ZAŁĄCZNIK 5: WARUNKI OGÓLNE EX-ANTE
WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji

Warunek

Kryteria wypełnienia

Spełnienie
kryterium

Istnienie zdolności
administracyjnych, które
zapewnią wdrożenie i
stosowanie prawa i
polityki UE w dziedzinie
zapobiegania
dyskryminacji w zakresie
funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych.

(1) uregulowania
zgodne
z
ramami
instytucjonalnymi i prawnymi państw
członkowskich w zakresie zaangażowania
odpowiedzialnych podmiotów w promowanie
równego traktowania wszystkich osób w
procesie
przygotowania
i
realizacji
programów, w tym doradztwo w zakresie
równego
traktowania
w
działaniach
związanych z funduszami strukturalnymi i
inwestycyjnymi

Tak

(2) uregulowania
w
zakresie
szkoleń
pracowników organów zaangażowanych w
zarządzanie funduszami strukturalnymi i
inwestycyjnymi w zakresie prawa i polityki UE
w dziedzinie zapobiegania dyskryminacji i w
kontrolowanie tych funduszy

Nie

I.

Status
warunku
Częściowo
spełniony

Instytucje odpowiedzialne za wypełnienie warunku
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

II.

Zastosowanie warunku
Warunek ma zastosowanie dla wszystkich priorytetów inwestycyjnych, dla których przewidziana jest
konieczność uwzględnienia dyrektyw przeciwdziałających dyskryminacji.

III.

Ryzyko niespełnienia warunku: niskie

IV.

Sposób realizacji kryteriów

Kryterium 1:
Funkcję krajowego organu ds. równości szans w Polsce pełni Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Na
poziomie krajowym kryterium zostało spełnione poprzez uchwalenie i wejście w życie ustawy z dnia 3 grudnia
2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Celem
wprowadzenia regulacji była pełna implementacja przepisów unijnych dotyczących zasady równego
traktowania w poszczególnych obszarach życia społecznego.
Zgodnie z ustawą zakazane jest nierówne traktowanie osób m.in. w zakresie:
•
•
•
•

dostępu i warunków korzystania z zabezpieczenia społecznego, usług (w tym mieszkaniowych), rzeczy
oraz nabywania praw lub energii oferowanych publicznie,
dostępu do opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego,
podejmowania kształcenia zawodowego (dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania oraz praktyk
zawodowych),
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w
ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,

•

przystępowania i działalności w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i samorządach
zawodowych, w tym także w korzystaniu z uprawnień przysługującym ich członkom,
• dostępu i korzystaniu ze wszystkich instrumentów rynku pracy i usług oferowanych przez odpowiednie
instytucje oraz przez podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich
i przeciwdziałaniu bezrobociu.
W ustawie zdefiniowano również m.in. takie zjawiska, jak dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja
pośrednia, molestowanie czy nierówne traktowanie.
Zgodnie z ustawą w przypadkach naruszenia zasady równego traktowania poszkodowanemu przysługuje prawo
do odszkodowania. Ponadto, w sprawach tych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zadania
związane z wykonywaniem i przestrzeganiem zasady równego traktowania wykonuje rzecznik praw
obywatelskich oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów
krajowy program działań na rzecz równego traktowania, w którym określane są cele i priorytety jego działań w
tym obszarze. Program został przyjęty 10 grudnia 2013 r. i przewiduje m.in. wsparcie na rzecz współpracy
administracji rządowej i samorządowej, a co za tym idzie instytucji będących również podmiotami
wdrażającymi EFSI, z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w zakresie monitorowania
polityki równościowej.
Ponadto, w ramach współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania wszystkie krajowe
programy operacyjne i część regionalnych programów operacyjnych zostały przesłane do zaopiniowania przez
niniejszy organ pod kątem uwzględnienia zasady równości szans, pomimo iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia
nr 1303 opinia ta nie jest obligatoryjna. Co więcej, zarówno Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, jak
i organizacje pozarządowe działające w obszarze antydyskryminacji zaangażowane były w proces konsultacji
programów operacyjnych. Przewidziano również udział przedstawicieli tych podmiotów w komitetach
monitorujących programy operacyjne.
W Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020
przewidziano m.in.:
- konieczność umieszczenia w tekście programu operacyjnego opisu przedsięwzięć, mających na celu
promowanie zasady równości szans i zapobieganie dyskryminacji na każdym etapie tworzenia i wdrażania
programu;
- konieczność zaangażowania podmiotów aktywnych w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w tworzenie
programu oraz innych dokumentów programowych – oznacza to włączanie przedstawicieli tych
instytucji/organizacji w prace grup roboczych, konsultacyjnych, rozważanie i w miarę możliwości uwzględnianie
w pracach nad programami postulatów tych osób, kierowanie do nich dokumentów z prośbą o konsultacje itp.
- wykorzystanie potencjału osób wyspecjalizowanych w tematyce równości szans i niedyskryminacji m.in. do
promowania wiedzy na temat zasady, prowadzenia szkoleń z tego zakresu, współpracy przy opracowywaniu
rozwiązań dot. oceny i wyboru projektów itp.

Kryterium 2:
W celu realizacji tego kryterium w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020w sposób systemowy przedstawiono działania na rzecz tworzenia równościowego
systemu instytucjonalnego, w tym m.in. szkolenia z równości szans pracowników urzędów zaangażowanych we
wdrażanie programów operacyjnych, budowania otoczenia instytucjonalnego realizacji zasady równości szans
(m.in. przypisanie działań z zakresu równości szans do każdej z instytucji zaangażowanej w system wdrażania
funduszy IZ, IP/IW/ KM), a także podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (publikacje, szkolenia itd.). Należy podkreślić,
że Agenda porusza kwestię równości szans i niedyskryminacji ze względu na jakiekolwiek przesłanki
wymienione w art. 19 TFUE.
W obszarze podniesienia świadomości na temat zasady równości szans i niedyskryminacji w Agendzie
przewidziano szereg działań o charakterze szkoleniowym skierowanych zarówno do pracowników instytucji
zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, jak i ekspertów oceniających wnioski oraz samych
projektodawców. Szkolenia w latach 2014-2020 powinny mieć z jednej strony ogólny charakter, informujący
o równości szans i niedyskryminacji w przypadku tych programów operacyjnych, w ramach których tego

rodzaju szkolenia dotychczas nie były realizowane. Z drugiej zaś strony powinny być „szyte na miarę” pod
kątem zagadnień i specyfiki różnych programów operacyjnych (np. równość szans płci w ramach projektów
infrastrukturalnych) i pełnionych przez osoby szkolone funkcji (np. inne dla osób oceniających projekty, a inne
dla kadry zarządczej). Należy zaznaczyć, ze zakres tematyczny i dokładny program szkoleń będzie każdorazowo
określany i dopasowywany pod kątem specyfiki funkcji odbiorców szkoleń.
Dokument został skonsultowany wewnątrz MIR, został również przekazany Komisji Europejskiej. Kolejnym
krokiem jest przekazanie dokumentu do członków Komitetu Koordynacyjnego UP w celu zapoznania się i
zgłoszenia ewentualnych uwag. Finalnie dokument zostanie formalnie zatwierdzony przez Komitet
Koordynacyjny UP.
Termin wdrożenia Agendy jest uzależniony od powołania KKUP.

V.

Przewidywany termin spełnienia warunku: II połowa 2014 r.

VI.

Plan działań na rzecz wypełnienia warunku
Planowane działania

Termin realizacji

Instytucje odpowiedzialne

Przygotowanie Agendy działań na rzecz równości
szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych
2014-2020

I kw. 2015 r.

MIR

Etapy:
- Powołanie Komitetu
Koordynacyjnego UP;
- Przyjęcie Agendy przez
KK UP.

WARUNEK OGÓLNY 2. Równouprawnienie płci

Warunek

Kryteria wypełnienia

Istnienie
zdolności (1) rozwiązania
zgodne
z
ramami
administracyjnych, które
instytucjonalnymi i prawnymi państw
zapewnią wdrożenie i
członkowskich dotyczące zaangażowania
stosowanie prawa i
podmiotów
odpowiedzialnych
za
polityki UE w dziedzinie
równouprawnienie
płci
podczas
równouprawnienia płci
przygotowania i realizacji programów w tym
w zakresie funduszy
zapewnienie
doradztwa
dotyczącego
strukturalnych
i
równuprawnienia płci w zakresie działań
związanych z EFSI.
inwestycyjnych.
(2) rozwiązania
w
zakresie
szkolenia
pracowników instytucji zaangażowanych w
zarządzanie EFSI oraz kontrole nad tytmi
funduszami z dziedziny unijnych przepisów i
polityki
równouprawnienia
płci
i
uwzględnienia aspektu płci.

I.

Spełnienie
kryterium
Tak

Status
warunku
Częściowo
spełniony

Nie

Instytucje odpowiedzialne za wypełnienie warunku
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

II.

Zastosowanie warunku
Warunek ma zastosowanie dla wszystkich priorytetów inwestycyjnych, dla których interwencja
wymaga poszanowania zasad równości płci lub promocja zasady równości płci jest celem interwencji.

III.

Ryzyko niespełnienia warunku: niskie

IV.

Sposób realizacji kryteriów

Kryterium 1
W odpowiedzi na wymóg istnienia zdolności administracyjnych, które zapewnią wdrożenie i stosowanie prawa
i polityki UE a zwłaszcza angażowania podmiotów działających na rzecz wyrównywania szans płci w działania
związane z EFSI kryterium to jest spełniane w sposób następujący.
Na poziomie polityki kraju istnienie i zaangażowanie podmiotów działających na rzeczy wyrównywania szans,
w tym równości szans płci zostało określone w ramach Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Przedmiotowa ustawa wskazuje m.in.
na zakres działań Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
Znaczącą rolę w ustawie przypisano zwłaszcza funkcji Pełnomocnika, który jest odpowiedzialny m.in. za
inicjowanie, realizowanie i monitorowanie działań zmierzających do równego traktowania we współpracy
z krajowymi organizacjami społecznymi a także ma możliwość angażowania się w programy i projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (art. 21, pkt. 6 ustawy). Bardzo ważnym elementem ustawy
jest również wskazanie na przygotowanie przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Krajowego
Programu Działań na rzecz Równego Traktowania. Niniejszy dokument został opracowany i wszedł w życie 10
grudnia 2013 roku i stanowi on pierwszy taki plan działań w zakresie wyrównywania szans, biorąc pod uwagę
wszystkie przesłanki dyskryminacyjne. Bardzo ważnym elementem Programu jest m.in. wsparcie na rzecz

współpracy administracji rządowej i samorządowej, a co za tym idzie instytucji będących również urzędami
wdrażającymi EFSI z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w zakresie monitoringu polityki
równościowej. Dokument ten został określony w przedziale czasowym 2013-2016 tak aby była możliwość
podjęcia w krótkim okresie czasu pierwszych działań na rzecz wyrównywania szans, a także aby umożliwić
uwzględnianie dynamiki zmian w sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej kraju. Program będzie więc
podlegał zmianom, w tym istnieje możliwość również wydłużenia okresu jego obowiązywania.
W związku z faktem, iż Pełnomocnik Rządu pełni rolę koordynatora polityki równości szans w kraju, została
również zawiązana współpraca na poziomie funduszy unijnych a zwłaszcza Europejskiego Funduszu
Społecznego. Współpraca ta przejawiała się w latach 2007-2013 m.in. uczestniczeniem przedstawiciela Biura
Pełnomocnika w spotkaniach Grupy roboczej ds. równości szans płci PO KL na której m.in. omawiano
i konsultowano założenia dotyczące równości szans płci w nowym okresie programowania w przypadku
programów operacyjnych współfinansowanych z EFS. Ponadto wszystkie krajowe programy operacyjne i część
regionalnych programów operacyjnych zostały przesłane do zaopiniowania przez niniejszy organ pod kątem
uwzględnienia zasady równości szans płci pomimo, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 1303 opinia ta nie
była obowiązkowa.
Oprócz powyższych działań w celu realizacji przedmiotowego kryterium, na poziomie EFSI została opracowana
Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020,
przedstawiająca szczegółowe rozwiązania na rzecz podnoszenia świadomości równościowej wśród m.in.
instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. W ramach Agendy wskazano na potrzebę
włączania przez IZ we wszystkie grona decyzyjne np. komitety monitorujące, grupy robocze itd. organizacji
działających na rzecz równości szans płci a także Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Ponadto, w
celu lepszej koordynacji zasady równości szans płci i wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi
programami operacyjnymi na poziomie funduszy unijnych Agenda przewiduje powołanie Grupy roboczej ds.
równości szans płci (planowany termin powołania uzależniony od przyjęcia Agendy). W skład grupy oprócz
przedstawicieli poszczególnych instytucji zarządzających będą wchodzili przedstawiciele partnerów społecznogospodarczych, zwłaszcza organizacji działających na rzecz wyrównywania szans płci, w tym przedstawiciel
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W Agendzie zwrócono również uwagę na potrzebę
wykorzystania potencjału osób wyspecjalizowanych w tematyce równości szans płci m.in. do promowania
wiedzy na temat zasady, prowadzenia szkoleń z tego zakresu, współpracy przy opracowywaniu rozwiązań dot.
oceny i wyboru projektów itp.
Instytucja wiodąca: MIR

Kryterium 2
Realizacja tego kryterium zostanie zapewniona dzięki przygotowaniu Agendy działań na rzecz równości szans
i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. Agenda wskazuje działania możliwe do podjęcia w
ramach poszczególnych funduszy polityki spójności i realizowanych w oparciu o nie programów operacyjnych,
uwzględniając wszystkie możliwe przesłanki dyskryminacyjne, wymienione w art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Biorąc jednak pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą kraju, a także wyzwania związane z
obszarami wspieranymi przez fundusze polityki spójności, w Agendzie w sposób szczególny działania z zakresu
równości szans ukierunkowane zostały na przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, a
także wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn.
Dokument ten w sposób systemowy przedstawia działania na rzecz tworzenia równościowego
instytucjonalnego m.in. poprzez:

systemu

• szkolenia tematyczne z równości szans płci dla pracowników urzędów zaangażowanych we wdrażanie
programów operacyjnych tj. IZ,IP/IW,KM itd Podstawowym celem szkoleń będzie podnoszenie
poziomu wiedzy pracowników instytucji zaangażowanych w realizację funduszy unijnych w zakresie
praktycznych aspektów wdrażania równości szans płci. Szkolenia w latach 2014-2020 powinny mieć
z jednej strony ogólny charakter, informujący o równości szans płci w przypadku tych programów
operacyjnych w ramach których tego rodzaju szkolenia dotychczas nie były realizowane. Z drugiej zaś
strony powinny być „szyte na miarę” pod kątem zagadnień i specyfiki różnych programów
operacyjnych (np. równość szans płci w ramach projektów infrastrukturalnych) i pełnionych przez
osoby szkolone funkcji (np. inne dla osób oceniających projekty a inne dla kadry zarządczej).

•

budowania otoczenia instytucjonalnego realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (m.in.
przypisanie działań z zakresu równości szans płci do każdej z instytucji zaangażowanej w system
wdrażania funduszy IZ, IP/IW/ KM),
• podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans w PO KL poprzez
publikacje,
cykliczne szkolenia/spotkania informacyjne w organizowane w odpowiedzi na
zapotrzebowanie, itd.).
Dodatkowo należy wskazać, że MIR również opracowuje horyzontalne wytyczne z zakresu zasady dla równości
szans płci i niedyskryminacji, które będą zwierały informacje jak uwzględniać niniejsze polityki horyzontalne w
ramach systemu wdrażania programów operacyjnych na wszystkich jego etapach, czyli wyboru projektów,
monitorowania i sprawozdawczości, kontroli, ewaluacji a także informacji i promocji. Dokument ten tak jak
i Agenda podkreśla również potrzebę angażowania równego rodzaju podmiotów w działania na rzecz
wyrównywania szans płci w ramach funduszy unijnych.
Dokument został skonsultowany wewnątrz MIR, został również przekazany Komisji Europejskiej. Kolejnym
krokiem jest przekazanie dokumentu do członków Komitetu Koordynacyjnego UP w celu zapoznania się i
zgłoszenia ewentualnych uwag. Finalnie dokument zostanie formalnie zatwierdzony przez Komitet
Koordynacyjny UP.
Termin wdrożenia Agendy jest uzależniony od powołania KKUP.

V.

Przewidywany termin spełnienia warunku: II połowa 2014 r.

VI.

Plan działań na rzecz wypełnienia warunku
Planowane działania

Termin realizacji

Instytucje odpowiedzialne

Przygotowanie Agendy działań na rzecz równości
szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych
2014-2020.

I kw. 2015 r.Etapy:

MIR

• powołanie Komitetu
Koordynacyjnego
UP;
• przyjęcie
Agendy
przez KK UP.

WARUNEK OGÓLNY 3. Niepełnosprawność

Spełnienie
kryterium

Warunek

Kryteria wypełnienia

3.1 Istnienie zdolności
administracyjnych,
które zapewnią
wdrożenie i
stosowanie konwencji
Narodów
Zjednoczonych o
prawach osób
niepełnosprawnych
(UNCRPD) w zakresie
funduszy
strukturalnych i
inwestycyjnych
zgodnie z decyzją Rady
1
2010/48/WE

(1) uregulowania zgodne z ramami
instytucjonalnymi i prawnymi państw
członkowskich w celu konsultacji i
zaangażowania podmiotów odpowiedzialnych
ochronę praw osób niepełnosprawnych lub
organizacji reprezentujących osoby
niepełnosprawne i inne zainteresowane strony
w procesie przygotowania i realizacji
programów

Tak

(2) uregulowania w zakresie szkoleń
pracowników organów zaangażowanych w
zarządzanie funduszami strukturalnymi i
inwestycyjnymi w zakresie prawa i polityki na
szczeblu UE i na szczeblu krajowym w dziedzinie
niepełnosprawności, w tym, w odpowiednich
przypadkach, dostępności i praktycznego
stosowania UNCRPD odzwierciedlonej w prawie
UE i prawie krajowym, i w kontrolowanie tych
funduszy

Nie

(3) uregulowania mające na celu zapewnienie
monitorowania wdrażania art. 9 UNCRPD w
odniesieniu do funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych w procesie przygotowania i
realizacji programów

Tak

I.

Status warunku
Częściowo
spełniony

Instytucje odpowiedzialne za wypełnienie warunku
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

II.

Zastosowanie warunku

Co do zasady, ten warunek ex ante będzie mieć zastosowanie do tych priorytetów inwestycyjnych, w których
interwencje wymagają zgodności z art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
W przypadku EFRR i Funduszu Spójności, warunek ten ma potencjalnie zastosowanie do wszystkich priorytetów
inwestycyjnych, w ramach których będzie wspierana infrastruktura publiczna (nowa a także
odnowiona/zrekonstruowana), dostępna dla osób niepełnosprawnych, a także osób starszych oraz osób o
ograniczonej sprawności ruchowej. Ma to również potencjalnie zastosowane do inwestycji transportowych
innych niż infrastrukturalne (np. tabor kolejowy) oraz ICT.
W przypadku EFS warunek ten ma jest potencjalnie zastosowane do interwencji w zakresie zatrudnienia,
integracji społecznej i zwalczania ubóstwa, edukacji i kształcenia przez całe życie oraz dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych.

1

Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o

prawach osób niepełnosprawnych(Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35)

III.

Ryzyko niespełnienia warunku: niskie

IV.

Sposób realizacji kryteriów

Kryterium 1
Kryterium zostało spełnione poprzez uchwalenie i wejście w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Celem wprowadzenia regulacji była
pełna implementacja przepisów unijnych dotyczących zasady równego traktowania w poszczególnych
obszarach życia społecznego.
Zgodnie z ustawą zakazane jest nierówne traktowanie osób (w tym ze względu na niepełnosprawność) m.in. w
zakresie:
•
dostępu i warunków korzystania z zabezpieczenia społecznego, usług (w tym mieszkaniowych), rzeczy
oraz nabywania praw lub energii oferowanych publicznie,
•

dostępu do opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego,

•
podejmowania kształcenia zawodowego (dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania oraz praktyk
zawodowych),
•
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w
ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
•
przystępowania i działalności w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i samorządach
zawodowych, w tym także w korzystaniu z uprawnień przysługującym ich członkom,
•
dostępu i korzystaniu ze wszystkich instrumentów rynku pracy i usług oferowanych przez odpowiednie
instytucje oraz przez podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałaniu
bezrobociu.
W ustawie zdefiniowano również m.in. takie zjawiska, jak dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja
pośrednia, molestowanie czy nierówne traktowanie.
Zgodnie z ustawą w przypadkach naruszenia zasady równego traktowania poszkodowanemu przysługuje prawo
do odszkodowania. Ponadto, w sprawach tych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zadania
związane z wykonywaniem i przestrzeganiem zasady równego traktowania wykonuje rzecznik praw
obywatelskich oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów
krajowy program działań na rzecz równego traktowania, w którym określane są cele i priorytety jego działań w
tym obszarze. Program został przyjęty 10 grudnia 2013 r. i przewiduje m.in. wsparcie na rzecz współpracy
administracji rządowej i samorządowej, a co za tym idzie instytucji będących również podmiotami
wdrażającymi EFSI, z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w zakresie monitorowania
polityki równościowej.
Ponadto w ramach współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania wszystkie krajowe programy
operacyjne i część regionalnych programów operacyjnych zostały przesłane do zaopiniowania przez niniejszy
organ pod kątem uwzględnienia zasady równości szans, pomimo iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 1303
opinia ta nie jest obligatoryjna. Co więcej, zarówno Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, jak i
organizacje pozarządowe działające w obszarze antydyskryminacji zaangażowane były w proces konsultacji
programów operacyjnych. Przewidziano również udział przedstawicieli tych podmiotów w komitetach
monitorujących programy operacyjne.
Dodatkowo, w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 20142020 przewidziano m.in.:
- konieczność umieszczenia w tekście programu operacyjnego opisu przedsięwzięć, mających na celu
promowanie zasady równości szans i zapobieganie dyskryminacji, w tym również dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, na każdym etapie tworzenia i wdrażania programu;
- konieczność zaangażowania podmiotów aktywnych w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji osób z
niepełnosprawnościami w tworzenie programu oraz innych dokumentów programowych – oznacza to
włączanie przedstawicieli tych instytucji/organizacji w prace grup roboczych, konsultacyjnych, rozważanie i w

miarę możliwości uwzględnianie w pracach nad programami postulatów tych osób, kierowanie do nich
dokumentów z prośbą o konsultacje itp.
- wykorzystanie potencjału osób wyspecjalizowanych w tematyce zapewnienia dostępności i wsparcia osób z
niepełnosprawnościami m.in. do promowania wiedzy na temat zasady, prowadzenia szkoleń z tego zakresu,
współpracy przy opracowywaniu rozwiązań dot. oceny i wyboru projektów itp.
Kryterium 2
W celu realizacji tego kryterium w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020 w sposób systemowy przedstawiono działania na rzecz tworzenia równościowego
systemu instytucjonalnego, w tym m.in. szkolenia z równości szans i dostępności pracowników urzędów
zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych, budowania otoczenia instytucjonalnego realizacji
zasady równości szans, a także podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (publikacje, szkolenia itd.).
W obszarze podniesienia świadomości na temat zasady równości szans i niedyskryminacji osób z
niepełnosprawnościami w Agendzie przewidziano szereg działań o charakterze szkoleniowym skierowanych
zarówno do pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, jak i ekspertów
oceniających wnioski oraz samych projektodawców. Należy zaznaczyć, ze zakres tematyczny i dokładny
program szkoleń będzie każdorazowo określany i dopasowywany pod kątem specyfiki funkcji odbiorców
szkoleń.
Dokument został skonsultowany wewnątrz MIR, został również przekazany Komisji Europejskiej. Kolejnym
krokiem jest przekazanie dokumentu do członków Komitetu Koordynacyjnego UP w celu zapoznania się i
zgłoszenia ewentualnych uwag. Finalnie dokument zostanie formalnie zatwierdzony przez Komitet
Koordynacyjny UP.
Termin wdrożenia Agendy jest uzależniony od powołania KKUP.

Kryterium trzecie
Za koordynację wykonywania Konwencji odpowiadać będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego (obecnie Minister Pracy i Polityki Społecznej), działający jako punkt kontaktowy, o którym mowa w
art. 33 ust. 1 Konwencji. Do jego obowiązków będzie należało także sporządzanie sprawozdań z wykonywania
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, podobnie jak odbywa się to w przypadku innych konwencji
dotyczących praw społecznych. Co więcej, niezależnym organem monitorującym realizację postanowień
Konwencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
Przepisy nakładające obowiązek zapewniania dostępności dla osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 9
Konwencji, odnoszące się do środowiska fizycznego oraz informacji, komunikacji i różnych innych usług, są
zawarte w wielu ustawach (np. w ustawie – Prawo budowlane, ustawie – Prawo o ruchu drogowym, ustawie o
transporcie kolejowym, ustawie – Prawo telekomunikacyjne, ustawie – Prawo pocztowe, ustawie – Prawo
zamówień publicznych, ustawie – o języku migowym i innych środkach komunikowania się, ustawie – Kodeks
wyborczy) i aktach wykonawczych do wielu ustaw. Prowadzone są działania na rzecz zapewniania dalszego
postępu w tym zakresie, obejmujące m.in. rozpoznawanie potrzeb w obszarze niezbędnych zmian prawa i
poprawy jego wdrażania, jak również kontynuowanie propagowania idei uniwersalnego projektowania. Od
2010 roku organizowane są przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogólnopolskie konferencje
nt. uniwersalnego projektowania oraz upowszechniane publikacje na temat stosowania tej koncepcji.
W ramach PO WER w celu szczegółowym 4 Priorytetu Inwestycyjnego 9.4 realizowane będą działania mające na
celu monitorowanie polityk publicznych pod kątem zgodności z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych.
W odniesieniu do funduszy strukturalnych i inwestycyjnych kwestie dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami uregulowane zostały w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w
ramach funduszy unijnych 2014-2020.
V.

Przewidywany termin spełnienia warunku: II połowa 2014 r.

VI.

Plan działań na rzecz wypełnienia warunku

Planowane działania

Termin realizacji

Instytucje
odpowiedzialne

Przygotowanie Agendy działań na
rzecz
równości
szans
i
niedyskryminacji w ramach funduszy
unijnych 2014-2020

I kw. 2015 r.Etapy:

MIR

- Powołanie Komitetu Koordynacyjnego UP;
- Przyjęcie Agendy przez KK UP.

WARUNEK OGÓLNY 4. Zamówienia publiczne

Warunek

Kryteria wypełnienia

Istnienie
rozwiązań
dotyczących
skutecznego stosowania
unijnych przepisów w
zakresie
zamówień
publicznych
w
odniesieniu do EFSI.

Kryterium 1: rozwiązania dotyczące skutecznego
stosowania unijnych przepisów w zakresie
zamówień
publicznych
poprzez
stosowne
mechanizmy

Tak

Kryterium
2:
rozwiązania
gwarantujące
przejrzystość postępowań o udzielanie zamówienia

Tak

Kryterium 3: rozwiązania w zakresie szkoleń i
rozpowszechniania informacji wśród pracowników
zaangażowanych we wdrażanie funduszy

Tak

Kryterium 4: rozwiązania zapewniające zdolności
administracyjne, niezbędne do wdrożenia i
stosowania unijnych przepisów w zakresie
zamówień publicznych

Tak

I.

Spełnienie
kryterium

Status
warunku
Spełniony

Instytucje odpowiedzialne za wypełnienie warunku:

1. Urząd Zamówień Publicznych
2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – rola wspomagająca i koordynująca w zakresie warunku 3 i 4
dla programów polityki spójności

II.

3.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – rola wspomagająca i koordynująca w zakresie warunku 3 i 4
dla PROW i PO RYBY

4.

Instytucje zarządzające RPO – rola wspomagająca i koordynująca w zakresie warunku 3 i 4 dla PROW
i PO RYBY
Zastosowanie warunku

Warunek ma zastosowanie dla wszystkich priorytetów inwestycyjnych, dla których przewidziane jest udzielanie
zamówień publicznych. Warunek dotyczy właściwych programów krajowych i regionalnych. Ze względu na
charakter warunku spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie krajowym, zgodnie z planem działań, oznacza
spełnienie warunku dla wszystkich programów operacyjnych.

III.

Ryzyko niespełnienia warunku: - .

IV.

Sposób realizacji kryteriów

Kryterium 1
W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact oraz
mając na uwadze decyzję Komisji Europejskiej o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału
Sprawiedliwości UE w trybie art. 258 i art. 260 TFUE podjętą w dniu 17 października 2013 r., zostały podjęte
niezbędne działania legislacyjne w celu zmodyfikowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczących przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt. 1 i art. 24 ust. pkt. 1a ustawy Pzp stanowiących implementację art. 45 ust.
2 lit. d) dyrektywy 2004/18/WE.
Pozostałe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są zgodne z uregulowaniami wspólnotowymi.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych obejmująca dostosowanie do wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie C-465/11, tj. modyfikacji art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. pkt 1a ustawy PZP
została opublikowana 18 września 2014 r. i wejdzie w życie 19 października 2014 r., co oznacza spełnienie
warunku ogólnego nr 4.
W celu wypełnienia kryterium 1 podjęto również następujące rozwiązania:
a) Prawne, instytucjonalne i proceduralne rozwiązania zapewniające pewność prawną i spójną i jednolitą
wykładnię przepisów UE w zakresie zamówień publicznych są realizowane poprzez rozpowszechnianie
przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach wydawanych corocznie publikacji ,,Kontrola udzielania
zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP” informacji na temat naruszeń przepisów prawa
zamówień publicznych, także w zamówieniach współfinansowanych ze środków unijnych.
Przedmiotowe publikacje prezentują wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych
(w tym przez Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE) oraz zawierają
przykłady naruszeń zidentyfikowanych w ramach kontroli wraz z komentarzami omawiającymi
właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, innych krajowych aktów prawnych, unijnych
aktów prawnych i wyroków TSUE w zakresie zamówień publicznych oraz wyników i zaleceń związanych
z audytami Komisji Europejskiej przeprowadzonymi w Polsce, których niezastosowanie lub błędna
interpretacja skutkuje nieprawidłowościami w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
lub nieważnością umowy o zamówienie publiczne. Publikacje są dostępne na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1303. Przykłady naruszeń
ustawy Prawo zamówień publicznych zidentyfikowane w ramach kontroli prowadzonej przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych są także upubliczniane przy okazji ogólnopolskich konferencji.
b) Bieżące informacje nt. prawa zamówień publicznych, interpretacje prawne dotyczące prawidłowego
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, opinie, itp. są publikowane na stronie
internetowej www.uzp.gov.pl
c) Do systemu instytucjonalnego wdrażania funduszy europejskich włączono Urząd Zamówień
Publicznych. W ramach UZP wyznaczono komórki organizacyjne właściwe w zakresie zapewnienia
prawidłowości wdrażanie unijnych przepisów w zakresie zamówień publicznych do polskiego porządku
prawnego oraz prawidłowego stosowania prawa zamówień publicznych przez instytucje zamawiające
poprzez wydawanie opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów ustawy i aktów
wykonawczych do ustawy.
d) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi kontrolę uprzednią zamówień współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej oraz kontrolę doraźną. Kontrola uprzednia zamówień lub umów
ramowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest przeprowadzana przed zawarciem
umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane, których wartość wyrażona w złotych jest równa
lub przekracza równowartość kwoty 20.000.000 euro oraz w przypadku zamówień na dostawy lub
usługi, których wartość wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 10.000.000
euro.
Kontrola doraźna jest prowadzona w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, które mogło mieć wpływ na jego wynik.
Kontrola ta może być wszczęta z urzędu lub na wniosek, także na wniosek instytucji zarządzającej,
o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeżeli z uzasadnienia wniosku
instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik
e)

Wyniki audytów Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i wynikające
z nich zalecenia są uwzględniane w opiniach prawnych na temat stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych wydawanych przez Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych. Zostały także
wzięte pod uwagę w opracowanych przez UZP Wytycznych dotyczących interpretacji przesłanek
pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki i zapytania o cenę.

f)

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje systemowe, wieloszczeblowe rozwiązania w zakresie
wnoszenia odwołań od decyzji podejmowanych w postępowaniach przetargowych. Oferent ma
możliwość odwoływania się w pierwszej kolejności do zamawiającego, następnie do Krajowej Izby
Gospodarczej, jak też do właściwego sądu okręgowego.

Kryterium 2
Warunek został spełniony poprzez zapewnienie mechanizmów gwarantujących przejrzystość postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego:
Zasada równego traktowania oferentów oraz obowiązek zachowania transparentności postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego została zagwarantowana przepisami Ustawy Prawo zamówień
publicznych, gdzie w art. 7. ust. 1. zobowiązuje się zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców. W ust. 2. zobowiązano zamawiającego, aby czynności związane z przygotowaniem
oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia były wykonywane przez osoby zapewniające
bezstronność i obiektywizm. Zasady te są stosowane w odniesieniu do wszystkich postępowań, w tym również
do postępowań o charakterze transgranicznym.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, instytucje zarządzające oraz instytucje pośredniczące dla poszczególnych
programów operacyjnych wydają wytyczne i zalecenia dotyczące właściwego stosowania przepisów prawa
zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze
środków unijnych: ,,Zalecenia dla beneficjentów Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych”, ,,Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez
beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas
kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP - wersja z 22 listopada 2010 r.”, ,,Kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne”.
Wskazane instytucje publikują również dokumenty prezentujące przegląd wyników audytów
przeprowadzonych w Polsce przez Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy na przełomie
dwóch perspektyw finansowych 2000-2006 oraz 2007-2013 wraz z zaleceniami wynikającymi z tych audytów
dotyczącymi stawek korekt finansowych jakie powinny być stosowane w przypadku naruszeń prawa
w dziedzinie zamówień publicznych: ,,Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji
Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Wskazany dokument jest dostępny na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx#strona=1&zakladka=2.
Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie – raz w miesiącu – wydaje w formie elektronicznej informator
zawierający materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności
Urzędu.
Udzielanie koncesji na usługi zostało w Polsce uregulowane w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na
roboty budowlane lub usługi. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane
i usługi oraz środki ochrony prawnej.
W postępowaniu o udzielenie koncesji na usługi przepisy ustawy zapewniają przestrzeganie zasad równego
traktowania, niedyskryminacji, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji. Zgodnie z przedmiotową ustawą
ogłoszenia o koncesji na usługi, ze względu na brak możliwości publikacji takiego ogłoszenia w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego UE (brak regulacji w tym zakresie na poziomie unijnym oraz unijnych formularzy
ogłoszeń), są publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o koncesji
w Biuletynie Zamówień Publicznych koncesjodawca zamieszcza także odpowiednie ogłoszenie o koncesji
w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Wzór ogłoszenia
o koncesji na usługi jest określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie
wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ustawa określa
także główne zasady odnoszące się do opisu przedmiotu koncesji oraz szacowania wartości koncesji. Polskie
przepisy regulują zatem udzielanie koncesji na usługi w stopniu szerszym niż wymaga tego prawo europejskie,

które w odniesieniu do koncesji na usługi wymaga jedynie zapewnienia stosowania przez zamawiających zasad
traktatowych, nie reguluje natomiast tego zagadnienia w dyrektywach.
Angielska wersja językowa ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi dostępna jest na stronie urzędu:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;370

Kryterium 3: spełnione
W latach 2007-2013 podejmowane były działania mające na celu zapewnienie szerokiego dostępu do informacji
nt. zamówień publicznych, w tym:
a) Z inicjatywy Urzędu Zamówień Publicznych prowadzone były różnego typu działania szkoleniowopromocyjno-informacyjne takie jak np. szkolenia konferencje, opinie prawne czy publikacje (m.in.
dotyczące wyników kontroli, „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze”
opracowywane w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych,
publikacje tematyczne dotyczące najważniejszych elementów w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jak np. publikacja „Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie” czy ,,Aukcja elektroniczna. Praktyczny poradnik
dla użytkowników Platformy Aukcji Elektronicznej UZP”.
b) Urząd Zamówień Publicznych realizował w okresie programowania 2007-2013 roczne Plany działań
wydawniczo-szkoleniowych, które obejmowały także działania szkoleniowo-informacyjne skierowane
do instytucji zamawiających oraz przedstawicieli innych instytucji w tym także kontrolnych,
zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach planu
organizowane były konferencje (także regionalne) dotyczące m.in. zmian w systemie zamówień
publicznych i ich wpływu na sposób udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z udziałem
środków unijnych.
c) Tematyka zamówień publicznych jest (oraz była w latach 2007-2013) elementem szkoleń
horyzontalnych dla szerokiej grupy pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy,
co zapewnia ogólną orientacje w ww. tematyce oraz świadomość istotności zagadnienia w procesie
wdrażania funduszy.
d) Istotnym elementem systemu szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za
przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych są działania
informacyjne i publikacje UZP, których zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat unijnych
uregulowań w zakresie zamówień publicznych oraz wzmacnianie prawidłowego stosowania ich
praktyce
e)
Na lata 2014-2020 poza kontynuacją działań wskazanych powyżej, przygotowany jest system szkoleń
specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych dla pracowników zajmujących się ww. tematyką
w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich.
System szkoleń zostanie zapewniony dzięki realizacji projektów w ramach POPT 2014-2020 dotyczących
organizacji systemu szkoleń i upowszechniania informacji wśród pracowników UZP oraz instytucji
zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich. System będzie funkcjonował przez cały okres
programowania 2014-2020. Odpowiednie zapisy w tym zakresie znalazły się w przekazanym przez stronę polską
do KE projekcie programu POPT 2014-2020, przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2014 r. (oś
priorytetowa I.)
Pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi zostaną objęci planem szkoleń oraz będą mieli
zapewnioną możliwość wymiany doświadczeń i aktualizacji wiedzy poprzez uczestnictwo w cyklicznych
spotkaniach oraz grupach roboczych. Ponadto, w razie zidentyfikowanych specyficznych potrzeb, IZ oraz IP
mają możliwość organizacji doraźnych szkoleń specjalistycznych w tym zakresie dla pracowników w ramach
komponentów pomocy technicznej programów.

Kryterium 4: spełnione

Dzięki doświadczeniom z realizacji projektów w ramach perspektywy 2007-2013, a także szkoleniom w ramach
POPT 2007-2013 istnieje zdolność administracyjna w zakresie zamówień publicznych w instytucjach
zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich.
Warunek został spełniony poprzez zapewnienie zdolności instytucjonalnej umożliwiającego skuteczne
wdrożenie i stosowanie unijnych przepisów w zakresie pomocy państwa, w tym:
1) Organem odpowiedzialnym za skuteczne wdrożenie i stosowanie przepisów w zakresie zamówień
publicznych jest Prezes Urzędu Zamówień publicznych. W UZP wyodrębniono komórki organizacyjne
odpowiedzialne za interpretację stosowania przepisów unijnych w zakresie zamówień publicznych oraz
opinie prawne związane ze stosowaniem unijnego prawa. Stan etatowy UZP, zgodnie z deklaracją ww.
urzędu, jest wystarczający dla zapewnienia właściwej realizacji zadań na rzecz wdrażania funduszy
europejskich. W przypadku zidentyfikowania dodatkowych potrzeb możliwe będzie uzasadnione
zwiększenie zatrudnienia, dzięki możliwości finasowania etatów z POPT.
2) Możliwości stałej aktualizacji kompetencji pracowników UZP zaangażowanych w zadania związane
z pomocą publiczną na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych zostały zapewnione w programie
operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013, jak również w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna
2014-2020. UZP, jako instytucja zaangażowana we wdrażanie funduszy europejskich został
uwzględniony w katalogu beneficjentów programu.
3) W 2012 roku Urząd Zamówień Publicznych wydał 1246 opinii prawnych na zapytania ze strony
instytucji zamawiających oraz innych podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych,
natomiast do połowy listopada roku 2013 zostało wydanych ponad 450 opinii prawnych.
4) Za kontrolę prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych odpowiedzialne są dwa
departamenty w ramach Urzędu Zamówień Publicznych: Departament Kontroli Doraźnej oraz
Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
5) Departament Kontroli Doraźnej realizuje zadania wynikające z uprawnień kontrolnych Prezesa Urzędu
w zakresie zamówień nie finansowanych ze środków UE. Natomiast Departament Kontroli Zamówień
Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej realizuje zadania wynikające z uprawnień
kontrolnych Prezesa Urzędu w zakresie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

WARUNEK OGÓLNY 5. Pomoc państwa

Warunek

Istnienie rozwiązań
dotyczących skutecznego
stosowania unijnych
przepisów w zakresie
pomocy państwa
w obszarze EFSI

I.

Kryteria wypełnienia

Spełnienie
kryterium

Kryterium 1: rozwiązania dotyczące skutecznego
stosowania unijnych przepisów w zakresie pomocy
państwa

Tak

Kryterium 2: rozwiązania dotyczące szkoleń
i rozpowszechniania informacji wśród
pracowników zaangażowanych we wdrażanie EFSI

Tak

Kryterium 3: rozwiązania zapewniające zdolności
administracyjne niezbędne do wdrożenia
i stosowania unijnych przepisów w zakresie
pomocy państwa

Tak

Status
warunku
Spełniony

Instytucje odpowiedzialne za wypełnienie warunku:

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta – rola wiodąca w zakresie kryterium 1 realizowana w
ramach ustawowych kompetencji UOKiK i oraz wspomagająca w zakresie kryterium 2 i 3.
2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz właściwe resorty – tworzenie krajowych podstaw prawnych
do udzielania pomocy publicznej przy wykorzystaniu funduszy unijnych na podstawie nowych regulacji
unijnych w zakresie pomocy publicznej – element realizacji kryterium 1.
3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – rola wspomagająca i koordynująca, zapewniające
odpowiednią zdolność instytucjonalną na poziome zarządzania KPO oraz instytucje pośredniczące KPO
zapewniające odpowiednią zdolność instytucjonalną na swoim poziomie wdrażania kryterium 3.
4. Instytucje zarządzające RPO zapewniające odpowiednią zdolność instytucjonalną na poziomie realizacji
RPO – kryterium 1 oraz 3
II.

Zastosowanie warunku

Warunek ma zastosowanie dla wszystkich priorytetów inwestycyjnych, dla których przewidziane jest udzielanie
pomocy publicznej. Warunek dotyczy właściwych programów krajowych i regionalnych. Ze względu na
charakter warunku spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie krajowym, zgodnie z planem działań, oznacza
spełnienie warunku dla wszystkich programów operacyjnych.
III.

Ryzyko niespełnienia warunku: nie dotyczy

IV.

Sposób realizacji kryteriów

Kryterium 1
Warunek został spełniony poprzez zapewnienie skutecznych mechanizmów zapobiegającym udzielaniu
nienależnej pomocy publicznej wpisanych w istniejący polski porządek prawny rangi ustawowej:
a)

Monitoring poziomu udzielanej pomocy, obejmujący m. in. weryfikację przestrzegania zasad
kumulacji pomocy oraz obowiązku z "Deggendorf" został zapewniony poprzez utworzenie specjalnej
elektronicznej bazy danych tzw. SHRIMP (System Harmonogramowania, Raportowania

i Monitorowania Pomocy), w której prowadzony jest bieżący monitoring wsparcia udzielanego
polskim przedsiębiorcom, polegający na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji
związanych z pomocą publiczną przez wszystkie podmioty udzielające pomocy. Zostały one
zobowiązane do przekazywania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy lub informacji
o nieudzieleniu pomocy (tzw. sprawozdanie zerowe). Raportowanie na temat pomocy publicznej
odbywa się najpóźniej 7 dni od dnia jej udzielenia, co wydatnie ogranicza możliwość udzielenia
pomocy nienależnej. Na podstawie zebranych danych, Prezes UOKiK co roku opracowuje
i przedstawia Radzie Ministrów raport o pomocy publicznej udzielonej w roku poprzednim, jak
również przygotowuje raport dla Komisji Europejskiej i przekazuje go za pośrednictwem systemu
SARI.
b) W przypadku opracowywania schematów pomocowych i ich zmian przez MIR lub właściwe resorty,
skuteczne stosowanie unijnych przepisów w zakresie pomocy państwa zapewnione jest dzięki
współpracy z UOKiK już na początkowym etapie prac legislacyjnych, w ramach uzgodnień
międzyresortowych; dodatkowo, zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), Prezes
UOKiK opiniuje projekty programów pomocowych i pomocy indywidualnej. Ponadto, UOKiK
współpracuje z podmiotami udzielającymi pomocy oraz beneficjentami pomocy, w celu zapewnienia
zgodności projektów pomocy z unijnymi przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
c)

UOKiK dokonuje w oparciu o swoje kompetencje, doświadczenie i uzgodnienia z Komisją
Europejską, niezbędnych interpretacji przepisów w zakresie pomocy publicznej na potrzeby
administracji publicznej. Stosowanie jednolitych zasad i zapewnienie wspólnego podejścia jest
istotnym czynnikiem eliminującym ryzyko udzielania nienależnej pomocy.
W ramach programów operacyjnych zapewniono procedury gwarantujące poprawność udzielania
pomocy publicznej, takie jak: składanie przez wnioskodawców stosownych informacji wymaganych
krajowymi przepisami o pomocy publicznej jako element weryfikacji przed udzieleniem nowej
pomocy, a także wydawanie stosownych zaświadczeń przez instytucje udzielające pomocy; badanie
pomocy publicznej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, procedury kontrolne na poziomie
programu operacyjnego oraz kontroli krzyżowych.

d)

W zakresie monitorowania pomocy publicznej w ramach instrumentów finansowych, zostanie ono
zapewnione na podstawie ogólnych przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z polskim prawem
każdy podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do raportowania o udzielonej pomocy z
wykorzystaniem SHRIMP, również, jeżeli pomoc ta została udzielona w obrębie instrumentów
finansowych.

Kryterium 2
Podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie szerokiego dostępu do informacji nt. pomocy publicznej.
Pracownicy systemy realizacji programów mają zapewniony dostęp do informacji rozpowszechniany przez
UOKiK. Pracownicy zajmujący się pomocą publiczną będą mieli również zapewnioną możliwość wymiany
doświadczeń i aktualizacji wiedzy poprzez uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach oraz grupach roboczych
organizowanych przez MIR i UOKIK (wzorem okresu programowania 2007-2013).
Uzupełniająco, ze względu na unijną reformę pomocy publicznej w ramach przyjętego przez Radę Ministrów
programu POPT 2014-2020 przygotowany zostanie system szkoleń specjalistycznych w zakresie nowych zasad
pomocy publicznej na lata 2014-2020 dla pracowników zajmujących się pomocą publiczną w instytucjach
zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich.
Na działania realizujące kryterium 2 składają się następujące podjęte już działania:
a) Na stronie internetowej www.uokik.gov.pl stworzona została zakładka poświęcona w całości tematyce
pomocy publicznej, w której znajdują się aktualizowane na bieżąco informacje o funkcjonujących
w Polsce programach pomocowych i przypadkach pomocy indywidualnej, o decyzjach podejmowanych
przez Komisję Europejską w sprawie polskich programów pomocowych i pomocy dla beneficjentów

indywidualnych, a także szczegółowe wyjaśnienia dotyczące interpretacji przepisów w zakresie
pomocy publicznej oraz informacje o obowiązujących procedurach. Istnieje również zakładka, która
grupuje wszystkie polskie i unijne akty prawne regulujące udzielanie pomocy publicznej.
b) UOKiK dokonuje w oparciu o swoje kompetencje, doświadczenie i uzgodnienia z Komisją Europejską,
niezbędnych interpretacji przepisów w zakresie pomocy publicznej na potrzeby administracji
publicznej. UOKiK uczestniczy w projektowaniu i uzgadnianiu oraz opiniowaniu wytycznych i instrukcji
skierowanych do osób zajmujących się implementacją funduszy strukturalnych. Informacje te są
szeroko upowszechniane w celu ich stosowania.
c)

Kontynuacja (wzorem okresu programowania 2007-2013) organizacji przez MIR oraz UOKiK cyklicznych
spotkań oraz grup roboczych umożliwiających wymianę doświadczeń w zakresie pomocy publicznej
oraz aktualizację wiedzy.

Dopełnieniem działań na rzecz spełnienia kryterium 2 będzie zapewnienie systemu szkoleń nt. pomocy
publicznej dla pracowników administracji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich.
System szkoleń zostanie zapewniony dzięki realizacji projektów w ramach POPT 2014-2020 dotyczących
organizacji systemu szkoleń i upowszechniania informacji wśród pracowników UOKiK oraz instytucji
zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich. Odpowiednie zapisy w tym zakresie znalazły się w
przekazanym prze stronę polską do KE projekcie programu POPT 2014-2020, przyjętym przez Radę Ministrów w
styczniu 2014 r. (oś priorytetowa I.)
Warunek uznany jest za spełniony. Kwestia systemu szkoleń ma jedynie charakter uzupełniający – stosowne
regulacje, o których mowa w kryterium 2. ujęte zostały w POPT.

Kryterium 3
Warunek został spełniony poprzez zapewnienie zdolności instytucjonalnej umożliwiającej skuteczne wdrożenia
i stosowanie unijnych przepisów w zakresie pomocy państwa, w tym:
1) Organem odpowiedzialnym za skuteczne wdrożenie i stosowanie unijnych przepisów w zakresie
pomocy publicznej jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK
realizuje swoje zadania poprzez UOKiK. Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej
reguluje Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm). Zgodnie z tą ustawą, Prezes
UOKiK opiniuje projekty programów pomocowych i pomocy indywidualnej (dalej: projekty pomocy),
w tym projekty finansowane w ramach środków strukturalnych, notyfikuje je Komisji Europejskiej,
reprezentuje rząd polski w postępowaniu przed Komisją i sądami europejskimi oraz monitoruje pomoc
publiczną udzielaną przedsiębiorcom. Ponadto, Prezes UOKiK współpracuje przy tworzeniu i zmianie
projektów pomocy, w tym przewidujących wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych, już
na etapie uzgodnień międzyresortowych, a także z podmiotami udzielającymi pomocy oraz
beneficjentami pomocy, w celu zapewnienia zgodności projektów pomocy z unijnymi przepisami
o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy
publicznej. Stan etatowy UOKIK, zgodnie z deklaracją urzędu, jest wystarczający dla zapewnienia
właściwej realizacji zadań na rzecz wdrażania funduszy europejskich. W przypadku zidentyfikowania
dodatkowych potrzeb możliwe będzie uzasadnione zwiększenie zatrudnienia, dzięki możliwości
finasowania etatów z POPT.
Możliwości stałej aktualizacji kompetencji pracowników UOKiK zaangażowanych w zadania związane
z pomocą publiczną na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych zostały zapewnione w programie
operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013, jak również w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna
2014-2020. UOKiK, jako instytucja zaangażowana we wdrażanie funduszy europejskich został
uwzględniony w katalogu beneficjentów programu.
2) Zapewnienie zdolności administracyjnej w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie funduszy
W każdej instytucji udzielającej pomocy utworzono stanowiska dedykowane pomocy publicznej. Dzięki
doświadczeniom z realizacji projektów w ramach perspektywy 2007-2013, a także szkoleniom w ramach

POPT 2007-2013 istnieje zdolność administracyjna w zakresie pomocy publicznej w instytucjach
zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich. Pracownicy zajmujący się pomocą publiczną
zostaną objęci planem szkoleń (o którym mowa w kryterium 2) oraz będą mieli zapewnioną możliwość
wymiany doświadczeń i aktualizacji wiedzy poprzez uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach oraz grupach
roboczych organizowanych przez MIR i UOKIK (wzorem okresu programowania 2007-2013). Ponadto,
w razie zidentyfikowanych specyficznych potrzeb, IZ oraz IP mają możliwość organizacji doraźnych szkoleń
specjalistycznych w tym zakresie dla pracowników w ramach komponentów pomocy technicznej
programów.
Ponadto, tematyka pomocy publicznej jest (oraz była w latach 2007-2013) elementem szkoleń
horyzontalnych dla szerokiej grupy pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażania funduszy, co
zapewnia ogólną orientacje w ww. tematyce oraz świadomość istotności zagadnienia w procesie wdrażania
funduszy)

V.

Przewidywany termin spełnienia warunku: warunek spełniony.

VI.

Plan działań na rzecz wypełnienia warunku: warunek jest spełniony w całości.

Ze względu na trwającą reformę pomocy publicznej na poziomie unijnym, po przyjęciu POPT, uruchomiony
zostanie system szkoleń dedykowany uzupełnieniu wiedzy pracowników o nowe regulacje.

WARUNEK OGÓLNY 6. Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na
środowisko (EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA)

Warunek
Istnienie rozwiązań
zapewniających skuteczne
stosowanie unijnych
przepisów w dziedzinie
ochrony środowiska w
zakresie ocen
oddziaływania na
środowisko (EIA) oraz
strategicznych ocen
oddziaływania na
środowisko (SEA)

I.

Kryteria wypełnienia

Spełnienie
kryterium

Kryterium 1: rozwiązania dotyczące skutecznego
stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/92/UE (OOŚ) i dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/42/WE (SEA)

Tak

Kryterium 2: rozwiązania w zakresie szkoleń
i rozpowszechniania informacji wśród
pracowników zaangażowanych we wdrażanie
dyrektyw dotyczących OOŚ i SEA

Tak

Kryterium 3: rozwiązania mające na celu
zapewnienie odpowiednich zdolności
administracyjnych

Tak

Status
warunku
Spełniony

Instytucje odpowiedzialne za wypełnienie warunku:

1. Ministerstwo Środowiska – rola wiodąca
2. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska– rola wspomagająca
3. MIR – koordynująca w zakresie kryterium 2 i 3;
II.

Zastosowanie warunku

Warunek ma zastosowanie dla wszystkich priorytetów inwestycyjnych, dla których przewidziana jest
konieczność przeprowadzenia EIA i SEA. Warunek dotyczy właściwych programów krajowych i regionalnych.
Ze względu na charakter warunku spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie krajowym, zgodnie z planem
działań, oznacza spełnienie warunku dla wszystkich programów operacyjnych.
III.

Ryzyko niespełnienia warunku: -

IV.

Sposób realizacji kryteriów

Kryterium 1
Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. kryterium niezbędne było zakończenie procesu transponowania
do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
W powyższym zakresie podjęte zostały następujące działania:
a) Kwestie EIA i SEA zostały uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) – (dalej: Ustawa ooś) oraz,
w zakresie EIA, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zm.); zwanej dalej
„rozporządzeniem ooś”).
b) Rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie ooś, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. poz. 817) w § 3 wprowadza przepis uzależniający wejście w życie przepisów
rozporządzenia dotyczących wychwytywania, transportowania i magazynowania dwutlenku węgla, od
wejścia w życie ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla. Prace zmierzające do implementacji

c)

zasadniczej części dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla zostały zakończone – wraz z uchwaleniem
ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1238). Ustawa weszła w życie z dniem 24 listopada 2013 r. Tym samym
kryterium 1 warunku ogólnego 6 zostało spełnione w powyższym zakresie.
Rozporządzenie jest dostępne na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000817.
Ustawa jest dostępna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001238.
Akty prawne transponujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia
2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko w sposób właściwy implementowały przepisy dotyczące regulacji wód. Natomiast
niezgodność wynika z niewłaściwego stosowania przepisów ooś w zakresie tzw. „prac
utrzymaniowych”. Problemem była niejasna granica między regulacją a utrzymaniem wód.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych wychodzi
naprzeciw temu problemowi i w sposób jasny określa granicę między regulacją wód i ich utrzymaniem,
przy czym wprowadza dodatkowe mechanizmy prawne, które mają weryfikować wpływ prac
utrzymaniowych na tereny cenne przyrodniczo. Projekt ustawy przewiduje także obowiązek
sporządzania planów utrzymania wód, które będą poddawane strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko. Dnia 20 czerwca ustawa została podpisana przez Prezydenta.

Kryterium 1 zostało spełnione – ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw została
opublikowana 11 czerwca 2014, weszła w życie 11 lipca 2014.

Kryterium 2
Podjęte zostały działania mające na celu zapewnienie szerokiego dostępu do informacji nt. EIA i SEA.
a) Głównym instrumentem systemu rozpowszechniania wiedzy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy
pracownikami zaangażowanymi we wdrażanie dyrektyw EIA i SEA jest powołana w 2010 r. krajowa sieć
organów środowiskach i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla
Rozwoju" (odpowiednik europejskiej sieci ENEA-MA). Nadrzędnym celem działania Sieci jest
stworzenie forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za
zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania
aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację
programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. W skład sieci wchodzą
przedstawiciele Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska, zarządów województw. Do prac
w ramach sieci zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci zewnętrzni,
pracownicy innych instytucji państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji
pozarządowych występujący w roli obserwatorów.
Działanie sieci będzie kontynuowane w perspektywie 2014 – 2020, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach
POPT (oś I).
b) Planowana jest kontynuacja zadania „Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary
Natura 2000” w ramach programu priorytetowego pn. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie
realizacji polityki ekologicznej państwa.. Jego celem jest wsparcie systemu ocen oddziaływania na
środowisko, poprzez finansowe wsparcie organów administracji publicznej zaangażowanych w
postępowania ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko oraz ocen oddziaływania na obszary Natura 2000. Program jest realizowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
c) Na stronie http://www.gdos.gov.pl/Categories/view/204/OOS dostępne są informacje i instrukcje
dotyczące przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
d) Zapewniono możliwość realizacji w ramach POPT projektów mających na celu podnoszenie wiedzy
i umiejętności pracowników – GDOŚ, RDOŚ oraz instytucji zarządzających PO i RPO - zaangażowanych
we wdrażania dyrektyw EIA i SEA. Powyższe przyczynia się do kształtowania zdolności instytucjonalnej
co ma wpływ także na realizację kryterium 3.

Kryterium 3
Dzięki doświadczeniom z realizacji projektów w ramach perspektywy 2007-2013, a także szkoleniom w ramach
POPT 2007-2013 istnieje zdolność administracyjna w zakresie OOŚ w instytucjach zaangażowanych we
wdrażanie funduszy europejskich.
Warunek został spełniony poprzez zapewnienie zdolności instytucjonalnej umożliwiającego skuteczne
wdrożenia i stosowanie unijnych przepisów w zakresie wdrażania dyrektyw EIA i SEA, w tym:
a) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3.10.2008 r. daje podstawy prawne
funkcjonowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), nadzorowanego przez Ministra
Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Instytucje te zostały objęte wsparciem
merytorycznym i organizacyjnym finansowanym z EFRR w ramach POPT 2007-2013 w celu
wzmocnienia instytucjonalnego w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura
2000 oraz ocenami oddziaływania na środowisko. Wsparcie w powyższym zakresie, jak również
finansowanie wynagrodzeń zostało przewidziane w POPT 2014-2020.
b) Zapewniono zdolność instytucjonalna w zakresie prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko
we właściwych instytucjach zarządzających i pośredniczących, dzięki możliwości realizacji szkoleń,
udziału w konferencjach, pracach grup roboczych ze środków pomocy technicznej. Wsparcie w tym
zakresie będzie kontynuowane w ramach polityki szkoleniowej poszczególnych instytucji.
V.

Przewidywany termin spełnienia warunku: spełniony

WARUNEK OGÓLNY 7. Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu

Warunek

Kryteria wypełnienia

Spełnienie
kryterium

Status
warunku

Istnienie podstawy
statystycznej niezbędnej do
przeprowadzenia ocen
skuteczności i ocen
oddziaływania programów.

a)

Tak – w zakresie
użytych wskaźników
pochodzących ze
statystyki publicznej
i w zakresie
wskaźników spoza
sytemu statystyki
publicznej

Ocena stanu
spełnienia
tego
warunku
zostanie
dokonana na
poziomie
programów
operacyjnych
.

gotowe są rozwiązania w zakresie
terminowego gromadzenia i
agregowania danych statystycznych,
uwzględniające następujące
elementy:
 identyfikację źródeł i
mechanizmów mających na celu
zagwarantowanie walidacji
statystycznej,

Istnienie systemu
wskaźników rezultatu
niezbędnych przy wyborze
 uregulowania dotyczące
działań, które w
publikacji i dostępności
najefektywniejszy sposób
publicznej zagregowanych
przyczyniają się do
danych
osiągnięcia pożądanych
b) skuteczny system wskaźników
rezultatów, do
rezultatu, obejmujący:
monitorowania postępów
w osiąganiu rezultatów oraz
 wybór wskaźników rezultatu dla
do podejmowania ewaluacji
każdego programu,
oddziaływania
dostarczających informacji na
temat przyczyn uzasadniających
wybór działań z zakresu polityki
finansowanych przez dany
program,

Tak

 ustanowienie wartości
docelowych dla tych
wskaźników,
 spójność każdego wskaźnika z
następującymi wymogami:
odporność oraz walidacja
statystyczna, jasność
interpretacji normatywnej,
reagowanie na politykę,
terminowe gromadzenie
danych.
c)

gotowe są procedury zapewniające,
że wszystkie operacje finansowane z
programu stosują skuteczny system
wskaźników.

Tak - przy
uwzględnieniu
odpowiednich
zapisów dot.
stosowania się do
wytycznych MIR

Spośród warunków ogólnych istotne znaczenie ma warunek ogólny 7 Systemy statystyczne i wskaźniki
rezultatu. Został on sformułowany następująco:

− Istnienie podstawy statystycznej niezbędnej do przeprowadzenia ocen skuteczności i ocen oddziaływania
programów.
− Istnienie systemu wskaźników rezultatu niezbędnych przy wyborze działań, które w najefektywniejszy
sposób przyczyniają się do osiągnięcia pożądanych rezultatów, do monitorowania postępów w osiąganiu
rezultatów oraz do podejmowania ewaluacji w oddziaływania.

I.

Instytucje odpowiedzialne za wypełnienie warunku:

w zakresie lit. a, b: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Instytucja Zarządzająca
POPC,
w zakresie lit. c: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Instytucja Zarządzająca POPC,
II.

Zastosowanie warunku
Warunek ma zastosowanie do wszystkich programów operacyjnych.

III.

Ryzyko niespełnienia warunku: -

IV.

Sposób realizacji kryteriów

Kryterium 1
W zakresie kryterium pierwszego (lit. a) Instytucja Zarządzająca POPC przedstawiła w programie operacyjnym
odpowiednio agregowane dane, które uwzględniają dla każdego wskaźnika nazwę, źródło danych oraz jego
wartość bazową i docelową.
Dane dla monitorowania i ewaluacji oceniające stan, skuteczność oraz wpływ wdrażania programu pochodzą z
czterech głównych źródeł:
1. statystyki publicznej – w większości na poziomie monitorowania celów strategicznych;
2. danych zapewnianych przez administrację publiczną i instytucje międzynarodowe;
3. systemu SL 2014 – w stosownych przypadkach na poziomie monitorowania celów programowych;
4. badań własnych, tam gdzie istnieją deficyty informacyjne.
W przypadku wskaźników, których źródłem jest statystyka publiczna dostęp do danych ze statystyki publicznej
jest otwarty, co określa Ustawa o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 r. (z późn. zm.). Ponadto, Art. 13
ust. 6 ustawy wskazuje, że: „Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest obowiązany do udostępniania
organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego danych dotyczących realizowanych
przez nie zadań, w ujęciu odpowiednim do ustawowego usytuowania poszczególnych zadań publicznych”.
Wskaźniki zbierane przez statystykę publiczną spełniają wysokie kryteria jakościowe i są zbierane zgodnie z
rocznym planem – Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). Informacje z systemów
monitorowania są publicznie dostępne poprzez Internet.
W zakresie wskaźników pochodzących spoza statystyki publicznej (np. z badań własnych) w procesie
gromadzenia, analizy i udostępniania danych IZ zapewnia mechanizmy właściwej kontroli jakości danych i
walidacji statystycznej.
Na poziomie wskaźników produktu niezbędne dane zapewni w okresie 2014-20 zmodernizowany i
rozbudowany system SL 2014, podlegający oddzielnym uregulowaniom. Jedną z funkcjonalności systemu SL
2014 będzie ewidencjonowanie danych dot. programów operacyjnych.
Zagregowane dane dotyczące poszczególnych wskaźników na poziomie programu w zakresie wartości
bazowych, docelowych i osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym będą corocznie publikowane w
Internecie, jako element sprawozdań rocznych z realizacji programów.
Dodatkowo, w celu zwiększania menu wyboru adekwatnych wskaźników, MIR wspólnie z GUS podjął szereg
działań zapewniających rozwój systemu statystycznego dla potrzeb monitorowania celów strategicznych
polityki spójności. W dniu 18 grudnia 2012 r. został podpisany list intencyjny wyznaczający ramy współpracy,
który pozwoli elastycznie reagować na zapotrzebowanie informacyjne. W ślad za listem powstał szczegółowy
plan zawierający listę zadań do realizacji, w tym m.in. uruchomienie nowych badań statystycznych, zwiększenie
prób już prowadzonych badań pozwalających na dezagregację terytorialną wskaźników.

W ramach tej współpracy uruchomiono bazę STRATEG, w której znajdą się i są na bieżąco aktualizowane
wskaźniki rezultatu na poziomie strategicznym, m.in. umowy partnerstwa oraz programów operacyjnych.
Kryterium 2
W zakresie kryterium drugiego (lit. b) Instytucja Zarządzająca POPC przedstawiła w programie wskaźniki
rezultatu, które:
• odzwierciedlają motywację, jaką kierowano się przy projektowaniu interwencji, tj. w przypadku EFRR
obrazują pożądaną zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej,
• posiadają określoną (skwantyfikowaną) wartość bazową, odnoszącą się do najnowszych dostępnych
danych,
• posiadają wartość docelową, tj. dla EFRR wartość dla każdego wskaźnika rezultatu strategicznego
została określona ilościowo lub jakościowo,
• posiadają źródło danych oraz informacje o częstotliwości pozyskiwania danych,
• spełniają kryteria poprawności metodologicznej.
W celu zapewnienia jednolitego podejścia oraz spójnych zapisów w programach operacyjnych, Instytucja
Zarządzająca POPC stosuje zapisy instrukcyjne „Szablonu Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z
komentarzem”, tzn. w tabeli nr 3 Programu poprawnie określa wskaźniki rezultatu, w tabeli nr 5 - wskaźniki
produktu i w tabeli nr 6 - wskaźniki ram wykonania.
Kryterium 3
Dla spełnienia kryterium trzeciego (lit. c), stosowane są zapisy właściwych aktów prawnych (rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia wykonawcze KE) oraz wytyczne KE The programming period
2014-2020 guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development Fund and
Cohesion Fund, oraz The programming period 2014-2020 guidance document on monitoring and evaluation –
European Social Fund, stosowane zapisy instrukcyjne „Szablonu Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z
komentarzem”.
Ponadto, procedury zapewniające, że wszystkie operacje finansowane z programu stosują skuteczny system
wskaźników zapewnione są przez wytyczne MIiR oraz procedury wewnętrzne Instytucji Zarządzającej.

