro-
gramowych. Konsekwencją niewykonania wskaźników z ram wyko-
nania jest odebranie rezerwy wykonania. Zatem najwyższy priorytet 
powinny mieć projekty realizujące wskaźniki właśnie z ram wykonania 
(odzwierciedlenie w kryteriach oceny projektów i harmonogramach 
naborów).

W Planie działań założono wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania 
celami finansowo-rzeczowymi, który będzie składał się z:

 y wspólnych dla wszystkich IZ zasad opracowania planów realizacji 
celów pośrednich i końcowych w powiązaniu z celami finansowymi 
w programie w podziale na lata (cele finansowe – certyfikacja do KE 
i rzeczowe – wynikające z ram wykonania),

 y kwartalnych ocen realizacji ww. celów.

Narzędzie to powinno zostać wdrożone przez IZ KPO i RPO przy współ-
pracy Instytucji Koordynującej umowę partnerstwa w MR.

W Planie działań podmioty włączone w system instytucjonalny w ramach 
umowy partnerstwa zostały zobowiązane do realizacji m.in. następujących 
działań:

 y Przyjęcie przez poszczególne IZ kompletnych, szczegółowych opisów 
osi priorytetowych dla poszczególnych programów operacyjnych.

 y Przyjęcie – w I kwartale 2016 r. – wszystkich ogólnych kryteriów 
wyboru projektów w każdym programie oraz kryteriów wyboru pro-
jektów w odniesieniu do naborów zaplanowanych na 2016 r.

 y Wypełnienie warunków wstępnych.
 y Wdrożenie systemu monitorowania projektów.
 y Uruchomienie wdrażania instrumentów finansowych. 
 y Przyspieszenie realizacji ZIT.
 y Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniająca 

konieczność wdrożenia dyrektyw unijnych.
 y Nowelizacja ustawy Prawo wodne, w kontekście wypełnienia jednego 

z warunków ex-ante.
 y Inne działania legislacyjne, w tym w zakresie aktów wykonawczych.
 y Zidentyfikowanie innych barier prawno-proceduralnych.

Działania 
monitoringowo- 
-wdrożeniowe określone 
w Planie działań
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

Prawo Unii Europejskiej
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz. U. UE L 298 z 26.10.2012, s. 1 ze zm.).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. U.L 347 z 20.12.2013 r., s. 320, ze zm.).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, s. 289, ze zm.);

4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 
7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, 
określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania 
oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. U. UE L 69 z 8.3.2014,  
s. 65, ze zm.).

Prawo krajowe

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, ze zm.);

2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.);
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Wytyczne Ministra Rozwoju

1. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020: http://
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ 
wytyczne-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020/.

2. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014–2020: https://www.
funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ 
wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-
programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/.
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6.4. Wykaz literatury fachowej i artykułów dotyczących 
przedmiotu kontroli

Literatura fachowa

1. Błasiak-Nowak B., Rajczewska M.: Kontrola zaplanowanych rezultatów 
wydatkowania środków unijnych – budżetu UE w obszarze polityki 
spójności na lata 2014–2020. „Kontrola Państwowa” nr 3/2016.

2. Błasiak-Nowak B., Rajczewska M.: Polityka spójności UE na lata 
2014–2020 – przygotowanie dokumentów programowych. „Kontrola 
Państwowa” nr 3/2015.

3. Dobrzycka M., Grudecka A.: Fundusze europejskie na lata 2014–2020. 
„Prawo Europejskie” nr 9/2013.

4. Dołowiec M. i in.: Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020. Warszawa, 2016.

5. Filipek A.: Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Komentarz 
do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. Perspektywa finansowa 2014–2020. Warszawa, 2015.

6. Grabowska I.: Punkt wyjścia. „Perspektywy Europejskie” nr 2/2012.
7. Gwizda M. i in. (red.): Fundusze UE 2014–2020. Nowa perspektywa 
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