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Źródło: właściciel obiektu hotelowo-wypoczynkowego w Osieku. 

 

Lata 2007-2016 



 Przeznaczenie w perspektywie finansowej 2007-2013 środków  
na rozwój turystyki, między innymi w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych Województw: Małopolskiego, 
Podkarpackiego i Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  

 Doniesienia medialne o nieefektywnym wykorzystaniu części tych 
środków 

 Wspólna inicjatywa NIK i Najwyższego Urzędu Kontroli Słowacji (NKU 
SK) o przeprowadzeniu kontroli dotyczącej wsparcia ruchu 
turystycznego ze środków UE 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Cel główny kontroli: 

Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, realizowanych 
w perspektywie finansowej 2007-2013, w obszarze turystyki 
Cele szczegółowe kontroli: 

 Ocena dokumentów strategicznych województw w zakresie 
uwzględnienia potrzeb rozwoju turystyki  

 Ocena wyboru projektów do wsparcia środkami z UE z uwzględnieniem 
zasady komplementarności działania 

 Ocena stopnia realizacji programów i projektów oraz działań 
wpływających na osiągnięcie i utrzymanie ich efektów 

 Ocena współpracy i komunikacji w dziedzinie turystyki, w związku z jej 
wsparciem środkami UE 

 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Kogo kontrolowaliśmy? 

 Ministerstwo Rozwoju 

 Centrum Projektów Europejskich - Wspólny Sekretariat Techniczny 
w Krakowie 

 Urzędy Marszałkowskie Województw: Małopolskiego, 
Podkarpackiego i Śląskiego 

 18 beneficjentów (15 jednostek samorządu terytorialnego  
i 3 podmioty prywatne), z tego z obszaru: 

– województwa małopolskiego: 7 

– województwa podkarpackiego: 6 

– województwa śląskiego: 5 (w tym 1 realizujący 2 projekty) 
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Kogo kontrolowaliśmy? 04 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK. 

Dofinansowane obiekty turystyczne objęte kontrolą  



Działania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych Województw: Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego 
wzbogaciły ofertę turystyczną.  
 
 
 
 

Stwierdzony stan 
 – liczba zrealizowanych projektów dotyczących turystyki 
dofinansowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK. 



Stwierdzony stan 
 – przykłady dofinansowanych projektów objętych kontrolą 
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Boisko szkolne w miejscowości 
Jaworze wybudowane w ramach 
projektu KulTurystyka - Terchova,  
Bela i Jaworze razem na rzecz kultury 
i sportu 

Wiaty i tablice informacyjne 
zrealizowane w ramach projektu  
Jurajski Raj w Gminie Zabierzów  
– produkt i oferta turystyczna 

Źródło: Materiały z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan 07 

 zrealizowano prawie tysiąc różnorodnych projektów, na które 
przeznaczono łącznie 3,6 mld zł, z czego połowę stanowiło 
dofinansowanie 

 wybór projektów do dofinansowania przebiegał według założeń 

 podejmowane działania wpisywały się w założenia rzetelnie 
opracowanych dokumentów strategicznych 

 programy, projekty oraz działania mające wpływ na osiągnięcie  
i utrzymanie ich efektów w większości zostały zrealizowane w stopniu 
niebudzącym zastrzeżeń NIK 

 Instytucje Zarządzające programami i beneficjenci promowali efekty 
wdrożonych projektów i tym celu współpracowali z innymi 
podmiotami 

 nastąpiła poprawa większości wskaźników GUS dotyczących turystyki, 
m.in. odnoszących się do liczby turystów czy miejsc noclegowych 



Stwierdzony stan  
– turyści korzystający z noclegów w województwach objętych 
kontrolą (w tys.), w latach 2007-2016 
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Potencjał turystyczny województwa określany jest najczęściej przez liczbę 
turystycznych obiektów noclegowych, czy miejsc noclegowych oferowanych 
turystom, a jego wykorzystanie mierzone jest m.in. przez liczbę korzystających  
i liczbę udzielonych noclegów. 

 
 
 
 
 
 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.  GUS w swoich opracowaniach odnosi się do  turystycznych 
obiektów  noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. Wg metodologii GUS korzystający z noclegów   
to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt w obiekcie w danym miesiącu i powinny być liczone 1 raz. 



Stwierdzony stan 
 – wzrost liczby turystycznych obiektów noclegowych  
w województwach objętych kontrolą (w sztukach) w latach 2007-2016 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS. 



Stwierdzony stan  
– wzrost liczby miejsc noclegowych w turystycznych obiektach 
noclegowych w województwach objętych kontrolą (w sztukach)  
w latach 2007-2016 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS. 



Stwierdzony stan 11 

 zasady oceny wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego – ukierunkowane głównie na rozwój 
kultury – spowodowały dofinansowanie zdecydowanie więcej projektów 
związanych z kulturą niż z turystyką 

 zasady oceny wniosków przyjęte w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 
2007-2013  sformułowane w sposób zbyt ogólny dla bardzo 
zróżnicowanych tematycznie obszarów dofinansowania  

 część dofinansowanych projektów miało lokalny charakter, poprawiając 
gminną infrastrukturę i służąc głównie mieszkańcom, a faktycznie nie 
wywierając istotnego wpływu na rozwój turystyki 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Źródło: Materiały z kontroli NIK. 

Sala sportowa w szkole w Węgierskiej 
Górce zbudowana w ramach projektu 
POWT PL-SK 



Stwierdzony stan 

 
 
 
 
 
 
 

Tablica informacyjna wykonana w ramach projektu 
Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez 
budowę i oznakowanie ścieżek pieszo – rowerowych, 
parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc 
przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska 
Górka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niewłaściwy stan obiektu – niewykoszone chwasty 
i trawa na terenie crossowego toru rowerowego 
wykonanego w ramach projektu Budowa Centrum 
Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor 
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) 
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 wykorzystywanie niektórych z dofinansowanych projektów w niewielkim 
zakresie, m.in. w związku z ich niewłaściwym umiejscowieniem, 
niezadawalającym stanem technicznym, brakiem odpowiedniego 
oznakowania oraz ograniczoną dostępnością 

 

Źródło: Materiały z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan 13 

 niedostępność dla turystów i niespełnianie zakładanych funkcji dotyczących 
obsługi ruchu turystycznego przez jeden z obiektów (Dwór w Babicach)  
– w zakresie usług gastronomicznych i bazy noclegowej 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieużytkowane wyposażenie Dworu w Babicach, przystosowanego do obsługi ruchu turystycznego  
w ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia  
dla turystyki kulturowej, etap I 
 
Źródło: Materiały z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan 14 

 nieosiągnięcie założonych  wskaźników programowych dla Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 
Republika Słowacka 2007-2013 

 nieosiągnięcie wskaźników rezultatu 4 projektów objętych kontrolą 

 nieskuteczna egzekucja wskaźników rezultatu przez IZ  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

 niewykorzystywanie przez Wspólny Sekretariat Techniczny  
w Krakowie oraz niektórych beneficjentów dostępnych możliwości 
promocji efektów projektów  i współpracy z innymi podmiotami,  
co mogło wpływać na mniejsze zainteresowanie ofertą powstałą 
dzięki dofinansowanym inwestycjom 



Ocena ogólna 15 

Działania podjęte w obszarze turystyki, w ramach RPO Województw: 
Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego a także Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 
Republika Słowacka oraz ich efekty, w wymierny sposób przyczyniły 
się do wzbogacenia oferty turystycznej obszarów objętych wsparciem 
UE w perspektywie finansowej 2007-2013. Zrealizowano prawie 
tysiąc projektów, na które przeznaczono łącznie 3,6 mld zł, z czego 
połowę stanowiło dofinansowanie w ramach tych programów. 
Inwestycje zwiększyły atrakcyjność i dostępność turystyczną trzech 
przygranicznych województw.  
Wybór projektów do dofinansowania przebiegał według założeń 
dokumentów programowych oraz szczegółowych wytycznych w tym 
zakresie. 
Dokumenty strategiczne województw, na bazie których opracowano 
RPO a następnie realizowano projekty, uwzględniały potrzeby 
rozwoju turystyki. 



Ocena ogólna 16 

W realizacji programów oraz w ramach dofinansowanych projektów 
nie ustrzeżono się jednak błędów, ograniczających pozytywne 
oddziaływanie udzielonego wsparcia. 
Niektóre ze zrealizowanych inwestycji wykorzystywano w niewielkim 
zakresie.  
Nie wszystkie przyjęte zasady oceny wniosków sprzyjały wyborowi 
projektów w istotny sposób wpływających na turystykę i zwiększenie 
potencjału turystycznego. 
WST i niektórzy beneficjenci nie w pełni wykorzystywali dostępne 
możliwości w zakresie promocji projektów. Mogło to wpływać na 
mniejsze zainteresowanie turystów ofertą powstałą dzięki 
dofinansowanym inwestycjom. 



Dotyczące lepszego wykorzystania efektów programów i projektów 
perspektywy finansowej 2007-2013:  
 Zintensyfikowanie działań dla większego wykorzystania potencjału 

dofinansowanych projektów 
 Działania IZ w celu utrzymania oraz wykorzystania uzyskanych efektów 

po upływie okresu trwałości 
 Brak dbałości może prowadzić do degradacji powstałej infrastruktury 
 

Dotyczące opracowywania założeń programowych w odniesieniu  
do wskaźników i kryteriów oceny wniosków: 
 Wskaźniki z programów i wniosków o dofinansowanie powinny 

stanowić źródło informacji o realizacji przyjętych celów 
 Kryteria oceny wniosków powinny uwzględniać specyfikę 

dofinansowanego obszaru 

17 Uwagi 



Do Instytucji Zarządzających programami oraz beneficjentów:  

 Rozszerzenie wykorzystywania efektów projektów dla zwiększenia ich 
oddziaływania na rozwój turystyki oraz ożywienia gospodarczego 
obszarów objętych wsparciem, w szczególności poprzez większą 
rozpoznawalność powstałych w wyniku dofinansowania produktów  
lub usług turystycznych 

 W przypadku projektów pozostających w okresie trwałości, 
zintensyfikowanie działań mających na celu osiągnięcie tych 
wskaźników, których beneficjentom nie udało się zrealizować 

18 Wnioski 



 Kontrola NIK Wsparcie ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej 
była prowadzona równolegle do kontroli pn. Wsparcie ruchu 
turystycznego na Słowacji ze środków finansowych Unii Europejskiej 
NKU SK 

 NIK i NKU SK pracują nad przygotowaniem wspólnego komunikatu 
dotyczącego ustaleń tych kontroli 

 

19 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Źródło: Małopolska Organizacja Turystyczna. 
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