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 programowanie polityki rozwoju - m.in. zaprojektowanie nowego układu 

zintegrowanych dokumentów strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania 

oraz relacji między nimi; 

 wdrażanie i ewaluacja polityki rozwoju - m.in. silniejsza operacjonalizacja dokumentów 

strategicznych (zastosowanie podejścia projektowego), usprawnienie monitoringu 

i sprawozdawczości, wprowadzenie ewaluacji podsumowującej w przypadku programów 

rozwoju;

 rozwiązania instytucjonalne - m.in. utworzenie  jednostki analityczno-ewaluacyjnej 

wspierającej zarządzanie procesami rozwojowymi;

 finansowanie polityki rozwoju - m.in. system budżetowy wspierający osiąganie celów 

strategicznych w perspektywie wieloletniej, wprowadzenie klasyfikacji wydatków 

rozwojowych sektora instytucji rządowych i samorządowych (KWR).

„System zarządzania rozwojem Polski” 

– dokument o charakterze kierunkowym

Szczegółowe rozwiązania  zostaną zawarte 

w odpowiednich uregulowaniach ustawowych - m.in. 

nowelizacja uzppr oraz innych aktów prawnych



Zintegrowane dokumenty
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 Obecnie jesteśmy na etapie finalizowania prac nad „Systemem zarządzania

rozwojem Polski” – dokument został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

13 grudnia 2017 r., oczekuje na ostateczne przyjęcie przez Radę Ministrów.

 Prace nad dokumentem prowadzone były z istotnym udziałem strony

samorządowej. Pierwszy projekt dokumentu powstał w czerwcu ubiegłego roku,

był on szeroko konsultowany zarówno z przedstawicielami strony rządowej, jak

i regionów.

 Strona samorządowa była bardzo aktywna w całym procesie uzgadniania

zapisów tego dokumentu i uczestniczyła w nim od samego początku, w trakcie

konsultacji regiony zgłosiły ponad 280 uwag, które dotyczyły w szczególności:

zintegrowanych dokumentów, relacji kraj-region w kwestii prowadzenia polityki

rozwoju, planów powołania ośrodka analityczno-ewaluacyjnego oraz diagnozy

zawartej w dokumencie.

Proces konsultacji „Systemu zarządzania rozwojem Polski” 

z przedstawicielami strony samorządowej (1)
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 Projekt dokumentu był przedmiotem konsultacji z samorządami województw

w sierpniu 2017 r., następnie został zaprezentowany na Konwencie Marszałków

Województw RP w Uniejowie we wrześniu 2017 r. oraz był dwukrotnie

przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej

i Krajowej Polityki Strukturalnej w Spale w październiku 2017 r. oraz w Opolu

w styczniu br. 8 grudnia 2017 r. System został przekazany do opinii KWRiST

(nie przedstawiono ostatecznego stanowiska KWRiST).

 Wszystkie uwagi i sugestie zgłaszane w toku dotychczasowych konsultacji, w tym

dotyczące dotychczasowych doświadczeń i prób stosowania zintegrowanego

podejścia w planowaniu rozwoju przez poszczególne województwa, były

na bieżąco analizowane i wykorzystywane przy ustalaniu ostatecznego

kształtu dokumentu.

Proces konsultacji „Systemu zarządzania rozwojem Polski” 

z przedstawicielami strony samorządowej (2)
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System zarządzania rozwojem Polski

Dalsze prace

Przygotowanie propozycji zmian ustawowych – tzw. mała nowelizacja ustawy o zppr  

(do poł. 2018 r.); nowa ustawa o zppr w 2019 r. 

Przygotowanie analizy wraz z rekomendacjami dot. kompetencji na poszczególnych 

poziomach zarządzania rozwojem

Przygotowanie analizy wraz z rekomendacjami dot. wymogów ustawowych dla tworzenia 

dokumentów na różnych poziomach zarządzania

Przygotowanie szczegółowych rozwiązań dot. Kontraktu Terytorialnego i Porozumień 

Terytorialnych

Określenie zakresu i sposobu funkcjonowania ustaleń w zintegrowanych strategiach 

rozwoju

Przygotowanie rozwiązań w zakresie finansowania polityki rozwoju
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Utworzenie roboczego zespołu składającego się z przedstawicieli MIiR oraz 

przedstawicieli Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej 

ZW RP, który przygotuje propozycje zmian do uzppr wynikające z Systemu

Zespół wypracuje rozwiązania ustawowe dotyczące opracowywania zintegrowanych 

dokumentów na szczeblu regionalnym i lokalnym

Rozwiązanie to pozwoli przedstawicielom regionów na uczestnictwo już na wstępnym 

etapie opracowywania zmian do ustawy tak, by wypracować rozwiązania 

satysfakcjonujące wszystkie strony

Włączenie  przedstawicieli strony samorządowej w prace legislacyjne nad uzppr
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Stan debaty nad WRF i PS 2020+
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„Biała Księga nt. przyszłości Europy” i towarzyszące jej materiały 
do dyskusji oraz 7. Raport Kohezyjny,

Brexit i luka finansowa w budżecie UE 2020+,

nowe wyzwania: migracje i polityka azylowa, bezpieczeństwo 
wewnętrzne i zewnętrzne, katastrofy naturalne,

odnotowywane ożywienie gospodarcze w UE - KE pracuje nad 
nowymi środkami własnymi, które mają zasilić przyszły budżet 
UE,

propozycje dot. zasilenia przyszłego budżetu.

Determinanty dyskusji nt. Wieloletnich Ram Finansowych 2020+
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budżet UE określany przez KE jako środek do realizacji wspólnych 
i ambitnych celów UE oraz do zapewnienia realizacji współpracy w duchu 
wspólnych wartości,

w pierwszej kolejności konieczność wspólnego ustalenia wspólnych celów 
strategicznych dla UE, a w drugiej dyskusja o kwotach w budżecie,

zmiana akcentów z „compliance” na osiąganie rezultatów,

cechy nowego budżetu: europejska wartość dodana jako wiodące 
kryterium angażowania każdego euro w budżecie UE (dany projekt 
powinien przynosić korzyść w skali wychodzącej), elastyczność, 
zrównoważone podejście,

przegląd polityk UE pod kątem zwiększenia ich efektywności i wzmocnienia 
zasady subsydiarności; inicjatywa Budget Focused on Results,

programy poza wszelkimi cięciami to: Erasmus+ oraz Horyzont jako 
priorytetowe dziedziny oraz potencjalna osobna linia budżetowa  Future 
Innovation and Youth.

Założenia i narracja dla WRF 2020+
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Polityka spójności

ma znaczący wpływ na jakość 
życia obywateli,

do ukierunkowania głównie na 
niwelowanie negatywnych 
skutków globalizacji i polityk UE 
oraz jednolitego rynku,

konieczne zwiększenie 
skuteczności oraz uproszczenie 
systemu wdrażania,

nie dla cięć PS na rzecz zasilenia 
środków dot. migracji (Oettinger).

Wspólna Polityka Rolna 

zbyt istotna dla gospodarki i 
bezpieczeństwa obywateli UE aby 
pozwolić na znaczące cięcia,

jednocześnie powinna być czymś 
więcej niż tylko transferem 
środków (bardziej efektywna 
kontrybucja na rzecz ochrony 
środowiska, zmian klimatycznych, 
etc.),

postulaty ekspertów i akademików o 
zbalansowanie filarów bądź 
połączenie.

Polityka spójności i WPR 2020+ w ocenie KE
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zmodyfikowana koncentracja tematyczna środków i ich racjonalizacja,

potencjalne zwiększenie poziomów współfinansowania krajowego,

prawdopodobne dostosowanie kryteriów alokacji,

uproszczenie i uelastycznienie,

dwa istotne aspekty bez ostatecznych decyzji w KE : 

– zwiększenie elastyczności (rola rezerw na różnych poziomach),

– powiązania polityki spójności ze wsparciem reform strukturalnych, 
semestrem europejskim.

Polityka spójności 2020+ - wnioski
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10 stycznia - start konsultacji publicznych dla poszczególnych polityk, w tym PS

14 lutego - wkład KE do debaty liderów UE

22 lutego - projekt raportu PE nt. WRF 2020+ i środków własnych

23 lutego - spotkanie liderów nt. priorytetów WRF 2020+

12-15 marca - przyjęcie raportu PE nt. WRF  2020+ i środków własnych

kwiecień br. - start konsultacji wewnątrz KE (interservice)

marzec br. - przesłuchania w PE Komisarzy odpowiedzialnych za polityki wydatkowe UE

maj br. - przyjęcie pakietu projektu WRF przez KE (łącznie z kwestia środków własnych); 
pakiet legislacyjny ESIF prawdopodobnie w czerwcu

maj br. - prezentacja pakietu WRF wobec PE

2019  luty - Rada UE przyjmuje swoje stanowisko nt. WRF

2019 maj - Rada + PE uzgadniają

Orientacyjny plan negocjacji WRF 2020+
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uzgodnienie Joint Statement w ramach Grupy Wyszehradzkiej 
- luty br.,

uszczegółowienie Stanowiska RP ws. PS 2020+ (pierwszy draft) 
- I kwartał br.,

konsultacje bilateralne z PCz - mapa interesów PCz,

zapewnienie głosu polskiego w konsultacjach publicznych nt. PS 2020+,

kontynuacja spotkań lobbingowych z DG REGIO, DG EMPL, 
DG BUDG oraz KR,

wypracowanie zakresu tematycznego PS i konkretnych propozycji synergii 
z programami/funduszami zarządzanymi centralnie, 

przygotowanie materiału informacyjnego dla polskich posłów 
w PE + lobbing.

Dalsze prace MR nad WRF i PS 2020+
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STAN WDRAŻANIA RPO 



Realizacja Celów Rady Ministrów certyfikacji do KE w 2017
stan na 31 grudnia 2017
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Realizacja Celów Rady Ministrów certyfikacji do KE w 2017
stan na 31 grudnia 2017
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Realizacja Celów RM certyfikacji do KE do końca 2017
stan na 31 grudnia 2017
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Realizacja Celów RM certyfikacji do KE do końca 2017
stan na 31 grudnia 2017
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RPO – wnioski o dofinansowanie (wg. stanu na 29.01.2018 r.)
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RPO – umowy  o dofinansowanie (wg. stanu na 29.01.2018 r.) 
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RPO – środki rozliczone na poziomie beneficjentów 

(wg. stanu na 29.01.2018 r.) 
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Monitoring Ram Wykonania

Stopień realizacji ram wykonania na 2018 r. w RPO
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Uśredniony udział procentowy realizacji celu pośredniego –

liczony dla wskaźników objętych ramami wykonania
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Monitoring Ram Wykonania

ryzyka poważnej porażki ram wykonania RPO
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Uśredniony udział procentowy  osi z ryzykiem poważnego 

niepowodzenia (65% nie osiągnęły co najmniej 2 wskaźniki w osi)
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Dziękuję za uwagę


