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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 

lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

2.1. Dokumenty programowe 

- Pierwsza wersja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 została przyjęta przez 

Komisję Europejską 9 grudnia 2014 r. Aktualna wersja POPT 2014-2020 obowiązuje od 18 marca 

2020 r.   

- Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

kilkukrotnie zmieniony w latach 2015-2019, został zaktualizowany również 28 października 2021 

r. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania dokumentu do zmienionej linii demarkacyjnej 

pomiędzy POPT a priorytetami PT w pozostałych programach krajowych i przejęcia przez te 

ostatnie finansowania wynagrodzeń w IP i IW od 2022 r. Pozostałe zmiany miały charakter 

redakcyjny i służyły m.in. dostosowaniu zapisów SZOOP do zmian zachodzących w administracji 

publicznej oraz aktualizacji przywołanych aktów prawnych. 

- Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej POPT 2014-2020 została zmieniona 22 czerwca 

2021 r. Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim ze zmian w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych. W ich następstwie konieczna była aktualizacja Listy sprawdzającej do kontroli 

zamówień publicznych. Zaktualizowano również Listę sprawdzającą do kontroli zamówień 

udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wprowadzono także zmiany w zakresie kwestii 

technicznych, dotyczących sposobu akceptowania/podpisywania poszczególnych dokumentów. 

 

2.2. Komitet Monitorujący i Grupa Sterująca ds. pomocy technicznej 

Komitet Monitorujący POPT 2014-2020 to niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji 

Zarządzającej działające na podstawie Zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego POPT 2014–2020. W 2021 r. 

odbyło się jedno posiedzenie Komitetu, z powodu pandemii koronawirusa zostało przeprowadzone 

w formie online. 

Podczas posiedzenia 28.04.2021 r.  przyjęto dwie uchwały:  

- Uchwałę nr 1/2021 z 28.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2020 r. 

- Uchwałę nr 2/2021 z 28.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Ewaluacji POPT na lata 

2014-2020. 

Podgrupa sterująca ds. programowania pomocy technicznej, której członkami są przedstawiciele 

wszystkich instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji ds. koordynacji 

strategicznej UP, instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej UP, Instytucji Audytowej, Instytucji 

Płatniczej oraz Instytucji Certyfikującej obradowała w okresie sprawozdawczym jedynie zdalnie. 14 

kwietnia 2021 r. podczas spotkania podgrupy przedstawiono zasady rozliczania kosztów pośrednich 

w latach 2021-2027 za pomocą kosztów uproszczonych przewidziane w rozporządzeniu. Drugie 

spotkanie zorganizowane zarówno dla podgrupy ds. programowania PT jak i beneficjentów nowego 

Programu PT FE odbyło się 13 grudnia 2021 r. IZ POPT przedstawiła uczestnikom stan prac nad PTFE 

2021-2027, podstawowe zasady realizacji projektów PTFE 2021-2027, a także założenia do 
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Wytycznych do pomocy technicznej. 

2.3. Analiza postępu finansowego i rzeczowego 

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczonych zostało z Funduszu Spójności oraz środków 

krajowych 827,203 mln euro.  

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych 

innych ustaw, która weszła w życie w dniu 2 września 2017 r. wyłączyła z obowiązku identyfikacji 

projekty pomocy technicznej. Stąd, od 2017 r. IZ POPT nie prowadzi procesu identyfikacji projektów 

a na liście ostatecznie znalazły się 172 projekty do realizacji w ramach Programu zidentyfikowane do 

końca 2016 r. zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami. 

W 2021 roku złożono i zatwierdzono 47 wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości 

wydatków kwalifikowalnych 86 340 792,38 EUR i dofinansowaniu UE w kwocie 73 389 673,52 EUR 

co wynosi 10,88% alokacji. Jednocześnie podpisano 51 umów o łącznej wartości wydatków 

kwalifikowalnych 94 391 271,06 EUR  i dofinansowaniu UE 80 232 580,40 EUR czyli 11,90% alokacji 

UE w Programie. W okresie sprawozdawczym złożono 320 wniosków o płatność o łącznej wartości 

kosztów kwalifikowalnych 116 104 676,57 EUR i dofinansowaniu UE 98 688 974,83 EUR czyli 14,64% 

alokacji UE. 

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 395 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 

wydatków kwalifikowalnych 841 497 780,21 EUR i dofinansowaniu UE 715 273 113,17 EUR. 

Kumulatywnie podpisano 393 umowy o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 773 

615 554,19 EUR i dofinansowaniu UE 657 173 855,25 EUR, co stanowi 97,46 % alokacji. Do dnia 31 

grudnia 2021 roku kumulatywnie złożono 1 895 wniosków o płatność o łącznej wartości kosztów 

kwalifikowalnych 621 453 388,37 EUR i  dofinansowaniu UE 528 235 380,11 EUR, co stanowi 78,34 

% alokacji.  

W okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o płatność do KE w ramach których IC zatwierdziła 

wydatki kwalifikowalne w wysokości 114 422 947,27 EUR, w tym dofinansowanie UE 97 259 504,94 

EUR. Kumulatywnie od początku wdrażania POPT IC złożyła 47 wniosków o płatność o wartości 

wydatków kwalifikowalnych równej 651 850 651,62  EUR, w tym wartość dofinansowania UE 

554 073 052,34 EUR.  

Powyższe dane wskazują na prawidłowe i stabilne tempo wdrażania Programu. Wprowadzone na 

początku 2020 r. zmiany gwarantują zapewnienie finansowania beneficjentom zgodnie ze 

zgłoszonymi przez nich potrzebami aż do 2023 r. IZPOPT ściśle monitoruje realizację projektów, a 

także postęp w osiąganiu celów POPT. IZPOPT wykazuje dużą elastyczność i pozytywnie rozpatruje 

proponowane przez beneficjentów wnioski, o ile przedstawiają oni racjonalne uzasadnienie. W 

obecnej chwili wszelkie oszczędności są przesuwane tak, aby w pełni wykorzystać dostępną alokację. 

W okresie sprawozdawczym utrzymuje się większa, niż w latach wcześniejszych, dynamika 

rozliczania wydatków. Mając na uwadze specyfikę Programu tempo kontraktacji jak i rozliczania 

wydatków jest spójne z etapem wdrażania PO.  
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

3.1. Przegląd wdrażania 

W opisowej części Sprawozdania alokacja odnosi się do alokacji w części dofinansowania UE.  

Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w 

odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań 

podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

1.Zasoby ludzkie 

W 2021 r. zatwierdzono 39 WND o wart. wyd. kwalifikowalnych 83 

465 782,72 EUR, w tym UE 70 945 915,36 EUR. Podpisano 42 UDA o wart. 

wyd. kwalifikowalnych 89 162 040,40 EUR, w tym UE 75 787 734,34 EUR 

(15,70 % alokacji) i złożono 197 WNP o wart. wyd. kwalifik. 97 832 704,72 

EUR w tym UE 83 157 798,84 EUR (17,23% alokacji UE). 

Narastająco zatwierdzono 293 WND o wartości wyd. kwalifikowalnych 592 

774 460,59 EUR, w tym UE 503 858 291,49 EUR (104,38% alokacji). 

Zawarto 292 UDA o wartości wyd. kwalifikowalnych 559 681 399,03 EUR i 

dofinansowaniu UE 475 329 823,37 EUR (98,47 % alokacji)1 oraz złożono 1 

194 WNP o wart. wyd. kwalifikowalnych 493 190 682,74 EUR w tym UE 

419 212 080,33  EUR (86,85 % alokacji). Kumulatywna wartość wyd. 

certyfikowanych wynosi 493 190 682,74 EUR, w tym UE 338 967 512,91 

EUR. 

Wskaźniki prod.: Liczba etatomieięcy… zrealizowano w 87,20%, Liczba 

zakup. Urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracyw 75,92%, 

a Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucjiw 75,90%.   

Wskaźniki rezult.: Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 

zaangażowanych w politykę spójności wyniósł 9,05% przy wart. docelowej 

5,5%, Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika 

instytucji systemu wdrażania FE wyniosła 1,39 przy wartości docelowej 3. 

Poziom wskaźnika fluktuacji pracowników urósł rok do roku o 0,5 p.p. 

Widoczne jest, że wartość docelowa wskaźnika szacowana 12 lat temu nie 

przewiduje zmian zachodzących w otoczeniu systemu wdrażania 

PSpójności. Ostatnie lata to czas dużych zmian w gospodarce oraz 

pandemii, które diametralnie zmieniły rynek pracy. Trudno dzisiaj 

przewidzieć jak obecna sytuacja dalej wpłynie na wskaźnik fluktuacji. 

Należy też zaznaczyć, że w 2021 r. w MFiPR kontynuowano liczne szkolenia 

wewnętrzne, których celem jest dzielenie się przez osoby wdrażające 

fundusze wiedzą ze współpracownikami. Szkolenia te nie są wliczane do 

wartości wskaźnika ponieważ nie generują kosztów. Należy zauważyć, że 

cieszą się dużą popularnością wśród uczestników, którzy bardzo wysoko 

oceniają ich wartość merytoryczną. W 2021 r. było to 4,71/5. W 2021 r. 

 
1 W niniejszym Sprawozdaniu, wzorem ubiegłego roku, kumulatywna wartość wkładu UE w UDA została 
pomniejszona o wartość zaoszczędzonych środków w projektach już zakończonych. 
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zrealizowano prawie 280 godzin szkoleniowych, w których uczestniczyło 

780 osób. Uwzględniając powyższą daną w procesie wyliczania wartości 

wskaźnika, widać, że utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie od 2019 r., 

kiedy była równa 1,84,  w 2020 r. wynosiła 1,82 a obecnie 1,86. Poziom 

jest stabilny można więc założyć, że odpowiada on faktycznemu 

zapotrzebowaniu w systemie. 

Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji osi. 

2.Skuteczny i 

efektywny system 

realizacji polityki 

spójności 

W 2021 r. zatwierdzono 6 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 2 

037 683,66 EUR, w tym  EU 1 732 031,11 EUR (4,16 % alokacji). Zawarto 7 

UDA o wartości wydatków kwalifikowalnych 4 391 904,73 EUR, w tym  UE 

3 773 119,02 EUR (8,98 %).  

Zatwierdzono 83 WNP o wartości wydatków kwalifikowalnych 5 757 

060,40 EUR, w tym  UE 4 893 501,29 EUR ( 11,77% alokacji). 

Narastająco zatwierdzono 75 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 

50 401 685,34 EUR, w tym  UE 42 841 432,53 EUR (103,01% alokacji). 

Podpisano 74 UDA o wartości wydatków kwalifikowalnych 46 894 749,79 

EUR, w tym  UE 39 860 537,32 EUR (95,84%).  Zatwierdzono 476 WNP o 

wartości wydatków kwalifikowalnych równej 32 725 075,51 EUR, w tym  

UE 27 816 313,79 EUR (66,88%). Kumulatywna wartość wydatków 

certyfikowanych wynosi 32 725 075,51 EUR, w tym UE 27 816 314,18 EUR. 

Wskaźniki prod.: Liczba opracowanych ekspertyz zrealizowano w 80,73 %, 

Liczba posiedzeń sieci tematycznych… zrealizowano w 80,84%, Liczba 

utworzonych lub dostosowanych systemów…  zrealizowano w 88,89%, 

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów zrealizowano w 

88,61%, Liczba użytkowników systemu informatycznego zrealizowano w 

120%, Liczba przeprowadzonych ewaluacji zrealizowano w 88%.  

Wskaźniki rezult.: Średni czas zatwierdzania projektu… wynosi 33,66 dnia 

przy wartości docelowej 40 dni, Średnia ocena użyteczności SL 2014 nie 

była badana dla okresu sprawozdawczego. Ostania wartość z badania 

przeprowadzonego w 2019 r. wyniosła 3,8 przy wartości docelowej 4, 

Odsetek wdrożonych rekomendacji…wynosi 39,38% przy wart. doc. 50%.      

Wartości wskaźników utrzymują się na dosyć stabilnym, 

satysfakcjonującym poziomie. Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń 

dla prawidłowej realizacji osi. 

3.Potencjał 

beneficjentów 

funduszy europejskich 

W 2021 r. zatw. 2 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 837 325,94 

EUR,  w tym UE  711 727,05 EUR (0,56% alokacji) i  zawarto 2 UDA o tych 

samych wartościach. Jednocześnie zatwierdzono 43 WNP o łącznej 

wartości kosztów kwalifikowalnych  25 170 971,29 EUR, w tym UE 21 

395 325,56 EUR (16,85% alokacji). 

Narastająco zatwierdzono 24 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 

170 265 486,99 EUR, w tym UE 144 725 663,94 EUR (114,00% alokacji), 
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podpisano 24 UDA o wartości wydatków kwalifikowalnych 140 177 965,09 

EUR, w tym UE 119 151 270,33 EUR (93,86% alokacji). Zatwierdzono 186 

WNP o wartości wydatków kwalifikowalnych 75 832 131,96 EUR, w tym UE 

64 457 312,01 EUR(50,77% alokacji). Kumulatywna wartość wydatków 

certyfikowanych do KE w ramach osi wynosi 75 832 131,96 EUR, w tym UE 

64 457 312,17 EUR. 

Wskaźniki prod.: Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju  

zrealizowany w 100%, Liczba wspartych ZIT został osiągnięty w 100%, 

Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych  

osiągnęła 79,71%, Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów osiągnęła  121,45 % oraz Liczba udzielonych dotacji na 

realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów osiągnęła 

87,57%.  

Wskaźniki rezult.: Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE osiągnął 

98,6%, a Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów 4,6. Od 

lat są to niezmiennie zbliżone wartości utrzymujące się na wysokim 

poziomie i znacznie powyżej zakładanych wartości docelowych. 

Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji osi. 

4.Informacja i 

promocja 

W 2021 r., podobnie jak w latach ubiegłych nie złożono nowych WND i nie 

podpisano nowych UDA w ramach osi. Jednocześnie zatwierdzono 6 WNP 

o  wartości kosztów kwalifikowalnych  2 439 463,17 EUR, w tym UE 2 

073 543,69 EUR (8,99% alokacji).  

Narastająco wartość wydatków kwalifikowalnych 3 złożonych WND 

wynosi 28 056 147,30 EUR, w tym UE 23 847 725,21 EUR (103,41% 

alokacji).  

Wartość wydatków kwalifikowalnych w  3 UDA wynosi 26 861 440,28 EUR, 

w tym UE  22 832 224,23 EUR (99,01%). Zatwierdzono 39 WNP o wartości 

wydatków kwalifikowalnych 19 705 498,16 EUR, w tym UE 16 749 673,41 

EUR ( 72,63% alokacji). 

Kumulatywna wartość wydatków certyfikowanych do KE w osi  wynosi 19 

705 498,16 EUR, w tym UE 16 749 673,44 EUR. 

Wskaźniki prod.: Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 

internetowego został zrealizowany w 85,62 %, Liczba materiałów 

informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej 

zrealizowany w 96,71 %, Liczba działań informacyjno-promocyjnych 

o szerokim zasięgu zrealizowany w 95%.  

Wskaźnik rezult.: Odsetek respondentów dostrzegających wpływ funduszy 

europejskich na rozwój Polski osiągnął poziom 82%. Mimo spadku rok do 

roku o 2 p.p., od początku obecnej perspektywy wartość wskaźnika jest 

nieustająco znacząco wyższa od założonej wartości docelowej (65%), a 

osiągane wartości wskaźnika utrzymują się na stałym wysokim poziomie. 
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Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji osi. 

 

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Postęp rzeczowy i finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 został ujęty 

w poniższych tabelach: 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r.2  

Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021r.3 

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 

1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 

Tabela 4. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla 

EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

 
2 Tabela 1. z Załącznika Tabele 1-15_2018 Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu 
szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna” 
3 Tabela 3A z Załącznika Tabele 1-15_2018 Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według 
osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych 
„Pomoc techniczna”) 



 

 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r. 

  
WARTOŚĆ ROCZNA 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
(2023 r.) 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Uwagi 

Zasoby ludzkie 
 

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 
zaangażowanych w politykę spójności  

% 5,99 2013 5,5 0 5,7 10,79   10,90 14,11  11,53   8,55% 9,05%      

 

Średnioroczna liczba form szkoleniowych na 
jednego pracownika instytucji systemu 

wdrażania FE 
Liczba 2,58 2013 3 0 n/d 1,09   0,50 2,44  1,84   1,82  1,39     

 

Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności 
 

Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do podpisania 

umowy) 
Liczba 44,49 2013 40 0 32,24 35,86  25,42  27,71   33  33,51 33,66      

 

Średnia ocena użyteczności Systemu 
Informatycznego SL 20144  

Skala 1-5 3,61 2013 4 0 n/d 3,5  n/d  n/d  3,8 n/d  n/d      

 

Odsetek wdrożonych rekomendacji 
operacyjnych 

% 46,72 2014 50 0 43 37  31,98 40,19  40,05  40,73   39,38     

 

Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 
 

Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE  % 79,9 2013 80 0 73,4 86,2  83,40  90,40  91,03  95,7  98,6     

 

Ocena przydatności form szkoleniowych dla 
beneficjentów  

Skala 1-5 4,08 2013 4,2 0 n/d 4,37 4,46   4,53  4,49 4,46   4,60     

 

Informacja i promocja 
 

Odsetek respondentów dostrzegających wpływ 
funduszy europejskich na rozwój Polski 

% 64 2013 65 0 79 86 88,00  87,00   84,00 84,00  82      

 

 

 

 
4 Badanie realizowane jest raz na trzy lata. 
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Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r5. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa    

(2023 r.) 
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 

Zasoby ludzkie 

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 
środków pomocy technicznej 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 8 748,77 56 512,53 95 795,42 
147 188,

07 
180 643,

57 
221 281,68 256 172,30     

Realizacja 0 0 31 562,48 68 739,64 
111 962,

69 
150 490,

47 
183 380,38 223 372,71     

Liczba zakupionych urządzeń oraz 
elementów wyposażenia stanowiska pracy 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 839 2 987 4 381 5 685 6 635 7 759,00 9 462,00     

Realizacja 0 0 528 1 196 2 616 4 684 5 641,00 7 184,00     

Liczba uczestników form szkoleniowych 
dla instytucji 

Szacowana realizacja 

osoba n/d 

0 4 662 4 651  8 265 13 373 15 737 17 989,00 20 057,00     

Realizacja 0 0 868 3 094 7 049 10 118 12 950,00 15 224,00     

Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności 

Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 30 30 33 35 50 72,00 75,00     

Realizacja 0 0 7 5 34 42 51,00 66,00     

Liczba użytkowników Systemu 
Informatycznego SL 2014 

Szacowana realizacja 

osoba n/d 

0 15 000 8 000 10 000 95 000 90 000 95 000,00 95 000,00     

Realizacja 0 0 7 180 8 656 64 560 77 528 91 863,00 113 997,00     

Liczba utworzonych lub dostosowanych 
systemów informatycznych 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 2 5 6 9 8 10,00 9,00     

Realizacja 0 0 2 7 4 5 6,00 8,00     

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup 
roboczych, komitetów oraz innych ciał 

angażujących partnerów 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 50 88 148 169 238 271,00 261,00     

Realizacja 0 0 32 75 117 165 204,00 211,00     

Liczba zorganizowanych spotkań, 
konferencji, seminariów 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 153 281 565 651 654 746,00 790,00     

Realizacja 0 0 57 251 420 523 599,00 700,00     

Liczba opracowanych ekspertyz 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 104 225 301 351 374 393,00 410,00     

Realizacja 0 0 57 126 173 229 272,00 331,00     

 
5 Podane dane dot. realizacji wskaźników produktu są zgodne z danymi z wniosków o płatność zatwierdzonymi do 31.12.2021 roku. Wnioski zatwierdzone po tej dacie zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu, zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.   
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Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r6 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
docelowa    

(2023 r.) 
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 

Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 

Liczba punktów informacyjnych na terenie 
kraju 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 77 78 77 75 73 73 64,00     

Realizacja 0 0 78 79 75 73 727 64,008     

Liczba udzielonych konsultacji w ramach 
punktów informacyjnych 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 641 854 651 354 949 905 
1 465 
417 

759 722 1 690 450 2 061 178     

Realizacja 0 0 413 881 687 113 932 652 
1 169 
374 

1 357 289 1 642 928     

Liczba uczestników form szkoleniowych 
dla beneficjentów 

Szacowana realizacja 

osoba n/d 

0 31 200 32 094 96 128 147 495 158 664 174 830 216 684     

Realizacja 0 0 4 486 75 843 96 540 201 731 237 401 263 157     

Liczba udzielonych dotacji na realizację 
projektów wzmacniających potencjał 

beneficjentów 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 220 221 257 1 217 1 234 1 229 1 215     

Realizacja 0 0 34 1 087 1 088 1 058 1 062 1 064     

Liczba wspartych ZIT 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 17 17 17 17 17 17 17     

Realizacja 0 0 17 17 17 17 17 17     

Informacja i promocja 

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / 
serwisu internetowego 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 
10 000 

000 
10 000 

000 
16 148 

358 
18 042 

408 
21 042 

408 
24 042 408 27 242 408     

Realizacja 0 0 6 045 419 8 958 319 
14 685 

522 
17 036 

224 
19 030 326 23 324 693     

Liczba materiałów informacyjnych lub 
promocyjnych wydanych w formie 

elektronicznej 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 168 168 488 987 1 357 1 557 2 307     

Realizacja 0 0 48 392 1 048 1 214 1 427 2 231     

Liczba działań informacyjno-promocyjnych 
o szerokim zasięgu 

Szacowana realizacja 

szt. n/d 

0 6 6 11 11 14 16 20     

Realizacja 0 0 5 8 9 12 14 19     

 
6 Podane dane dot. realizacji wskaźników produktu są zgodne z danymi z wniosków o płatność zatwierdzonymi do 31.12.2021 roku. Wnioski zatwierdzone po tej dacie zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu, zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.   

7 W 2020 r. zamknięty został LPI w Brzezinach. Powodem były przewidywane dzięki zamknięciu oszczędności w projekcie. 
8 Z powodu końcowego etapu wdrażania interwencji na lata 2014-2020, zamykane są kolejne PIFE z uwagi na malejące zapotrzebowanie na ich usługi. 
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3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

nr 1011/20149. 

Oś 
priorytetowa 

Podstawa 
obliczenia 

wsparcia Unii 
(Całkowite 

koszty 
kwalifikowalne 
lub publiczne 

koszty 
kwalifikowalne) 

Finansowanie 
ogółem (EUR) 

Stopa 
dofinansowania 

(w %) 

Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
operacji 

wybranych do 
udzielenia 

wsparcia (EUR) 

Procentowy udział 
wartości 

całkowitych 
kosztów 

kwalifikowalnych 
operacji 

wybranych do 
dofinansowania w 

alokacji 
całkowitych 

kosztów 
kwalifikowalnych 

dla danej osi 
priorytetowej 

[kolumna 
7/kolumna 5 x 

100] 

Publiczne koszty 
kwalifikowalne 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 
wsparcia (EUR) 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
zadeklarowane 

przez 
beneficjentów 

instytucji 
zarządzającej 

(EUR) 

Procentowy udział 
wartości 

całkowitych 
wydatków 

kwalifikowalnych 
zadeklarowanych 

przez 
beneficjentów w 

alokacji 
całkowitych 

kosztów 
kwalifikowalnych 

dla danej osi 
priorytetowej 

[kolumna 
10/kolumna 5 

x100] 

Liczba 
wybranych 

operacji 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
poniesione i 

zapłacone przez 
beneficjentów i 
poświadczone 

Komisji do dnia 
31.12.2018 r.9 

Oś 
priorytetowa 

1 

Całkowite koszty 
kwalifikowalne 

594 615 
722,00 EUR 

85% 
559 681 399,03 

EUR 
94,12% 

559 681 399,03 
EUR 

493 190 682,74 
EUR 

82,94% 292 
243 505 484,46 

EUR 

Oś 
priorytetowa 

2 

50 823 530,00 
EUR 

85% 
46 894 749,79 

EUR 
92,27% 

46 894 749,79 
EUR 

32 725 075,51 
EUR 

64,39% 74 
14 417 855,90 

EUR 

Oś 
priorytetowa 

3 

153 529 
412,00 EUR 

85% 
140 177 965,09 

EUR 
91,30% 

140 177 965,09 
EUR 

75 832 131,96 
EUR 

49,39% 24 
15 296 506,84 

EUR 

Oś 
priorytetowa 

4 

28 235 295,00 
EUR 

85% 
26 861 440,28 

EUR 
95,13% 

26 861 440,28 
EUR 

19 705 498,16 
EUR 

69,79% 3 
9 614 845,31 

EUR 

Ogółem 
827 203 

959,00 EUR 
85% 

773 615 554,19 
EUR 

93,52% 
773 615 554,19 

EUR 
621 453 388,37 

EUR 
75,13% 393 

282 834 692,51 
EUR 

Suma 
całkowita 

827 203 
959,00 EUR 

85% 
773 615 554,19 

EUR 
93,52% 

773 615 554,19 
EUR 

621 453 388,37 
EUR 

75,13% 393 
282 834 692,51 

EUR 

 

 

 
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1). 
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Tabela 4. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

Oś 
prioryteto

wa 

Charakterystyka 
wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundus
z1 

Kategori
a 

regionu 

1 2 3 4 5 6 7 8 Całkowite 
koszty 

kwalifikowal
ne operacji 
wybranych 

do udzielenia 
wsparcia 
(w EUR) 

Publiczne 
koszty 

kwalifikowal
ne operacji 
wybranych 

do udzielenia 
wsparcia (w 

EUR) 

Łączne 
wydatki 

kwalifikowal
ne 

zadeklarowa
ne przez 

beneficjentó
w instytucji 

zarządzającej 

Liczba 
wybranyc

h 
operacji 

Zakres 
interwencji 

Forma 
finansowan

ia 

Wymiar 
terytorial

ny 

Terytorial
ny 

mechaniz
m 

wdrażania 

Cel 
tematyczny 
EFRR/Fundu
sz Spójności 

Temat 
uzupełniają

cy EFS 

Wymiar 
rodzajów 

działalności 
gospodarcz

ej 

Wymiar 
lokalizac

ji 

oś 1 

Fu
n

d
u

sz
 S

p
ó

jn
o

śc
i 

n/d 

121 - 
Przygotowani
e, wdrażanie, 
monitorowani

e, kontrola 

01 - dotacja 
bezzwrotna 

07 - nie 
dotyczy 

07 - nie 
dotyczy 

12 - nie 
dotyczy 

nie dotyczy 
18 - 

Administracj
a publiczna 

PL 
559 

681 399,03 
EUR 

559 
681 399,03 

EUR 

493 
190 682,74 

EUR 
292 

oś 2 

n/d 

121 - 
Przygotowani
e, wdrażanie, 
monitorowani

e, kontrola 

01 - dotacja 
bezzwrotna 

07 - nie 
dotyczy 

07 - nie 
dotyczy 

12 - nie 
dotyczy 

nie dotyczy 
18 - 

Administracj
a publiczna 

PL 
42 

238 680,09 
EUR 

42 
238 680,09 

EUR 

29 
584 718,76 

EUR 
70 

n/d 
122 - 

Ewaluacja i 
badania 

01 - dotacja 
bezzwrotna 

07 - nie 
dotyczy 

07 - nie 
dotyczy 

12 - nie 
dotyczy 

nie dotyczy 
18 - 

Administracj
a publiczna 

PL 
4 656 069,70 

EUR 
4 656 069,70 

EUR 
3 140 356,75 

EUR 
4 

oś 3 

n/d 

121 - 
Przygotowani
e, wdrażanie, 
monitorowani

e, kontrola 

01 - dotacja 
bezzwrotna 

07 - nie 
dotyczy 

07 - nie 
dotyczy 

12 - nie 
dotyczy 

nie dotyczy 
18 - 

Administracj
a publiczna 

PL 
99 

831 218,78 
EUR 

99 
831 218,78 

EUR 

48 
098 824,98 

EUR 
21 

n/d 
123 - 

Informacja i 
komunikacja 

01 - dotacja 
bezzwrotna 

07 - nie 
dotyczy 

07 - nie 
dotyczy 

12 - nie 
dotyczy 

nie dotyczy 
18 - 

Administracj
a publiczna 

PL 
40 

346 746,31 
EUR 

40 
346 746,31 

EUR 

27 
733 306,98 

EUR 
3 

oś 4 n/d 
123 - 

Informacja i 
komunikacja 

01 - dotacja 
bezzwrotna 

07 - nie 
dotyczy 

07 - nie 
dotyczy 

12 - nie 
dotyczy 

nie dotyczy 
18 - 

Administracj
a publiczna 

PL 
28 

861 440,28 
EUR 

28 
861 440,28 

EUR 

19 
705 498,16 

EUR 
3 

RAZEM  n/d  01 - dotacja 
bezzwrotna 

07 - nie 
dotyczy 

07 - nie 
dotyczy 

12 - nie 
dotyczy 

nie dotyczy 
18 - 

Administracj
a publiczna 

PL 
773 

615 554,19 
EUR 

773 
615 554,19 

EUR 

621 
453 388,37 

EUR 
393 

 

 



 

 

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013)  

W okresie sprawozdawczym nie realizowano badań ewaluacyjnych dedykowanych POPT. 

Jednocześnie, zagadnienia horyzontalne dotyczące wdrażania PT zostały poddane ewaluacji w 

następujących badaniach, zleconych przez KJE: 

1) Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020. Badanie 

realizowane przez Evalu Sp. z o.o. zakończono we wrześniu 2021 r., link do raportu 

końcowego z badania: 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-

ewaluacyjne/ewaluacja-realizacji-zasady-partnerstwa-w-ramach-perspektywy-2014-2020/ 

2) Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020. 

Badanie realizowane przez konsorcjum: Evalu Sp. z o.o., ECORYS Polska Sp. z o.o., zostało 

zakończone w sierpniu 2021 r., link do raportu końcowego z badania: 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-

ewaluacyjne/ocena-systemu-realizacji-polityki-spojnosci-w-polsce-w-ramach-perspektywy-2014-

2020/ 

W okresie sprawozdawczym jedno badanie horyzontalne dotyczące równości szans kobiet i 

mężczyzn oraz zasady równości i dostępności zostało zlecone przez IZ POWER:  

3)  Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020. Badanie realizowane przez 

konsorcjum: Fundacja IDEA Rozwoju (lider), Fundacja Aktywizacja, zakończono w 

październiku 2021 r., link do raportu końcowego: 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-

ewaluacyjne/stosowanie-zasady-rownosci-szans-2014-2020-oraz-ocena-programu-dostepnosc-plus-

2018-2025/ 

5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 

50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

28 października 2021 r. zaktualizowano SZOOP. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania 

dokumentu do zmienionej linii demarkacyjnej pomiędzy POPT a priorytetami PT w pozostałych 

programach krajowych i przejęcia przez te ostatnie finansowania wynagrodzeń w IP i IW od 2022 r. 

IZ POPT cały czas ściśle monitoruje realizację projektów, a także postęp w osiąganiu celów POPT, 

wykazując dużą elastyczność i rozpatrując pozytywnie proponowane przez beneficjentów wnioski, 

pod warunkiem, że beneficjenci przedstawiają racjonalne uzasadnienie. W obecnej chwili nie ma 

żadnych poważnych trudności zagrażających poprawnemu wdrażaniu POPT, a wszelkie oszczędności 

zostają przesunięte tak, aby w pełni wykorzystać dostępną alokację. IZ w okresie sprawozdawczym, 

podobnie jak w latach poprzedzających, prowadziła liczne kontrole. 

Prowadzono kontrole przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej - weryfikacje "zza biurka" 

dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących 
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udzielania zamówień publicznych. W ramach kontroli administracyjnej prowadzonej w trybie art. 22 

ust. 4 ustawy wdrożeniowej skontrolowano 4 umowy zawarte w trybie PZP. W ramach powyższych 

kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. IZ POPT przeprowadziła w 2021 r. łącznie 15 kontroli 

projektów na miejscu realizacji projektu, które zostały zarejestrowane w SL2014 do 31.12.2021 r. 

Liczba kontroli w poszczególnych osiach priorytetowych: 7 kontroli w osi nr 1, 6 kontroli w osi nr 2, 1 

kontrola w osi nr 3, 1 kontrola w osi nr 4.  

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli kontrola trwałości dotycząca roku obrachunkowego 2020/2021 
została przeprowadzona do końca września 2021 r. i nie stwierdzono naruszeń w badanym obszarze. 
kontrole krzyżowe prowadzone są w stosunku do każdego wniosku o płatność w oparciu o 

funkcjonalności i walidacje wdrożone w ramach aplikacji SL2014-PT. 

Kontrole krzyżowe horyzontalne z programem PROW 14-20, z Programem Rybactwo i Morze 2014-

2020 oraz WOROW zostały przeprowadzone przez IZ POPT z wykorzystaniem Centrum Kontroli 

Krzyżowych – specjalnego oprogramowania utworzonego na mocy porozumienia pomiędzy 

Ministrem Rozwoju a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ww. kontrole prowadzi się 

raz na kwartał i w 2021 r. nie zidentyfikowano przypadków podwójnego finansowania wydatków i 

innych nieprawidłowości. 

W 2021 r. prowadzony był audyt operacji w ramach I, II oraz III próby projektów wybranych przez 

Instytucję Audytową do audytu roku obrachunkowego 2020/2021. IZ otrzymała w 2021 r. wszystkie, 

tj. 34 informacji pokontrolnych zawierających ostateczne ustalenia dotyczące projektów wybranych 

w trzech kolejnych próbach. W ostatecznych informacjach pokontrolnych nieprawidłowości 

stwierdzono w projektach POPT.01.01.00-00-0283/19 oraz POPT.03.01.00-00-0001/15. 

Dodatkowo przekazano wyniki audytu próby ujemnej w zakresie 6 projektów (całość próby). Nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

W 2021 r. IA przeprowadziła audyt Systemu Zarządzania i Kontroli POPT 2014-2020. Wydano 4 

rekomendacje, z czego jedna rekomendacja wymaga aktualizacji Instrukcji Wykonawczej POPT, 

Opisu Funkcji i Procedur oraz Procedury dotyczącej środków zwalczania nadużyć finansowych w 

POPT 2014-2020. Wdrażanie pozostałych rekomendacji odbywa się na bieżąco. 

IA przeprowadziła również audyt bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego SL2014-PT 

(LS004) wykorzystywanego przy wdrażaniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydano 6 

rekomendacji, które zostały wdrożone. 

W wyniku analizy rocznego sprawozdania z kontroli, opinii audytowej, deklaracji zarządczej i 

rocznego podsumowania, o których mowa w art. 138 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 

przeprowadzonej przez audytorów KE, zwiększono korekty nałożone przez IA w ramach I próby 

audytu operacji w roku obrachunkowym 2019/2020: 1) z 10% do 25% na wydatki umowy nr 

ZSC.271.15.2018.77  2) z 25% do 100% na wydatki umowy nr ZSC.271.34.2018.80 w ramach projektu 

nr POPT.03.01.00-00-0001/15. Korekta w ramach zamówienia nr ZSC.271.15.2018.77 finalnie wynosi 

3 827,25 PLN (832,73 EUR) zamiast 1 530,9 PLN (333,1 EUR), natomiast korekta w ramach 

zamówienia nr ZSC.271.34.2018.80 finalnie wynosi 26 103,05 PLN (5 679,51 EUR) zamiast 6 525,76 

PLN (1 419,88 EUR). W październiku 2021 r. sporządzono dwie dodatkowe karty korekt. Powyższe 

korekty zostaną ujęte w dodatku 2 do RZW roku obrachunkowego 2021/2022. 

W 2021 roku w POPT 2014-2020 zidentyfikowano 28 nieprawidłowości skutkujących nałożeniem 
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korekty finansowej o łącznej wartości 210 783,66 PLN (45 862,41 EUR), w tym wartość FS –  179 

166,12 PLN (38 983,05 EUR). Dwie z ww. nieprawidłowości zarejestrowano w SL2014 w 2021 r., 

natomiast zostały wykryte w 2020 r. Powyższe nieprawidłowości związane były z rozliczeniem we 

wnioskach o płatność wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne ze względu na: 

- niezgodność z warunkami kwalifikowalności określonymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania 

środków pomocy technicznej na lata 2014-2020,  

- naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

- naruszenie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W 2021 roku przekazano do MF jedną informację o nieprawidłowości podlegającej raportowaniu do 

KE (za II i IV kwartał 2020 r.), dotyczącą nieprawidłowości stwierdzonej w projekcie nr 

POPT.03.01.00-00-0001/15 na łączną kwotę 125 048,48 PLN (27 208,11 EUR), w tym wkład FS 106 

291,21 PLN (23 126,86 EUR). Wartość powyższej nieprawidłowości uległa zwiększeniu o kwotę 23 

732,29 PLN (5 163,68 EUR), w tym wkład FS 20 172,70 PLN (4 389,19 EUR), tym samym dokonano 

aktualizacji zgłoszenia. Ponadto, stwierdzone w IV kwartale 2021 roku nieprawidłowości w 

projektach nr POPT.03.01.00-00-0001/15 oraz POPT.03.01.00-00-0293/19 na łączną kwotę 108 

923,67 PLN (23 699,67 EUR), w tym wkład FS 92 585,11 PLN (20 144,72 EUR) raportowano do KE w I 

połowie 2022 roku. Jednocześnie w ww. okresie nie odnotowano żadnych podejrzeń nadużyć 

finansowych. 

6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczono z Funduszu Spójności oraz środków krajowych 

827,203 mln euro. 

Beneficjentami działań współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020 są instytucje systemu 

wdrażania FE, głównie urzędy administracji publicznej oraz tzw. instytucje otoczenia Umowy 

Partnerstwa oraz instytucje kluczowe dla poszczególnych obszarów wsparcia. Wszystkie projekty 

realizowane są w trybie pozakonkursowym. 

Od 18 marca 2020 r. obowiązuje nowa wersja POPT 2014-2020, a w 2021 r. dokonano aktualizacji 

zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020.  

Wdrażanie POPT 2014-2020 w 2021 r. w kolejnym roku pandemii COVID-19 przebiegało sprawnie i 

bez zakłóceń. Zatwierdzono 47 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wydatków 86,3 mln 

EUR w tym dofinansowanie UE prawie 73,4 mln EUR co stanowi 10,88% alokacji, zawarto 51 umów 

na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych prawie 94,4 mln EUR, w tym dofinansowania UE 80,2 

mln EUR co stanowi 11,90 % alokacji. W 2021 roku zatwierdzono 341 wniosków o płatność na łączną 

kwotę wydatków kwalifikowalnych 133,7 mln EUR w tym wkład UE 113,6 mln EUR co oznacza, że 

rozliczono 16,86% przyznanej alokacji. Jednocześnie poświadczono do KE wydatki kwalifikowane o 

ogólnej wartości ponad 114,4 mln  EUR. 

W 2021 r. podobnie jak rok wcześniej posiedzenie Komitetu, z powodu pandemii koronawirusa 

przeprowadzono w formie online. Członkowie KM przyjęli dwie uchwały: uchwałę w sprawie 
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przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020 w 2020 r. oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Ewaluacji POPT na lata 2014-

2020. 

Podgrupa sterująca ds. programowania pomocy technicznej, obradowała w okresie 

sprawozdawczym jedynie zdalnie. Podczas spotkania w kwietniu 2021 r. przedstawiono zasady 

rozliczania kosztów pośrednich w latach 2021-2027 za pomocą kosztów uproszczonych przewidziane 

w rozporządzeniu. Drugie spotkanie zorganizowane zarówno dla podgrupy ds. programowania PT 

jak i beneficjentów nowego Programu PT FE odbyło się 13 grudnia 2021 r. IZ POPT przedstawiła 

uczestnikom stan prac na PTFE 2021-2027, podstawowe zasady realizacji projektów PTFE 2021-

2027, a także założenia do Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej. 

7. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 

rozporządzenia UE nr 1302/2013) 

7.1. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz 

zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do 

programów operacyjnych i operacji  (art.50 ust 4 i art. 111 ust. 4akapit drugi lit e) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013)  

 

Analizując POPT 2014-2020 pod kątem działań mających na celu promowanie równouprawnienia 

płci oraz zapobieganie dyskryminacji (….) należy mieć na uwadze techniczny wobec systemu 

wdrażania EFSI charakter Programu. Zgodnie z art. 27 ust. 5 rozporządzenia ogólnego program 

obejmujący wyłącznie pomoc techniczną nie musi zawierać opisu działań mających na celu 

uwzględnienie zasady promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. W treści 

PO PT znajdują się zapisy dot. powyższych zasad, żeby uwrażliwić na nie beneficjentów 

Programu, jednak jak zauważyli ewaluatorzy w badaniu zrealizowanym w 2021 r.10 obie powyższe 

zasady są w PO PT traktowane jako wymóg ważny, ale raczej formalny. 

W POPT na każdym etapie, poczynając od programowania, przez zarządzanie i wdrażanie 

podejmowane są adekwatne do specyfiki Programu działania zapobiegające jakiejkolwiek formie 

dyskryminacji. Dotychczas,  nie zidentyfikowano projektów w ramach Programu, które byłyby 

niezgodne z politykami horyzontalnymi UE.  Każdy projekt  POPT, na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie jest sprawdzany pod kątem pozytywnego wpływu na zasadę niedyskryminacji. 

Beneficjenci muszą zadeklarować pozytywny wpływ projektu na równość szans zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (…)  

Projekt, w którym beneficjent nie zapewni o pozytywnym wpływie na powyższą zasadę nie może 

zostać dopuszczony do realizacji.  

Beneficjent składając WND zobowiązany jest też do zadeklarowania co najmniej neutralnego 

 
10 Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 
2014-2020 
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wpływu projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku, gdy beneficjent nie 

wykaże pozytywnego wpływu, projekt może zostać przyjęty do realizacji, jedynie w sytuacji, gdy 

wnioskodawca wyjaśni, dlaczego wpływ projektu na zasadę jest neutralny. 

Kontrola projektu obejmuje weryfikację, czy zadeklarowane działania w obszarze promowania 

równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn były realizowane 

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i informacjami wskazanymi w sprawozdaniach. 

W 2021 r. wzorem lat ubiegłych w ramach POPT kontynuowano działania dotyczące lub/oraz 

ukierunkowane na promowanie wiedzy nt zapobiegania dyskryminacji i wyrównywania szans: 

− projekty w działaniu 1.1 – finansowanie wynagrodzeń na ujednoliconych zasadach, gdzie 

beneficjenci deklarują, że „(…) przestrzegane są zasady równości szans, które gwarantują 

brak dyskryminacji pracowników. Przejrzyste zasady naboru pracowników (opisane w 

ustawie o służbie cywilnej) zapewniają równe szanse wszystkim spełniającym kryteria 

formalne niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, wieku, stopnia niepełnosprawności, 

orientacji seksualnej, wyznawanej religii lub światopoglądu. Także zasady wynagradzania 

pracowników nie są zróżnicowane ze względu na powyższe zmienne”;  

− finansowanie grup roboczych, wymiany doświadczeń w obszarze zapobiegania dyskryminacji 

– poprzez współfinansowanie spotkań, konferencji, platform wymiany doświadczeń 

(finansowanie podkomitetu do spraw monitorowania zasady partnerstwa); 

− finansowanie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl dostosowanego do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i do wymagań WCAG 2.0. Elementy graficzne posiadają tekst 

alternatywny, można manipulować rozmiarem tekstów za pomocą skrótów klawiaturowych; 

− finansowanie serwisu i podstrony programu Dostępność+: www.dostepnoscplus.gov.pl. 

Zakładka w 2021 roku odnotowała prawie 521 tys. odsłon. Jest to ponad dwa razy więcej niż 

w roku 2020, kiedy odnotowano ponad 214 tys. odsłon. W ramach POPT finansowana jest 

również podstrona  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dostepnoscplus;  

− działania upowszechniające i edukacyjne w zakresie prostego języka, m.in.: podstrona 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk, a także szkolenia dla pracowników 

administracji dotyczące prostego języka. 

 


