Załącznik 3. Dokumentacja dotycząca adekwatności i spełnienia warunków wstępnych
Tabela 24: Wykaz warunków ex-ante obowiązujących program oraz ocena ich spełnienia

Warunek
wstępny

1.1 Badania
naukowe
i innowacje:
Istnienie krajowych
lub regionalnych
strategii na rzecz
inteligentnej
specjalizacji,
zgodnie z krajowym
programem reform,
w celu zwiększenia
wydatków na
badania
i innowacje ze
środków
prywatnych,
co jest
cechą dobrze
funkcjonujących
krajowych
lub regionalnych
systemów badań
i innowacji.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Oś priorytetowa 1.
Wzmocnienie
innowacyjności i
konkurencyjności
gospodarki regionu
(Priorytet inwestycyjny
1.1 i 1.2)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Częściowo

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
Spełnienie
dokumentów, w tym do
Kryteria
kryteriów:
odpowiednich sekcji, artykułów lub
Tak/Nie
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
WARUNKI TEMATYCZNE
Gotowa jest krajowa lub
Nie
Poziom krajowy:
regionalna strategia na rzecz
− Strategia Innowacyjności i
inteligentnej specjalizacji,
Efektywności Gospodarczej:
która:
• Rozdz. Cele szczegółowe,
− opiera się na analizie
Kierunki działań, Działania,
SWOT lub podobnej
Cel 1. Dostosowanie
analizie, aby
otoczenia regulacyjnego i
skoncentrować zasoby
finansowego do potrzeb
na ograniczonym
innowacyjnej i efektywnej
zestawie priorytetów
gospodarki, str. 34,
badań i innowacji;
• Cel 2. Stymulowanie
− przedstawia działania na
innowacyjności poprzez
rzecz pobudzenia
wzrost efektywności wiedzy i
prywatnych inwestycji
pracy, str. 49,
w badania i rozwój;
• Cel 3. Wzrost efektywności
− obejmuje mechanizm
wykorzystania zasobów
monitorowania.
naturalnych i surowców, str.
71,
Przyjęto ramy określające
dostępna pod adresem:
dostępne środki budżetowe
http://bip.mg.gov.pl/node/17414
na badania i innowacje.
− Krajowy Program Badań:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.bip.nauka.gov.pl/krajow
y-program-badan/
−

Foresight technologiczny
przemysłu – InSight2030:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+p
rzedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebi

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Poziom krajowy:
Podstawowe
dokumenty
zapewniające
spełnienie
warunku, które zostały już przyjęte to:
–
Strategia
Innowacyjności
i
Efektywności
Gospodarczej (SIEG), (w szczególności działanie 1.2.3
SIEG odwołuje się do priorytetów działalności B+R),
–
Krajowy Program Badań (z 16 sierpnia 2011 r.),
–
Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030,
–
Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (z
23 lutego 2011 r.).
Podstawowe
dokumenty
zapewniające
spełnienie
warunku, które zostaną przyjęte to:
−
Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP), który
będzie programem wykonawczym do SIEG.
Ponadto, Krajowa inteligentna specjalizacja (KSI)
będzie stanowić integralny załącznik do PRP.
Kryterium pierwsze:
Kryterium spełnione. Do realizacji kryterium przyczyniła
się Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarczej
(SIEG).
Kryterium drugie:
Kryterium częściowo spełnione. Do realizacji kryterium
przyczyni się opracowany Program Rozwoju
Przedsiębiorstw.
Kryterium trzecie:
Kryterium częściowo spełnione. W Krajowej inteligentnej
specjalizacji stanowiącej integralny załącznik do PRP
znajduje się rozdział dotyczący systemu wdrażania i
monitoringu.
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
orczosci+i+innowacyjnosci/Foresight
+technologiczny+przemys%C5%82u+
w+Polsce
−

Polska Mapa Drogowa
Infrastruktury i Badawczej
dostępna pod adresem: (do
uzupełnienia na późniejszym
etapie)

−

projekt Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020:
• Rozdz. IV. Wspieranie
rozwoju przedsiębiorstw instrumenty, Cel 1, Priorytet
1.1. Przyjazne warunki dla
przedsiębiorców – Centrum
badań na rzecz
przedsiębiorczości i
innowacyjności, str. 38,
• Priorytet 1.2. Finansowanie
innowacyjności – Wspieranie
rozwoju technologii
określonych w ramach
foresightu technologicznego
przemysłu (punkt wyjścia do
strategii inteligentnej
specjalizacji),
• Rozdz. V. Implementacja PPP
do 2020, str. 97,
dostępny pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+p
rzedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebi
orczosci+i+innowacyjnosci/Program+
Rozwoju+Przedsiebiorstw
−

Strategia Rozwoju Kraju 2020:
• Rozdz. Główne obszary
interwencji, cele i priorytety

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Kryterium czwarte:
Kryterium spełnione. Środki budżetowe zostały określone
w Strategii Rozwoju Kraju 2020.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
WARUNEK EX-ANTE DO SPEŁNIEINIA TAKŻE NA
POZIOMIE REGIONALNYM
Poziom regionalny:
Podstawowe dokumenty zapewniające spełnienie
warunku, które zostały już przyjęte to:
Strategia rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 (SRW K-P 2020) przyjęta
Uchwałą nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2013 r., w
szczególności Cel strategiczny: Innowacyjność wraz
ze wskazanymi przedsięwzięciami zaliczanymi do
inteligentnych specjalizacji objętych szczególnym
wsparciem w zakresie rozwoju innowacyjnych
aspektów i rozwiązań.
Podstawowe dokumenty zapewniające spełnienie
warunku, które zostaną przyjęte to:
–
Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RSI WK-P
2014-2020) (projekt z dnia 29.05.2013 r.), w
szczególności Cel strategiczny II: Ukształtowanie
sektora nauki jako zaplecza innowacyjnej gospodarki,
który zakłada ukształtowanie sektora nauki, w taki
sposób, aby stanowił on efektywne zaplecze dla
rozwijanej innowacyjnej gospodarki, w tym głównie
w obszarach związanych z inteligentnymi
specjalizacjami.
Pierwsze kryterium:
Kryterium częściowo spełnione. SRW K-P 2020 oraz
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
rozwojowe, Cel II.3.
Zwiększenie innowacyjności
gospodarki, str. 87-97,
• Rozdz. Ramy realizacyjne –
Ramy finansowe, str. 175,
dostępny pod adresem:
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regio
nalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/D
ocuments/Projekt_SRK_do_konsultacj
i2_09112011.pdf
Poziom regionalny:
− Strategia rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego do roku
2020:
• Rozdz. Plan modernizacji
województwa, Cel
strategiczny. Innowacyjność,
str. 38,
dostępny pod adresem:
http://www.kujawskopomorskie.pl/pliki/strategia/201310
24_strategia/SRW.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

projekcie RSI WK-P 2014-2020 zawierają analizę SWOT. W
obu dokumentach wskazano proces wyboru przedsięwzięć
zaliczanych do inteligentnych specjalizacji, które będą
objęte szczególnym wsparciem w zakresie rozwoju
innowacyjnych aspektów i rozwiązań.
Dodatkowo RSI poświęca tej tematyce osobny rozdział 10.
Inteligentna Specjalizacja, w którym opisana została
metodyka wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji (ang.
Smart Specialisation), opis specjalizacji oraz ich
powiązanie z celami RSI.
Inteligentna specjalizacja na poziomie regionalnym:
Zarówno w SRW K-P 2020 oraz projekcie RSI WK-P na lata
2014-2020 określone zostały ramy polityki badań i
innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Oba
dokumenty uwzględniają zapisy dokumentów krajowych
(Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
Program Rozwoju Przedsiębiorstw) oraz wyniki
Foresightu technologicznego przemysłu InSight 2030.
Ponadto, w tworzenie ram inteligentnej specjalizacji
zaangażowane zostało szerokie grono aktorów
regionalnych.

−

projekt Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020:
• Rozdz. 8. Cel strategiczny II.
Ukształtowanie sektora
nauki jako zaplecza
innowacyjnej gospodarki, str.
36,
• Rozdz. 10 – Inteligentna
Specjalizacja, str. 57,
dostępny pod adresem:
http://www.innowacje.kujawskopomorskie.pl/wpcontent/uploads/2012/05/za%C5%
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Warunek
wstępny

1.2 Infrastruktura
badań i innowacji:
Istnienie
wieloletniego planu
dotyczącego budżetu
i priorytetów
inwestycji.

2.1. Rozwój
cyfrowy:
Strategiczne ramy
polityki w dziedzinie
rozwoju cyfrowego w
celu pobudzenia
rynku przystępnych,
dobrej jakości i
interoperacyjnych
usług, prywatnych i
publicznych,
wykorzystujących
technologie
informacyjnokomunikacyjne, a
także aby
przyspieszyć ich
asymilację przez
obywateli, grupy w
trudnej sytuacji,
przedsiębiorstwa i
administrację
publiczną, w tym
inicjatywy
transgraniczne.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Oś priorytetowa 1.
Wzmocnienie
innowacyjności i
konkurencyjności
gospodarki regionu

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Tak

(Priorytet inwestycyjny
1.1 i 1.2)
Oś priorytetowa 2.
Cyfrowy region
(Priorytet inwestycyjny
2.3)

Częściowo

Kryteria

Przyjęto orientacyjny
wieloletni plan dotyczący
budżetu i priorytetów
inwestycji związanych
z priorytetami UE oraz –
w odpowiednich
przypadkach – z Europejskim
Forum Strategii ds.
Infrastruktur Badawczych
(ESFRI).
Strategiczne ramy polityki
rozwoju cyfrowego, na
przykład w ramach krajowej
lub regionalnej strategii na
rzecz inteligentnej
specjalizacji zawierają:
–
budżet i priorytety
działań określone na
podstawie analizy
SWOT lub podobnej
analizy spójnej z tabelą
wyników europejskiej
agendy cyfrowej;
–
została przeprowadzona
analiza równoważenia
wsparcia dla popytu
i podaży TIK;
–
wskaźniki miary
postępów interwencji
w takich dziedzinach jak
umiejętności cyfrowe, eintegracja, e-dostępność,
oraz postęp w zakresie
e-zdrowia w granicach
określonych w art. 168
TFUE, spójne w
stosownych
przypadkach z

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Tak

Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
82%C4%85cznik_RSIWKP_21_769_1
3.pdf
− Polska Mapa Drogowa
Infrastruktury Badawczej,
dostępna pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikat
y/ogloszenie-wynikow-ewaluacjipropozycji-projektow-do-polskiejmapy-drogowej-infrastrukturybadawczej-po-i-etapie-oceny.html
– Strategia Sprawne Państwo:
• Rozdz. 4. Wyzwania
rozwojowe i wizje, pkt. 8.
Szerokie stosowanie
nowoczesnych technologii
informacyjnokomunikacyjnych, str. 33,
•
Rozdz. 6. Cele szczegółowe i
kierunki interwencji, Cel.
Efektywne świadczenie usług
publicznych, Działanie: 5.5.
Standaryzacja i zarządzanie
usługami publicznymi, ze
szczególnym
uwzględnieniem technologii
cyfrowych, str. 79,
• Działanie 5.6. Powszechny
dostęp do
szerokopasmowego
Internetu, str. 81,
dostępny pod adresem:
http://monitorpolski.gov.pl/mp/201
3/136/1

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Warunek jest spełniony przez dokument Polska Mapa
Drogowa Infrastruktury Badawczej, który został przyjęty
23 lutego 2011 r. Realizuje on rekomendacje
Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur
Badawczych (ESFRI) w tym zakresie. W 2012 r.
opracowany został system finansowania projektów dużej
infrastruktury badawczej objętych Mapą, który zakłada 10letni (2013-2023) horyzont czasowy. Mapa będzie
aktualizowana co 2 lata, począwszy od 2012 r.
Warunek oraz poszczególne kryteria (1, 2, 3 i 4) zostały
spełnione przez:
–
przyjętą Strategię Sprawne Państwo 2020 (SSP)
(z 12 lutego 2013 r. ).
Warunek oraz poszczególne kryteria (1, 2, 3 i 4) zostaną
spełnione przez:
–
przyjęcie Programu Zintegrowanej Informatyzacji
Państwa (dokument wykonawczy do SSP w zakresie
wypełnienia warunku 2.1).
Dla pełnego spełnienia warunków ex-ante dla celu 2
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało
ponadto dokument Policy paper dotyczący cyfrowego
rozwoju Polski do 2020 r., który został przyjęty przez
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Jest to
horyzontalny dokument strategiczny MAiC, zbierający i
uzupełniający zagadnienia z zakresu ICT poruszane we
wszystkich strategiach zintegrowanych i prezentujący
wizję rozwoju cyfrowego Polski do 2020 r.

− Program Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa,
• cały dokument,
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Warunek
wstępny

3.1.
Przeprowadzono
konkretne
działania
wspierające
promowanie
przedsiębiorczości
z uwzględnieniem
„Small Business
Act”.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Oś priorytetowa 1.
Wzmocnienie
innowacyjności i
konkurencyjności
gospodarki regionu
(Priorytet inwestycyjny
3.1)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Częściowo

Kryteria

istniejącymi
odpowiednimi unijnymi,
krajowymi lub
regionalnymi
strategiami
sektorowymi;
–
ocena potrzeb
w zakresie budowania
większego potencjału
TIK.
Konkretne działania
obejmują:
–
wprowadzono działania
mające na celu
skrócenie czasu
potrzebnego na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej i
zmniejszenie kosztów
zakładania
przedsiębiorstw, z
uwzględnieniem celów
programu „Small
Business Act”;
–
wprowadzono środki
mające na celu
skrócenie czasu
potrzebnego na
uzyskanie licencji
i pozwoleń na podjęcie
i prowadzenie
szczególnego rodzaju
działalności w ramach
przedsiębiorstwa, z
uwzględnieniem celów
programu „Small
Business Act”;
–
wprowadzono
mechanizm
monitorowania procesu

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
dostępny pod adresem:
https://mac.gov.pl/files/pzip_ostatec
zny.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

− Policy paper dotyczący cyfrowego
rozwoju Polski do 2020 r.
dostępny pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)
Nie

−

Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej:
• Art. 14.1, 25.3, 29,
dostępny pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20041731807
−

projekt Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020:
• Rozdz. IV. Wspieranie
rozwoju przedsiębiorstw –
instrumenty, Cel 1, Priorytet
1.1. Przyjazne warunki dla
przedsiębiorców, str. 33,
• Priorytet 1.2. Finansowanie
innowacyjności, str. 40,
dostępny pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+p
rzedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebi
orczosci+i+innowacyjnosci/Program+
Rozwoju+Przedsiebiorstw

Kryterium pierwsze:
Podstawowy dokument zapewniający spełnienie warunku,
który został już przyjęty to:
−
przepisy Ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej:
•
art. 29 dot. wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
•
art. 25.3 przewiduje obowiązek dokonania wpisu nie
później niż następnego dnia roboczego po dniu
wpływu wniosku do systemu teleinformatycznego
CEIDG,
•
art. 14.1 przewiduje możliwość rozpoczęcia
działalności gospodarczej już w dniu złożenia
wniosku.
Podstawowy dokument zapewniający spełnienie warunku,
który zostanie przyjęty to:
− Program Rozwoju Przedsiębiorstw.
Kryterium drugie:
Kryterium spełnione. Od 1 stycznia 2012 roku istnieje
możliwość utworzenia i zarejestrowania spółki z
ograniczoną odp. w ciągu 24 godzin (roboczych).
Wszystkie niezbędne dokumenty wysyłane są do sądu za
pośrednictwem konta użytkownika utworzonego na
portalu S24 https://ems.ms.gov.pl.
Ponadto, projekt przewiduje zapewnienie możliwości
rejestracji on-line dla innych typów spółek – partnerskiej i
komandytowej.

5

Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

wdrażania programu
„Small Business Act” i
oceny wpływu
prawodawstwa na MŚP.
4.1.
Przeprowadzono
działania
promujące
racjonalne
kosztowo
ulepszenie
efektywnego
końcowego
wykorzystania
energii oraz
racjonalne
kosztowo
inwestycje w
efektywność
energetyczną przy
wznoszeniu lub
renowacji
budynków.

Oś priorytetowa 3.
Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna w regionie
(Priorytet inwestycyjny
4.2 i 4.3)

Częściowo

Działania obejmują:
–
działania służące
zapewnieniu wdrożenia
minimalnych wymagań
dotyczących
charakterystyki
energetycznej
budynków, zgodnie
z art. 3, 4 i 5 dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
2010/31/UE1;
–
działania konieczne do
utworzenia systemu
certyfikacji
w odniesieniu do
charakterystyki
energetycznej
budynków spójnego
z art. 11 dyrektywy
2010/31/UE;
–
działania służące
zapewnieniu
planowania
strategicznego w
dziedzinie efektywności
energetycznej , spójne z
art. 3 dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady
2012/27/UE2;
–
działania spójne z art.
13 dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady

Nie

−

Rozporządzenie Ministra
Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca
2013 r.,
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20130000926
−

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6 listopada
2008 r.:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20082011240

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
Kryterium pierwsze i drugie (dyrektywa 2010/31/UE):
Kryteria zostaną przyjęte poprzez następujące akty
prawne:
− Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie
(podpisane przez właściwego ministra w dniu 5 lipca
2013 r., wejście w życie 1 stycznia 2014 r.),
− nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub ich części budynku
stanowiącej całość techniczno-użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) – aktualnie
na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
Kryterium trzecie:
Kryterium spełnione poprzez ustalenie i przekazanie przez
Ministerstwo Gospodarki do Komisji Europejskiej
informacji w sprawie krajowego celu indykatywnego w
zakresie efektywności energetycznej dla Polski ustalonego
na podstawie art. 3 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE.
Kryterium czwarte:
Kryterium spełnione (KE umorzyła postępowanie wobec
Polski w kontekście transpozycji dyrektywy 2006/32/WE)
poprzez ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę
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Warunek
wstępny

4.3.
Przeprowadzono
działania
promujące
wytwarzanie
i dystrybucję
odnawialnych
źródeł energii1.
1 Dz.

U. L 140 z
5.6.2009, s. 16.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Oś priorytetowa 3.
Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna w regionie
(Priorytet inwestycyjny
4.1)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Tak

Kryteria

2006/32/WE1
w sprawie końcowego
wykorzystania energii
i usług energetycznych,
aby zapewnić
dostarczenie klientom
końcowym
indywidualnych
liczników w zakresie,
w jakim jest to możliwe
technicznie, racjonalne
finansowo
i proporcjonalne
w odniesieniu do
potencjalnych
oszczędności energii.
Gotowe są przejrzyste
systemy wsparcia,
priorytetowy lub
gwarantowany dostęp do
sieci oraz pierwszeństwo
w dystrybucji, jak również
standardowe zasady
odnoszące się do ponoszenia
i podziału kosztów
dostosowań technicznych,
które to zasady zostały
podane do publicznej
wiadomości, zgodnie z art. 14
ust. 1, art. 16 ust. 2 oraz art.
16 ust. 3 dyrektywy
2009/28/WE.
Państwo członkowskie
przyjęło krajowy plan
działania w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych
zgodnie z art. 4 dyrektywy
2009/28/WE.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Prawo energetyczne. Obecnie w Ministerstwie Gospodarki
trwają prace nad wypracowaniem rozwiązań do ustawy
Prawo energetyczne, w której znajdą się zapisy dotyczące
konieczności instalowania inteligentnych liczników energii
elektrycznej. Zapisy te pozwolą na faktyczne wdrożenie
postanowień dyrektywy 2006/32WE.

Tak

−

Ustawa Prawo energetyczne z dn.
10 kwietnia 1997 r.,
• cały dokument,
dostępna pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU19970540348
−

Krajowy Plan Działań w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych z
dn. 7 grudnia 2010 r.:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenst
wo+gospodarcze/Energetyka/Odnaw
ialne+zrodla+energii/Krajowy+plan+
dzialan
−

Polityka Energetyczna do
2030 r.
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenst
wo+gospodarcze/Energetyka/Polityk

Kryterium pierwsze:
Kryterium spełnione przez następujące elementy:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne,
Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych, przyjęty uchwałą Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r.,
Polityka Energetyczna do 2030 roku.
projekt Ustawy o odnawialnych źródła energii.
Kryterium drugie:
Kryterium spełnione. Krajowy Plan Działań w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych został przyjęty w 2010 r. i
przekazany do KE.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.

7

Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
a+energetyczna

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

5.1. Zapobieganie
ryzyku
i zarządzanie
ryzykiem:
Istnienie
krajowych lub
regionalnych ocen
ryzyka na potrzeby
zarządzania klęskami
i katastrofami,
uwzględniających
dostosowanie do
zmian klimatu.

6.1. Gospodarka
wodna:
Istnienie – w
odniesieniu do
inwestycji
wspieranych przez
programy – a)
polityki
taryfowej w zakresie

Oś priorytetowa 4.
Region przyjazny
środowisku

Tak

(Priorytet inwestycyjny
5.2)

Oś priorytetowa 4.
Region przyjazny
środowisku
(Priorytet inwestycyjny
6.2)

Częściowo

Gotowa jest krajowa lub
regionalna ocena ryzyka
zawierająca następujące
elementy:
–
opis procesu,
metodologii, metod
i niewrażliwych danych
wykorzystywanych
w ocenach ryzyka, jak
również opartych na
ryzyku kryteriów
określania inwestycji
priorytetowych;
–
opis scenariuszy
zakładających jeden
rodzaj ryzyka
i scenariuszy
zakładających wiele
rodzajów ryzyka;
–
uwzględnienie,
w stosownych
przypadkach, krajowych
strategii dostosowania
do zmiany klimatu.
−
w sektorach
wspieranych z EFRR i
Funduszu Spójności
państwo członkowskie
zapewniło wkład
różnych użytkowników
wody w zwrot kosztów
za usługi wodne
w podziale na sektory,

Tak

projekt Ustawy o odnawialnych
źródła energii
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/node/16913
− Strategiczny plan adaptacji dla
sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020, z perspektywą
do roku 2030 z dn. 29
października 2013 r.
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://klimada.mos.gov.pl/dokument
-spa-2020

Kryterium pierwsze i drugie
Polska spełnia kryteria warunkowości ex ante odnoszące
się do oceny ryzyka uwzględniającej wymienione w
kryteriach elementy. Strona polska przekaże Komisji
Europejskiej szczegółowe wyjaśnienia – dokument
roboczy przygotowywany przez Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa, opracowany na bazie niejawnego Raportu
o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, przyjętego
uchwałą Rady Ministrów w dniu 12 lipca 2013 r.
Kryterium trzecie
Kryterium zostało spełnione przez przyjęcie
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z
perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) przez Radę
Ministrów w dniu 29 października 2013 r.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.

Nie

−

Ustawa Prawo wodne:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20110320159
−

Plany gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy w Polsce

Kryterium pierwsze:
Kryterium częściowo spełnione. Do jego realizacji
przyczyni się przyjęcie nowej ustawy – Prawo wodne ,
której założenia mają na celu m.in. zapewnienie
komplementarności polityce opłat za wodę, z
uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi
wodne”, wynikające z uzupełnienia transpozycji artykułu 9
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Działania będą się jednak
dotyczyć w głównej mierze pozostałych sektorów, których
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

cen wody,
przewidującej
odpowiednie zachęty
dla użytkowników,
aby efektywnie
korzystali z zasobów
wodnych oraz b)
odpowiedniego
wkładu różnych
użytkowników wody
w zwrot kosztów za
usługi wodne w
stopniu określonym
w
zatwierdzonych
planach
gospodarowania
wodami w dorzeczu.

6.2. Gospodarka
odpadami:
Promowanie
zrównoważonych
gospodarczo i
środowiskowo
inwestycji w sektorze
gospodarki
odpadami, w
szczególności
poprzez

Kryteria

−

Oś priorytetowa 4.
Region przyjazny
środowisku

Częściowo

−

(Priorytet inwestycyjny
6.1)

−

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

zgodnie z art. 9 ust. 1
tiret pierwsze
dyrektywy
2000/60/WE, przy
uwzględnieniu
w stosownych
przypadkach skutków
społecznych,
środowiskowych
i gospodarczych
zwrotu, jak również
warunków
geograficznych
i klimatycznych
dotkniętego regionu
lub dotkniętych
regionów;
przyjęcie planu
gospodarowania
wodami w dorzeczu dla
obszaru dorzecza
spójnego z art. 13
dyrektywy
2000/60/WE.

zgodnie z wymogami
art. 11 ust. 5 dyrektywy
2008/98/WE Komisji
przekazano
sprawozdanie z
realizacji dotyczące
postępów w osiąganiu
celów określonych w
art. 11 dyrektywy
2008/98/WE;
istnienie jednego lub

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
dostępne są pod adresem:
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=a
rticle&id=186&Itemid=165
−

Masterplany dla obszarów
dorzeczy Wisły i Odry:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)

Nie

−

Sprawozdanie o wdrażaniu
dyrektywy ramowej o odpadach:
• cały dokument.
dostępny pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)
−

Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami:
• cały dokument,

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

nie dotyczy wsparcie w ramach EFRR + FS. Projekt założeń
do projektu ustawy Prawo wodne został skierowany do
ponownych uzgodnień międzyresortowych w dniu 14 maja
2013 r. oraz konsultacji społecznych w dniu 6 czerwca
2013 r. Zakłada się, że przepisy ustawy wejdą w życie z
dniem 1 stycznia 2015 r.
Kryterium drugie:
Kryterium częściowo spełnione poprzez przyjęcie przez
Radę Ministrów dnia 22 lutego 2011 r. Planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce
(PGW). Dokumenty będą podlegały aktualizacji w roku
2015, a następnie co sześć lat.
Jednocześnie, w związku z oczekiwaniami KE, strona
polska zobowiązała się do opracowania przejściowych
dokumentów w gospodarce wodnej, tzw. Masterplanów,
stanowiących uzupełnienie PGW, gdzie ocenie zostanie
poddany wpływ realizowanych i planowanych inwestycji
na stan wód. Zgodnie z opracowanym przez MŚ i
przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 02.07.2013
Planem działania w zakresie planowania strategicznego w
gospodarce wodnej, Masterplany zostaną opracowane i
zatwierdzone w terminie do sierpnia 2014 r.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
Dyrektywa ramowa o odpadach (2008/98/WE) została
transponowana przez przyjęcie ustawy o odpadach.
Kryterium pierwsze:
Kryterium spełnione. 27 września 2013 r. sprawozdanie o
wdrażaniu dyrektywy ramowej o odpadach zostało
wysłane przez eDAMIS (Electronic Data Files
Administration and Management Information System) w
formie plików, a 30 września 2013 r. został wypełniony w
tym systemie formularz zawierający dane liczbowe ze
sprawozdania.
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Warunek
wstępny

opracowanie planów
gospodarki
odpadami
zgodnych z
dyrektywą
2008/98/WE oraz z
hierarchią odpadów.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

−

−

kilku planów
gospodarki odpadami
zgodnie z wymogami
art. 28 dyrektywy
2008/98/WE;
istnienie programów
zapobiegania
powstawaniu
odpadów, zgodnie z
wymogami art. 29
dyrektywy
2008/98/WE;
przyjęto środki
niezbędne do
osiągnięcia celów na
2020 r. dotyczących
przygotowania do
ponownego
wykorzystania i
recyklingu, zgodnie z
art. 11 ust. 2
dyrektywy2008/98/W
E.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
dostępny pod adresem:
http://www.mos.gov.pl/kategoria/33
40_krajowy_plan_gospodarki_odpada
mi_2014/
−

Plan gospodarki odpadami
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2012-2017 z
perspektywą na lata 2018-2023:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.kujawskopomorskie.pl/pliki/srodowisko/2012
1001_plan/PGO_uchwalony_24_09_20
12.pdf
−

Krajowy Program Zapobiegania
Odpadami:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.gdos.gov.pl/files/ENEA/
Ekspertyzy/KPZPO_1812.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Kryterium drugie:
Spełnienie kryterium polegało na uchwaleniu i
notyfikowaniu KE Krajowego planu gospodarki odpadami
(Kpgo) zgodnie z wymaganiami art. 28 dyrektywy
2008/98/WE.
W dniu 24 grudnia 2010 r. został przyjęty przez Radę
Ministrów uchwałą Nr 217 (M. P. Nr 101, poz. 1183)
Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014)
stanowiący aktualizację Kpgo 2010.
WARUNEK EX-ANTE DO SPEŁNIEINIA TAKŻE NA
POZIOMIE REGIONALNYM
Poziom regionalny:
Spełnienie kryterium na poziomie regionalnym polegało
na uchwaleniu i notyfikowaniu wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami (wpgo) zgodnego z wymaganiami
art. 28 dyrektywy 2008/98/WE.
Uchwałą nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.
przyjęto Plan Gospodarki Odpadami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą
na lata 2018-2023.
Kryterium trzecie:
Kryterium częściowo spełnione. W polskim systemie
prawnym programy zapobiegania powstawaniu
odpadów są częścią planów gospodarki odpadami.
Spełnienie kryterium 3 polega na uchwaleniu i
notyfikowaniu KE krajowego i wojewódzkich planów
gospodarki odpadami, zawierających w/w programy
zapobiegania powstawaniu odpadów zgodne z
wymaganiami art. 29 dyrektywy 2008/98/ WE.
Na poziomie krajowym, Kpgo 2014 spełnia wymagania art.
29 dyrektywy 2008/98/WE. – zawiera część poświęconą
zapobieganiu powstawaniu odpadów.
W związku ze stwierdzonymi brakami w wojewódzkich
planach gospodarki odpadami podjęto decyzję, zgodnie z
którą, aby zapewnić spójność programu zapobiegania
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

powstawania odpadów i osiągnąć jak
najlepsze rezultaty w zakresie zapobiegania powstawania
odpadów, należy opracować, jako odrębny dokument,
krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,
obejmujący zarówno działania na poziomie krajowym, jak i
województw. W lutym 2014 r. projekt programu został
poddany konsultacjom społecznym i uzgodnieniom
miedzyresortowym.
Kryterium czwarte:
Kryterium spełnione. Zdaniem Ministerstwa Środowiska,
spełnieniem tego kryterium jest zaplanowanie podjęcia
przez Polskę następujących działań (i przedstawienie ich
w dokumentach typu: plany gospodarki odpadami lub
sprawozdanie z transpozycji i wdrażania dyrektywy
2008/98/WE, o którym mowa w kryterium 1:
a) przeprowadzenie prac legislacyjnych
umożliwiających realizację celów roku 2020:
wprowadzenie przepisów dotyczących
nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi – już zrealizowane,
wzmocnienie instrumentów finansowych –
prace nad projektem rozporządzenia w
sprawie opłat za składowanie odpadów są
w toku,
b) skuteczna egzekucja prawa,
c) realizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych
(na poziomie MŚ i gmin),
d) budowa niezbędnej infrastruktury (w tym instalacji)
gospodarki odpadami.
Zadania zrealizowane:
a)
podwyższenie podatku od składowania odpadów
b)
stworzenie zachęt dla gmin w celu wdrożenia
systemu selektywnego zbierania odpadów - w
postaci dofinansowania budowy systemów
selektywnego zbierania odpadów (NFOŚiGW i
WFOŚIGW),
c)
zwiększenie wydajności systemów
odpowiedzialności producentów za główne
strumienie odpadów poprzez działania legislacyjne,
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

organizacyjne i kontrolne.
Ponadto, w kolejnych latach przewidziane są dalsze kroki
na rzecz osiągnięcia celów dotyczących przygotowania do
ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów.

7.1. Transport:
Istnienie
kompleksowego
planu/planów lub
kompleksowych ram
w zakresie inwestycji
transportowych
zgodnie z
instytucyjną
strukturą państw
członkowskich (z
uwzględnieniem
transportu
publicznego na
szczeblu regionalnym
i lokalnym), które
wspierają rozwój
infrastruktury i
poprawiają łączność
z kompleksową i
bazową siecią TEN-T.

Oś priorytetowa 5.
Spójność wewnętrzna
i dostępność zewnętrzna
regionu
(Priorytet inwestycyjny
7.2)

Nie

Istnienie kompleksowego
planu/planów transportu lub
ram w zakresie inwestycji
transportowych
spełniających wymogi
prawne dotyczące
strategicznej oceny
oddziaływania na
środowisko i określających:
− wkład w jednolity
europejski obszar
transportu zgodnie z art.
10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr …/2013,
w tym priorytetów
w zakresie inwestycji w:
(a) bazową
i kompleksową sieć
TEN-T, w których
przewiduje się
inwestycje w ramach
EFRR i Funduszu
Spójności; oraz
(b) wtórną łączność;
− identyfikacje odpowiedniej
ilości realistycznych
i zaawansowanych w
przygotowaniu projektów,

Nie

Poziom krajowy:
− Strategia Rozwoju Transportu do
roku 2020:
• Rozdz. 4. Zintegrowany
system transportu w Polsce,
4.1.2. Transport drogowy,
str. 53,
• 4.6. Transeuropejska sieć
transportowa (TEN-T) w
zintegrowanym systemie
transportowym Polski, str.
67,
• Rozdz. 10. Finansowanie
Strategii Rozwoju
Transportu, 10.1.
Finansowanie inwestycji w
zakresie infrastruktury
transportowej, 10.1.2.
Inwestycje w zakresie
infrastruktury drogowej, str.
93,
• Załącznik nr 1
Podsumowanie strategicznej
oceny oddziaływania na
środowisko Strategii
Rozwoju Transportu,
dostępna jest pod adresem:
http://www.transport.gov.pl/files/0/

Szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante na poziomie kraju znajduje się w
załączniku do Umowy Partnerstwa – Stan spełnienia przez
Polskę warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich
2014-2020.
Poziom krajowy:
Warunek zostanie spełniony przez Strategię Rozwoju
Transportu (SRT) do roku 2020 (przyjęta) oraz
przygotowywany Dokument implementacyjny dla SRT,
który będzie planem inwestycyjnym dla przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków UE, ale także z innych
środków, w tym CEF. Będzie on zawierał wskazane
elementy, w tym informację na temat zapewnienia
odpowiednich zdolności instytucji pośredniczących i
beneficjentów do realizacji projektów.
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

które mają być wspierane
w ramach EFRR i Funduszu
Spójności.

Oś priorytetowa 5.
Spójność wewnętrzna
i dostępność zewnętrzna
regionu
(Priorytet inwestycyjny
7.4)

Nie

Istnienie w określonych
powyżej planie/planach lub
ramach dotyczących
transportu części odnoszącej
się do rozwoju kolei
spełniającej wymogi prawne
dotyczące strategicznej
oceny oddziaływania na
środowisko i identyfikującej
odpowiednią ilość
realistycznych
i zaawansowanych w
przygotowaniu projektów
(wraz z harmonogramem i

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

Działania mające na celu
zapewnienie zdolności
instytucji pośredniczących
i beneficjentów do realizacji
projektów.

7.2. Kolej:
Istnienie w
kompleksowym
planie/kompleksowy
ch planach lub
ramach dotyczących
transportu wyraźnej
części dotyczącej
rozwoju kolei
zgodnie z
instytucyjną
strukturą państw
członkowskich (z
uwzględnieniem

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
1795904/130122SRTnaRM.pdf

Nie

Dokument implementacyjny dla
SRT do roku 2020:
• Rozdz. 2. Warunkowość exante w sektorze transportu,
2.2. Strategiczna Ocena
Odziaływania na Środowisko,
str. 14,
• Rozdz. 4. Podział środków
UW w latach 2014-2020 na
projekty transportowe –
ujęcie procentowe, 4.2.
Propozycja podziału
środków UE w ;latach 20142020, str. 28,
• Rozdz. 7. Załącznik 7.1.
Priorytetyzacja projektów
wg kryteriów, 7.1.2. Lista
projektów drogowych, str.
53,
dostępny pod adresem:
http://www.transport.gov.pl/files/0/
1796320/ZacznikNr11ProjektDokum
entuImplementacyjnego.pdf
Poziom krajowy:
− Strategia Rozwoju Transportu do
roku 2020:
• Rozdz. 4. Zintegrowany
system transportu w Polsce,
4.1.1. Transport kolejowy,
str. 49,
• Rozdz. 10. Finansowanie
Strategii Rozwoju
Transportu, 10.1.
Finansowanie inwestycji w
zakresie infrastruktury
transportowej, 10.1.1.
Inwestycje w zakresie

Poziom krajowy:
Warunek zostanie spełniony przez Strategię Rozwoju
Transportu do roku 2020 (przyjęta) oraz identyfikację w
przygotowywanym Dokumencie Implementacyjnym dla
SRT, planu inwestycyjnego dla kolejowych przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków UE, ale także z innych
środków, w tym CEF. Dokument Implementacyjny będzie
zawierał wskazane elementy w odniesieniu do inwestycji
kolejowych, w tym informację na temat zapewnienia
odpowiednich zdolności instytucji pośredniczących i
beneficjentów do realizacji projektów.
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

transportu
publicznego na
szczeblu regionalnym
i lokalnym), który
wspiera rozwój
infrastruktury i
poprawia łączność z
kompleksową i
bazową siecią
TEN-T. Inwestycje
obejmują tabor,
interoperacyjność
oraz rozwijanie
potencjału.

8.1. Została
opracowana i jest
realizowana
aktywna polityka
rynku pracy

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

budżetem).
Działania mające na celu
zapewnienie zdolności
instytucji pośredniczących
i beneficjentów do realizacji
projektów.

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
infrastruktury kolejowej i
taboru, str. 92,
• Załącznik nr 1
Podsumowanie strategicznej
oceny oddziaływania na
środowisko Strategii
Rozwoju Transportu,
dostępna jest pod adresem:
http://www.transport.gov.pl/files/0/
1795904/130122SRTnaRM.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

Oś priorytetowa 8.
Aktywni na rynku pracy
(Priorytet inwestycyjny
8.5)

Tak

Służby zatrudnienia mają
możliwość zapewnienia
i faktycznie zapewniają:
–
zindywidualizowane
usługi oraz aktywne

Tak

Dokument implementacyjny dla
SRT do roku 2020:
• Rozdz. 2. Warunkowość exante w sektorze transportu,
2.2. Strategiczna Ocena
Odziaływania na Środowisko,
str. 14,
• Rozdz. 4. Podział środków
UW w latach 2014-2020 na
projekty transportowe –
ujęcie procentowe, 4.2.
Propozycja podziału
środków UE w ;latach 20142020, str. 28,
• Rozdz. 7. Załącznik 7.1.
Priorytetyzacja projektów
wg kryteriów, 7.1.2. Lista
projektów kolejowych, str.
46,
dostępny pod adresem:
http://www.transport.gov.pl/files/0/
1796320/ZacznikNr11ProjektDokum
entuImplementacyjnego.pdf
− Ustawa o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z dn. 20
kwietnia 2004 r.,
• cały dokument,
dostępny pod adresem:

Kryterium pierwsze:
Kryterium spełnione na poziomie krajowym poprzez
następujące dokumenty:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z dn. 20 kwietnia 2004 r. - reguluje współpracę
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

w świetle
wytycznych
dotyczących
zatrudnienia.

–

i zapobiegawcze środki
rynku pracy na
wczesnym etapie, które
są dla wszystkich osób
poszukujących pracy,
przy jednoczesnym
koncentrowaniu się na
grupach znajdujących
się w niekorzystnej
sytuacji, w tym osobach
ze społeczności
zmarginalizowanych;
systematyczne i
przejrzyste dla
wszystkich informacje
na temat nowych miejsc
pracy oraz nieustanną
analizę rynku pracy w
celu określenia zmian
strukturalnych
zapotrzebowania na
zawody i umiejętności.

Służby zatrudnienia
utworzyły formalne lub
nieformalne ustalenia
dotyczące współpracy
z odpowiednimi
zainteresowanymi
podmiotami.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20040991001
−

Rozporządzenie w sprawie
standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy z
dn. 14 września 2010 r.,
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20101771193
−

Ustawa o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
z dn. 19 grudnia 2008 r.,
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20090060033
− Centralna Baza Ofert Pracy,
dostępna pod adresem:
www.psz.praca.gov.pl
− Centrum „Zielona Linia”,
dostępna pod adresem:
www.zielonalinia.gov.pl
− Prawo Zamówień Publicznych
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

urzędów pracy z bezrobotnymi, w tym znajdującymi
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz
poszukującymi pracy, a także osobami
niezarejestrowanymi w urzędach pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dn. 14 września 2010 r. w sprawie zasady świadczenia
zindywidualizowanych usług rynku pracy ujednoliciło zasady świadczenia
zindywidualizowanych usług rynku pracy,
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr
6, poz. 33) - wprowadzono instytucję programów
specjalnych, które zostały zdefiniowane, jako zespół
działań mających na celu dostosowanie posiadanych
lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności
zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją
lub istniejących i tworzonych miejsc pracy,
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
(planowane wejście w życie ustawy 01.01.2014 r.) proponuje wprowadzenie nowego podejścia do
indywidualizacji form pomocy kierowanych do
bezrobotnych poprzez ich profilowanie, uzależnione
od rodzaju potrzeb bezrobotnego i powiązane z
charakterem działań, jakie można bezrobotnemu
zaproponować po zdiagnozowaniu jego aktualnej
sytuacji więcej o planowanym narzędziu w pkt. 8.3).
Kryterium drugie:
Kryterium jest spełnione przez upowszechnianie ofert
pracy w siedzibach urzędów oraz automatyczne ich
przekazywanie przez system SYRIUSZ obsługujący
powiatowe urzędy pracy, do Centralnej Bazy Ofert Pracy –
internetowej bazy ofert pracy.
System operacyjny obsługujący wojewódzkie urzędy pracy
to WUP Viator, który umożliwia wymianę danych z
systemem operacyjnym Syriusz.
Ponadto utworzone zostało Centrum „Zielona Linia”, które
zapewnia poprzez portal internetowy dostęp do aktualnej
bazy ofert pracy zgłaszanych bezpośrednio przez
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

pracodawców jak również przez publiczne służby
zatrudnienia.
Dostęp do większych możliwości zatrudnienia w krajach
UE/EOG i Szwajcarii jest zapewniony poprzez rozwinięte
usługi sieci EURES dostępne w wojewódzkich i
powiatowych urzędach pracy i związane głównie z
międzynarodowym pośrednictwem pracy i
informowaniem o warunkach życia i pracy w ww. krajach.
Oferty pracy polskich pracodawców zarejestrowane w
powiatowych urzędach pracy w systemie SYRIUSZ są
transferowane do Centralnej Bazy Ofert Pracy, a następnie
przekazywane z tej bazy na portal EURES Komisji
Europejskiej.
Kryterium trzecie:
Kryterium jest spełnione na poziomie krajowym. Ustawa o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20
kwietnia 2004 r. reguluje współpracę urzędów pracy z
następującymi podmiotami:
pracodawcami: Pomoc pracodawcy reguluje
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,, jak również akt wykonawczy do
tej ustawy tj. rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w
sprawie standardów i warunków prowadzenia
usług rynku pracy.
instytucjami szkoleniowymi i innymi
partnerami społecznymi: Współpraca
powiatowych urzędów pracy z instytucjami
szkoleniowymi polega na kontraktowaniu
szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy (w
oparciu o rozpoznanie potrzeb szkoleniowych
pracodawców). Szkolenia są zlecane na
warunkach określonych w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
września 2010 r. w sprawie standardów i
warunków prowadzenia usług rynku pracy oraz
na zasadach określonych przez prawo
zamówień publicznych. Ponadto we współpracy
z instytucjami szkoleniowymi jest tworzony
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Rejestr Instytucji Szkoleniowych. Jest to
narzędzie pozwalające na gromadzenie i
upowszechnianie informacji o instytucjach
szkoleniowych działających na rynku usług
edukacyjnych w Polsce.
agencjami zatrudnienia: Zgodnie z art. 61b
ustawy o promocji (…) starosta może zawrzeć z
agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie
skierowanego bezrobotnego będącego w
szczególnej sytuacji na rynku pracy do
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
przez okres co najmniej roku.
z ośrodkami pomocy społecznej: Powiatowe
urzędy pracy oraz ośrodki pomocy społecznej są
obowiązane informować się wzajemnie o
planowanych działaniach wobec bezrobotnych
w trybie określonym w zawartym między
instytucjami porozumieniu.
Ponadto, w celu poprawy efektywności działań
adresowanych do osób bezrobotnych konieczne jest
wdrożenie rozwiązań ułatwiających inicjowanie i
realizację działań gwarantujących kompleksowe wsparcie
w celu przywrócenia na rynek pracy bezrobotnych, którzy
z powodu swoich deficytów i dysfunkcji są oddaleni od
rynku pracy. Nowelizacja ustawy o promocji zakłada dwa
równorzędne sposoby aktywizacji osób bezrobotnych
oddalonych od rynku pracy, na które składać się będą:
zlecanie działań aktywizacyjnych - przekazanie
obsługi bezrobotnych podmiotom zewnętrznym
zwiększy dostępność do zindywidualizowanych
usług niezbędnych w procesie aktywizacyjnym
oraz
program PAI – w ramach, którego bezrobotny
otrzyma wieloaspektowe wsparcie mające na
celu przezwyciężenie istniejących deficytów i
pomoc w podjęciu zatrudnienia. Więcej w pkt.
8.3.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
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Warunek
wstępny

8.2
Praca na własny
rachunek,
przedsiębiorczość
i tworzenie
przedsiębiorstw:
Istnienie
strategicznych ram
polityki na rzecz
nowych
przedsiębiorstw
sprzyjających
włączeniu
społecznemu.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Oś priorytetowa 8.
Aktywni na rynku pracy
(Priorytet inwestycyjny
8.7)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Częściowo

Kryteria

Gotowe są strategiczne ramy
polityki na rzecz wspierania
nowych przedsiębiorstw
sprzyjających włączeniu
społecznemu obejmujące
następujące elementy:
–
wprowadzono działania
mające na celu
skrócenie czasu
potrzebnego na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej i
zmniejszenie kosztów
zakładania
przedsiębiorstw, z
uwzględnieniem celów
programu Small
Business Act;
–
wprowadzono działania
mające na celu
skrócenie czasu
potrzebnego na
uzyskanie licencji
i pozwoleń na podjęcie
i prowadzenie
szczególnego rodzaju
działalności w ramach
przedsiębiorstwa, z
uwzględnieniem celów
programu Small
Business Act;
–
działania łączące
odpowiednie usługi
rozwoju
przedsiębiorstw i usługi
finansowe (dostęp do

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

−

Program „Lepsze regulacje
2015”:
• rozdz. 6. Zadania, podzadania
i kierunki interwencji, 6.II.
Ciągłe doskonalenie
istniejącego otoczenia
prawnego,
dostępny pod adresem:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/
18120/PL_MG_DDR_Program_Lepsze_
Regulacje_2015_zalacznik_do_uchwal
y_nr_13.pdf
−

Projekt Ustawy o
przedsiębiorstwie społecznym i
przedsiębiorczości społecznej:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.brpo.gov.pl/sites/default
/files/13220556010.pdf
−

Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.pozytek.gov.pl/files/EKO
NOMIA%20SPOLECZNA/KPRES_ver_
12_%209lipca2013_end.pdf
−

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
Kryterium pierwsze i drugie:
Kryteria są spełnione poprzez przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r. program „Lepsze
regulacje 2015”. Realizacja Celu II tj. Ciągłe doskonalenie
istniejącego otoczenia prawnego, jest formalnym i
praktycznym wypełnieniem zarówno kryterium 1. jak i 2.
Kryterium trzecie:
Kryterium częściowo spełnione poprzez następujące
dokumenty będące w trakcie przygotowania:
projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym
i wspieraniu ekonomii społecznej,
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii
Społecznej,
propozycje odnośnie systemu edukacji w
zakresie ekonomii społecznej.
Problematyka ekonomii społecznej jest również zawarta w
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz Strategii
Rozwoju Kapitału Ludzkiego (w zakresie aktywnej
integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
Tematyka przedsiębiorczości społecznej została także
uwzględniona w projekcie Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020 r.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.

Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego:
•
rozdz. VI. Cele, priorytety i
kierunki działań, Cel
szczegółowy 2. Poprawa
mechanizmów partycypacji
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

kapitału), w tym – w
razie konieczności kontakty w celu
zaangażowania grup lub
obszarów
w niekorzystnej sytuacji.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
społecznej i wpływu
obywateli na życie
publiczne, 2.3.
Wzmocnienie integracji i
solidarności społecznej,
2.3.1. Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości
społecznej i innych form
przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i
zawodowemu, w tym
różnorodnych form
samopomocy, str. 52,
dostępny pod adresem:
http://ks.mkidn.gov.pl/media/downl
oad_gallery/20130520SRKS_na_stron
ie_internetowej.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego:
•
rozdz. 5. Cele i kierunki
interwencji, 5.3. Cel
szczegółowy 3. Poprawa
sytuacji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, str. 39,
dostępny pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/praca/strat
egie-i-dokumentyprogramowe/strategia-rozwojukapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z31072012-r/
−

projekt Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020 r.:
•
Rozdz. IV. Wspieranie
rozwoju przedsiębiorstw –
instrumenty, Cel 3. Wzrost
efektywności
wykorzystania zasobów
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Warunek
wstępny

8.4
Aktywne i zdrowe
starzenie się:
Została
opracowana polityka
dotycząca aktywnego
starzenia się w
świetle wytycznych
dotyczących
zatrudnienia.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Oś priorytetowa 8.
Aktywni na rynku pracy
(Priorytet inwestycyjny
8.10)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Częściowo

Kryteria

−

−

Właściwe
zainteresowane strony
są zaangażowane
w opracowywanie
polityki aktywnego
starzenia się i związane
z nią działania następcze
z myślą o utrzymaniu
starszych pracowników
na rynku pracy
i promowanie ich
zatrudnienia;
państwo członkowskie
przygotowało działania
mające na celu
promowanie aktywnego
starzenia się.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
naturalnych i surowców,
Priorytet 3.1:
Zrównoważona
gospodarka,
Przedsiębiorstwa
społeczne: wzrost
innowacyjności i
efektywności, str. 88,
dostępny pod dresem:
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/17
490/PRP_do_konsultacji_ost.pdf
− Program Solidarności Pokoleń
50+:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://analizy.mpips.gov.pl/images/s
tories/publ_i_raporty/Program50+.pd
f
−

Założenia Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014
– 2020:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/bip/projek
ty-aktow-prawnych/projektyprogramow-i-inne/zalozeniadlugofalowej-polityki-senioralnej-wpolsce-na-lata-2014-2020/
−

Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/praca/strat
egie-i-dokumentyprogramowe/strategia-rozwojukapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z31072012-r/

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Kryterium pierwsze:
Warunek spełniony poprzez przyjęcie przez Radę
Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 r. odnowionego
Programu Solidarności Pokoleń 50+ oraz Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 20142020 (ZDPS).
Działania związane z aktywnym i zdrowym starzeniem się
realizowane są przez podmioty na poziomie centralnym
(ministerstwa oraz agencje rządowe), a także na poziomie
regionalnym przez instytucji koordynujące wydatkowanie
środków z EFS (urzędy marszałkowskie oraz urzędy
wojewódzkie), jednostki samorządu terytorialnego czy też
organizacje pozarządowe. Przedstawiciele wszystkich tych
podmiotów byli zaangażowani w pracę nad
poszczególnymi dokumentami.
Kryterium drugie:
Kryterium spełnione poprzez:
Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
Program Solidarności Pokoleń 50+. Działania
dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w
wieku 50+,
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w
Polsce na lata 2014-2020,
Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020,
Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
−

Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/bip/projek
ty-aktow-prawnych/projektyprogramow-i-inne/rzadowyprogram-na-rzecz-aktywnoscispolecznej-osob-starszych-na-lata2014-2020-/

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.

−

Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://ks.mkidn.gov.pl/media/downl
oad_gallery/20130520SRKS_na_stron
ie_internetowej.pdf

8.5
Przystosowywanie
pracowników,
przedsiębiorstw
i przedsiębiorców
do zmian:
Istnienie polityk
sprzyjających
przewidywaniu
i dobremu
zarządzaniu
zmianami
i restrukturyzacją.

Oś priorytetowa 8.
Aktywni na rynku pracy
(Priorytet inwestycyjny
8.9)

Tak

Gotowe są instrumenty
mające na celu wspieranie
partnerów społecznych
i władz publicznych
w opracowywaniu i
monitorowaniu
proaktywnych podejść do
zmian i restrukturyzacji,
które obejmują działania:
− działania służące
promowaniu
przewidywania zmian;
− działania służące
promowaniu
przygotowania procesu
restrukturyzacji i

Tak

−

Brak odniesienia do
dokumentów.

Poziom krajowy:
W Polsce funkcjonuje obecnie szereg instytucji, których
działanie ukierunkowane jest na dialog i współpracę z
partnerami, której celem jest wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, zachowanie
istniejących miejsc pracy oraz równowagi pomiędzy
elastycznością i konkurencyjnością a bezpieczeństwem
zatrudnienia. Tym samym zapewnione są instrumenty
promujące zarządzanie zmianą oraz ułatwiające
przygotowania do procesów restrukturyzacyjnych.
Do tych instytucji należą m.in. Trójstronna Komisja ds.
Społeczno-Gospodarczych (działająca na podstawie
ustawy) oraz trójstronne zespoły branżowe – ciała o
charakterze trójstronnym (rząd – pracodawcy –
pracownicy), którym zadaniem jest wspólne
wypracowywanie rozwiązań w sprawach kontroli nad
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

zarządzania nimi.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

zmiennymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi w skali
makro i mikro.
Poziom regionalny:
Na poziomie regionalnym funkcjonują dwa rodzaje
instytucji dialogu społecznego, które mogą kształtować
warunki sprzyjające dobremu zarządzaniu zmianami i
restrukturyzacją:
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego
(działające na podstawie ustawy o Trójstronnej
Komisji i WKDS), biorące udział w procesie
formułowania zasad i priorytetów regionalnych
strategii rynku pracy, jak również rozpatrujące
sprawy społeczne lub gospodarcze, powodujące
konflikty między pracodawcami i pracownikami
– w celu zachowania spokoju społecznego.
Wojewódzkie Rady Zatrudnienia (działające na
podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy), stanowiące organ
opiniotwórczo-doradczy marszałka
województwa w zakresie polityki rynku pracy.
Na poziomie zakładu pracy w procesy restrukturyzacyjne
zaangażowane mogą być rady pracownicze, działające na
podstawie ustawy o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Dodatkowo dialog realizowany może być poprzez
zawieranie układów zbiorowych pracy (na poziomie
zakładu pracy, jak i w formie ponadzakładowej) - przepisy
zawarte w dziale XI Kodeksu pracy – oraz konsultacje i
opiniowanie, będące realizacją uprawnień organizacji
partnerów społecznych wynikających z ustawodawstwa
ich dotyczącego (ustawa o związkach zawodowych, ustawa
o organizacjach pracodawców.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
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Warunek
wstępny

9.1. Istnienie
i realizacja
krajowych
strategicznych ram
polityki na rzecz
ograniczania
ubóstwa mających
na celu, w świetle
wytycznych w
sprawie
zatrudnienia,
aktywne włączenie
osób wykluczonych
z rynku pracy.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie
Oś priorytetowa 6.
Solidarne społeczeństwo i
konkurencyjne kadry
(Priorytet inwestycyjny
9.1)
Oś priorytetowa 9.
Solidarne społeczeństwo
(Priorytet inwestycyjny
9.4)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo
Nie

Kryteria

Gotowe są krajowe
strategiczne ramy polityki na
rzecz ograniczania ubóstwa,
które mają na celu aktywne
włączenie i które:
–
zapewniają
wystarczające podstawy
do opracowywania
polityk ograniczania
ubóstwa
i monitorowania zmian;
–
zawierają środki
pomagające w
osiągnięciu krajowego
celu dotyczącego walki
z ubóstwem
i wykluczeniem
społecznym (zgodnie
z definicją w krajowym
programie reform), co
obejmuje promowanie
możliwości trwałego
zatrudnienia wysokiej
jakości dla osób
najbardziej zagrożonych
wykluczeniem
społecznym, w tym osób
ze społeczności
marginalizowanych;
–
angażują w zwalczanie
ubóstwa właściwe
zainteresowane strony;
–
w zależności od
rozpoznanych potrzeb –
zawierają działania
umożliwiające przejście
od opieki
instytucjonalnej do
opieki zapewnianej
przez społeczności

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
− Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju:
•
Rozdz. IV. Cele strategiczne
i kierunki interwencji w
obszarze równoważenia
potencjałów rozwojowych
regionów, Kapitał Ludzki,
Cel 6: Rozwój kapitału
ludzkiego poprzez wzrost
zatrudnienia i stworzenie
„workfare state, Kierunek
interwencji: Zapewnienie
jak najlepszej
adresowalności świadczeń i
zasiłków i rozwój ekonomii
społecznej, tak aby z jednej
strony stymulowały i
wspierały korzystanie z
usług publicznych oraz z
drugiej ograniczały ryzyko
marginalizacji
spowodowanej ubóstwem,
str. 99,
dostępny pod adresem:
https://mac.gov.pl/wpcontent/uploads/2013/02/StrategiaDSRK-PL2030-RM.pdf
−

Średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju:
•
Rozdz. IV. Cel główny i
priorytety strategii,
Priorytet 2. Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i
społecznej, Integracja
społeczna, pkt. a)
Infrastruktura ochrony
zdrowia i socjalna, str. 49,
•
Priorytet 3. Wzrost

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Ramy strategiczne dla polityki redukcji ubóstwa
wyznaczają:
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Ze względu na potrzebę kompleksowego ujęcia tematyki
ograniczenia ubóstwa zdecydowano o przygotowaniu
dodatkowego dokumentu - Krajowego Programu
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu,
kompleksowego programu rozwoju stanowiącego
dokument uzupełniający Strategię Rozwoju Kapitału
Ludzkiego. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej
Integracji, stanowić będzie uszczegółowienie
i uzupełnienie dokumentów strategicznych, w
szczególności celu szczegółowego 3 Strategii Rozwoju
Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL), w zakresie objętym
warunkiem ex-ante. Ostateczny kształt projektu Programu
jest prawie gotowy. W styczniu br. zostaną sfinalizowane
ostatnie uzgodnienia z Ministerstwem Finansów i
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej warunek
dotyczący „istnienia krajowych strategicznych ram (….)
wydaje się częściowo spełniony ( w zakresie tiret 2 –
zawierają środki pomagające w osiągnięciu krajowych
celów dotyczących walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym (zgodnie z definicją w krajowym programie
reform), co obejmuje promowanie możliwości trwałego
zatrudnienia wysokiej jakości dla osób najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób ze
społeczności marginalizowanych) w ramach spełnienia
warunku 8.1.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryterium 1 i 2
szczegółowy opis działań oraz dokumentów
odpowiadających za ich realizację znajduje się w załączniku
do Umowy Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

lokalne.
Na wniosek i w
uzasadnionych przypadkach
zainteresowane strony
otrzymają wsparcie przy
składaniu wniosków
dotyczących projektów oraz
przy wdrażaniu wybranych
projektów i zarządzaniu nimi.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
zatrudnienia i podniesienie
jego jakości, pkt. c)
Inicjatywa na rzecz
równości szans na rynku
pracy, str. 93,
dostępny pod adresem:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr
/gus/POZ_za._7_SSRK_2020.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich 20142020.

−

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego:
• Rozdz. 6. Cele polityki
regionalnej do 2020 r., 6.2.
Opisy celów polityki
regionalnej do 2020 r., Cel 2.
Budowanie spójności
terytorialnej, działania 2.1.
Wzmocnienie spójności w
układzie krajowym, str. 120,
dostępna pod adresem:
http://www.mir.gov.pl/ROZWOJ_REG
IONALNY/POLITYKA_REGIONALNA/
KSRR_2010_2020/Strony/default.asp
x
−

Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego,
•
Rozdz. V. Cele i kierunki
interwencji, 5.3. Cel
szczegółowy 3. Poprawa
sytuacji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, str. 39,
dostępna pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/praca/strat
egie-i-dokumentyprogramowe/strategia-rozwojukapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z31072012-r/
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Warunek
wstępny

9.3. Zdrowie:
Istnienie krajowych
lub regionalnych
strategicznych ram
polityki zdrowotnej
w zakresie
określonym w art.
168 TFUE,
gwarantujących
stabilność
ekonomiczną.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Oś priorytetowa 6.
Solidarne społeczeństwo i
konkurencyjne kadry
(Priorytet inwestycyjny
9.1)
Oś priorytetowa 9.
Solidarne społeczeństwo
(Priorytet inwestycyjny
9.7)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Częściowo

Kryteria

Gotowe są krajowe lub
regionalne strategiczne ramy
polityki zdrowotnej, które
zawierają:
–
skoordynowane
działania poprawiające
dostęp do świadczeń
zdrowotnych;
–
działania mające na celu
stymulowanie
efektywności w sektorze
opieki zdrowotnej
poprzez wprowadzanie
modeli świadczenia
usług i infrastruktury;
–
system monitorowania
i przeglądu.
Państwo członkowskie lub
region przyjęły ramy
określające szacunkowo
dostępne środki budżetowe
na opiekę zdrowotną oraz
efektywną pod względem
kosztów koncentrację
środków przeznaczonych na
priorytetowe potrzeby opieki
zdrowotnej.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
− Krajowy Program
Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu 2020:
Nowy Wymiar Aktywnej
Integracji:
•
cały dokument,
dostępny pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)
− Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesności:
•
Innowacyjność gospodarki i
kreatywność indywidualna,
Cel 1. Wspieranie
prorozwojowej alokacji
zasobów w gospodarce,
stworzenie warunków dla
wzrostu oszczędności oraz
podaży pracy i innowacji,
Kierunek interwencji:
Zwiększenie udziału
wydatków rozwojowych
(m.in. na kształcenie,
szkolenie, zdrowie, badania i
rozwój oraz infrastrukturę)
do 17,6% PKB od 2020 r., str.
80,
• Kapitał Ludzki, Cel 6. Rozwój
kapitału ludzkiego poprzez
wzrost zatrudnienia i
stworzenie „workfare state”,
Kierunek interwencji:
Wdrożenie instrumentów
podnoszących jakość
świadczonych usług
zdrowotnych i efektywność
systemu ochrony zdrowia,
str. 101,

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Kryterium pierwsze i drugie:
Kryteria są spełnione częściowo.
Poziom krajowy:
Ramy polityki zdrowotnej państwa wyznaczają zapisy
zawarte w następujących dokumentach:
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska
2030. Trzecia fala nowoczesności,
Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju
Polska 2020,
Strategii „Sprawne Państwo 2020”,
Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki Dynamiczna Polska 2020.
Ponadto, operacjonalizację celów zawartych w ww.
dokumentach strategicznych zawarto w dokumentach
implementacyjnych takich jak np.:
projekt dokumentu pn. Plan działań do Strategii
Sprawne Państwo,
projekt pn. Dokument Implementujący do
Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (DI
SRKL),
projekt dokumentu pn. Krajowy Program
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu,
projekt dokumentu pn. Założenia Długofalowej
Polityki Senioralnej na lata 2014-2020,
projekt dokumentu pn. Program Solidarności
Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności
zawodowej osób w wieku 50+.
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
• Kapitał Ludzki, Cel 6. Rozwój
kapitału ludzkiego poprzez
wzrost zatrudnienia i
stworzenie „workfare state”,
Kierunek interwencji:
Dostosowanie systemu
ochrony zdrowia do
prognozowanych do roku
2030 zmian
demograficznych, w
szczególności wzmocnienie
działań na rzecz rozwoju
infrastruktury i zasobów
kadrowych w obszarach
opieki nad matką i dzieckiem
oraz osobami starszymi, str.
101,
• Kapitał Ludzki, Cel 6. Rozwój
kapitału ludzkiego poprzez
wzrost zatrudnienia i
stworzenie „workfare state”,
Kierunek interwencji:
Zwiększenie dostępności do
wysokiej jakości usług
zdrowotnych w
priorytetowych,
wynikających z
uwarunkowań
epidemiologicznych,
dziedzinach medycyny (np.
kardiologia, onkologia,
neurologia, medycyna
ratunkowa, ortopedia i
traumatologia, psychiatria),
str. 102,
• Kapitał Ludzki, Cel 6. Rozwój
kapitału ludzkiego poprzez
wzrost zatrudnienia i
stworzenie „workfare state”,
Kierunek interwencji:

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Poziom regionalny:
Strategiczne ramy polityki w obszarze zdrowia na
poziomie regionalnym wyznaczają:
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020: Regiony, miasta, obszary wiejskie,
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020,
Strategie Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego.
Kryterium będzie spełnione całkowicie po przyjęciu Policy
paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 - Krajowe
Ramy Strategiczne - dodatkowego dokumentu o
charakterze implementacyjnym, stanowiącego
podsumowanie i przełożenie na konkretne działania
przyjętych przez Rząd dokumentów strategicznych
zawierających zapisy dotyczące polityki zdrowotnej Polski.
Kryterium trzecie:
Kryterium spełnione częściowo: W dokumentach
strategicznych zawierających strategiczne kierunki
interwencji dla zdrowia zawarte są wskaźniki kontekstowe
monitorujące długookresowe cele w tym obszarze. Na
potrzeby monitorowania wartości wskaźników
kontekstowych w ramach projektu GUS tworzony jest
system STRATEG – System Wskaźników Kluczowych dla
Polityki Rozwoju.
Ponadto realizacja strategii podlega procesowi
strategicznego monitorowania poprzez wprowadzenie dla
wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację
DSRK, ŚSRK i 9 strategii zintegrowanych obowiązku
sprawozdawczego w formie rocznych sprawozdań na
temat postępów realizacji działań (warunek dotyczący
zapewnienia systemu monitorowania i przeglądu).
Dokumenty implementacyjne do SRKL oraz strategii SP
także będą zawierały instrumenty monitoringu i ewaluacji
pozwalające na ocenę postępów implementacji.
Kryterium będzie spełnione całkowicie po przyjęciu Policy
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
Opracowanie i wdrożenie
międzysektorowych
rozwiązań systemowych i
działań wzmacniających
kształtowanie postaw
prozdrowotnych
zwiększających dostępność
do programów zdrowotnych
(profilaktycznych,
rehabilitacyjnych) w celu
zmniejszenia
zachorowalności i
umieralności w szczególności
z powodu chorób
cywilizacyjnych, str. 102,
dostępna pod adresem:
http://monitorpolski.gov.pl/mp/201
3/121

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 - Krajowe
Ramy Strategiczne. W dokumencie tym zawarty jest
rozdział opisujący system monitorowania i przeglądu
działań wdrążających cele strategiczne.
Kryterium czwarte:
Kryterium spełnione: Strategia Rozwoju Kraju 2020
wyznacza ramy określające dostępne środki budżetowe
dla realizacji powyższych priorytetowych kierunków
strategicznej interwencji w obszarze ochrony zdrowia.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.

−

Średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju Polska 2020:
• Rozdz. IV. Cel główny i
priorytety strategii, Priorytet
2. Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i
społecznej, Integracja
społeczna, pkt. a)
Infrastruktura ochrony
zdrowia i socjalna, str. 49,
dostępna pod adresem:
http://monitorpolski.gov.pl/mp/201
2/882/1
−

Strategia Sprawne Państwo:
• Rozdz. 5. Cele operacyjne i
kierunki interwencji, 5.2.
Opis celów, Cel 4. Efektywne
systemy ochrony praw
obywatela, Działanie 4.1.
Efektywne system ochrony
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
zdrowia, str. 83,
dostępna pod adresem:
http://monitorpolski.gov.pl/mp/201
3/136/1

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego:
• Rozdz. V. Cele i kierunki
interwencji, 5.4. Cel
szczegółowy 4. Poprawa
zdrowia obywateli oraz
efektywności systemu opieki
zdrowotnej, str. 40,
dostępna pod adresem:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP/rok/
2013/pozycja/640
−

Strategii Innowacyjności i
Efektywności Gospodarki
Dynamiczna Polska 2020:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://monitorpolski.gov.pl/mp/201
3/73/1
−

projekt dokumentu pn. Plan
działań do Strategii Sprawne
Państwo:
• cały dokument,
dostępne pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)
−

projekt pn. Dokument
Implementujący do Strategii
Rozwoju Kapitału Ludzkiego (DI
SRKL):
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

projekt dokumentu pn. Krajowy
Program Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomocspoleczna/programy/krajowyprogram-przeciwdzialaniawykluczeniu-spolecznemu-2020/
−

projekt dokumentu pn. Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej
na lata 2014-2020:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/bip/projek
ty-aktow-prawnych/projektyprogramow-i-inne/zalozeniadlugofalowej-polityki-senioralnej-wpolsce-na-lata-2014-2020/
−

projekt dokumentu pn. Program
Solidarności Pokoleń. Działania
dla zwiększenia aktywności
zawodowej osób w wieku 50+:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/bip/aktyprawne/programy/programsolidarnosc-pokolen-dzialania-dlazwiekszenia-aktywnosci-zawodowejosob-w-wieku-50-dokumentimplementacyjny/
−

Krajowa Strategia Rozwoju

29

Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
Regionalnego 2010-2020:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://monitorpolski.gov.pl/MP/201
1/s/36/423

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i
rybactwa” na lata 2012–2020:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp
/2012/839/1
−

Strategia Rozwoju Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.kujawskopomorskie.pl/pliki/strategia/201310
24_strategia/SRW.pdf
−

Policy paper dla ochrony zdrowia
na lata 2014-2020 - Krajowe
Ramy Strategiczne:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)
−

10.1. Przedwczesne
zakończenie nauki:
Istnienie
strategicznych ram

Oś priorytetowa 10.
Innowacyjna edukacja

Tak

Gotowy jest system
gromadzenia i analizowania
danych i informacji
dotyczących przedwczesnego

Tak

Strategia Rozwoju kraju 2020:
• cały dokument,
dostępny pod adresem:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr
/gus/POZ_za._7_SSRK_2020.pdf
− Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego:
• Rozdz. VI. Cele, priorytety i
kierunki działań, Cel

Polska posiada ramy polityki dotyczącej ograniczania
zjawiska ESL. Ramy te są zgodne z treścią zalecenia Rady
UE z 28.06.2011 r. Działania związane z realizacją tych ram
są określone zwłaszcza w SRKL łącznie z dodatkowym
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Warunek
wstępny

polityki na rzecz
ograniczenia
przedwczesnego
zakończenia nauki
w zakresie nie
wykraczającym poza
zakres określony
w art. 165 TFUE.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie
(Priorytet inwestycyjny
10.1)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

zakończenia nauki na
odpowiednich szczeblach,
który:
–
zapewnia wystarczające
podstawy do
opracowywania
ukierunkowanych
polityk i monitoruje
rozwój sytuacji.
Gotowe są strategiczne ramy
polityczne dotyczące
przedwczesnego zakończenia
nauki, które:
–
opierają się na
dowodach;
–
obejmuje wszystkie
sektory edukacji, w tym
wczesny rozwój dziecka,
i porusza kwestię
środków
zapobiegawczych,
interwencyjnych
i wyrównawczych;
–
obejmuje wszystkie
sektory polityki oraz
zainteresowane
podmioty, które są
istotne z punktu
widzenia zjawiska
przedwczesnego
zakończenia nauki.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
szczegółowy 1.
Kształtowanie postaw
sprzyjających kooperacji,
kreatywności oraz
komunikacji, Priorytet 1.1.
Wspieranie edukacji
formalnej w zakresie metod
nauczania sprzyjających
kooperacji, kreatywności i
komunikacji oraz rozwijanie
demokratycznej kultury
szkoły, Działanie 1.1.1.
Upowszechnianie w systemie
edukacji metod nauczania i
dobrych praktyk w zakresie
funkcjonowania szkół,
rozwijających postawy
kreatywne, kooperacji i
komunikacji, str. 40,
dostępna pod adresem:
http://ks.mkidn.gov.pl/media/downl
oad_gallery/20130520SRKS_na_stron
ie_internetowej.pdf
−

Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego:
• Rozdz. 5. Cele i kierunki
interwencji, 5.5. Cel
szczegółowy 5. Podniesienie
kompetencji oraz kwalifikacji
obywateli, str. 42,
• Rozdz. 6. Realizacja strategii
w ujęciu: cykl życia-cykl
kariery, 6.2. Edukacja
szkolna, str. 47,
dostępna pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/praca/strat
egie-i-dokumentyprogramowe/strategia-rozwojukapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z-

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

dokumentem strategicznym pn. „Perspektywa uczenia się
przez całe życie”, wynikającym ze zobowiązań UE.
Kryterium pierwsze:
Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO),
umożliwi dokładniejsze niż obecnie monitorowanie na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym realizacji
zakresów obowiązkowej edukacji: Ponadto, należy
pamiętać, że system ten wspomaga nadzorowanie przez
odpowiednie organy realizacji trzech rodzajów
obowiązkowej edukacji (obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).
Nowy system SIO jest wdrażany stopniowo od połowy
2012 r. W roku 2014 będzie możliwe prowadzenie analiz
statystycznych z użyciem pełnego zakresu ww. danych
indywidualnych.
Kryterium drugie:
Na ramy polityczne dotyczące ograniczania zjawiska
przedwczesnego kończenia nauki składają się działania
zapobiegawcze, interwencyjne i kompensacyjne, które
mogą mieć wpływ na dalszą poprawę wartości wskaźnika
ESL. Działania te są obecne w przyjętych przez Radę
Ministrów strategiach rozwoju (przede wszystkim w SRKS
i SRKL , a także w wybranych zakresach SZRWRR, KSRR i
SIEG). Elementem spajającym te działania jest
uzupełnienie Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego o
dodatkowe zapisy dotyczące ograniczania zjawiska ESL.
Podobny charakter mają też zapisy w ww. „Perspektywie
uczenia się przez całe życie”.
Kryterium trzecie:
Horyzontalne podejście do zagadnienia ESL, właściwa
identyfikacja działań na rzecz przeciwdziałania temu
zjawisku w projektowanych strategiach rozwoju, a
następnie wdrażanie tych działań przez odpowiednie
resorty w kooperacji z innymi interesariuszami,
gwarantują zaangażowanie wszystkich kluczowych
podmiotów w realizację polityki państwa w tym obszarze.
Monitorowanie zjawiska ESL, m.in. z wykorzystaniem
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
31072012-r/
−

Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i
Rybactwa:
• Rozdz. II. Główne założenia
strategii, 2.3. Opis celów
szczegółowych i ich wymiar,
Cel szczegółowy 1. Wzrost
jakości kapitału ludzkiego,
społecznego, zatrudnienia, i
przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich,
Priorytet 1.1. Podnoszenie
umiejętności, poziomu
wykształcenia oraz wzrost
mobilności zawodowej
mieszkańców obszarów
wiejskich, str. 27,
dostępna pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/pol/I
nformacje-branzowe/Strategiazrownowazonego-rozwoju-wsirolnictwa-i-rybactwa-na-lata2012-2020/Dokumenty-analizy
−

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

zmodernizowanego SIO, będzie istotne dla polityki
prowadzonej w tym zakresie przez władze samorządowe.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów,
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego:
• Cel 2. Budowanie spójności
terytorialnej i
przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów
problemowych, 2.1.
Wzmacnianie spójności w
układzie krajowym, str. 120,
• 2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
warunkujących możliwości
rozwojowe, 2.2.1. Usługi
edukacyjne i szkoleniowe,
str. 126,
dostępna pod adresem:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/
polityka_rozwoju/Documents/KSRR_
13_07_2010.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

−

Strategia Innowacyjności i
Efektywności Gospodarki:
1. Rozdz. Cele szczegółowe,
kierunki działań, działania,
Cel. 2. Stymulowanie
innowacyjności poprzez
wzrost efektywności wiedzy i
pracy, Kierunek działania
2.1. Podniesienie poziomu i
efektywności nauki w Polsce,
wzmocnienie jej powiązań z
gospodarką oraz wzrost jej
międzynarodowej
konkurencyjności, str. 54,
dostępna pod adresem:
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/17
414/2.%20PL_MG_MG_KRM_SIEG_w_
0.23_20121217.pdf
−

Perspektywa uczenia się przez
całe życie:
2. Rozdz. Cele operacyjne i
kierunki interwencji, Cel. 3.
Różnorodna i dostępna
oferta form wczesnej opieki i
edukacji, str. 51,
dostępna pod adresem:
http://bip.men.gov.pl/images/stories
/Karolina/plll2011_02_04.pdf
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Warunek
wstępny

10.3. Uczenie się
przez całe życie:
Istnienie krajowych
lub regionalnych
strategicznych ram
polityki w zakresie
uczenia się przez całe
życie, w zakresie
określonym w art.
165 TFUE.

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie
Oś priorytetowa 10.
Innowacyjna edukacja
(Priorytet inwestycyjny
10.3)

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo
Tak

Kryteria

Gotowe są krajowe lub
regionalne strategiczne ramy
polityki w zakresie uczenia
się przez całe życie, które
obejmują działania:
– mające na celu wspieranie
rozwoju i łączenia usług na
potrzeby programu
uczenia się przez całe
życie, w tym ich wdrażanie,
i podnoszenie kwalifikacji
(tj. potwierdzenie
kwalifikacji, doradztwo,
kształcenie i szkolenie)
oraz zapewnienie
zaangażowania
i partnerstwa właściwych
zainteresowanych stron;
– mające na celu świadczenie
usług rozwoju
umiejętności
poszczególnych grup
docelowych,
w przypadkach gdy nadano
im priorytetowy charakter
w w krajowych lub
regionalnych
strategicznych ramach
polityki (na przykład
ludzie młodzi
odbywających szkolenie
zawodowe, dorosłych,
rodziców powracający na
rynek pracy, osób o niskich
kwalifikacjach i osób
starszych, migrantów, a
także innych grup
w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności osób z
niepełnosprawnościami);

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Tak

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
− Perspektywa uczenia się przez
całe życie:
• Rozdz. Cele operacyjne i
kierunki interwencji, Cel 4.
Kształcenie i szkolenie
dopasowane do potrzeb
zrównoważonej gospodarki,
zmian na rynku pracy i
potrzeb społecznych, str. 37,
dostępna pod adresem:
http://www.men.gov.pl/images/stori
es/PDF/plllprojekt_2013_08_30.pdf

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Strategiczne ramy polityki w zakresie uczenia się przez
całe życie (LLL) są elementem nowych strategii rozwoju.
Całościowo ramy te są ujęte w dodatkowym dokumencie
strategicznym pn. „Perspektywa uczenia się przez całe
życie” – dokument przyjęty przez Rząd w dniu 10.09.2013
r..
Kryterium pierwsze:
Do działań podjętych wspierających wdrażanie LLL w
Polsce należy zaliczyć:
•
zobowiązanie koordynatorów strategii rozwoju
do ujęcia w nich działań na rzecz poprawy
kompetencji i kwalifikacji (zobowiązanie to jest
ujęte w dokumencie Rady Ministrów pn. „Plan
uporządkowania strategii rozwoju”),
•
utworzenie Międzyresortowego Zespołu do
spraw uczenia się przez całe życie, w tym
Krajowych Ram Kwalifikacji (zarządzenie
Prezesa RM z 17 lutego 2010 r.),
•
opracowanie przez ww. Zespół dodatkowego
dokumentu strategicznego na rzecz spójnej
polityki LLL („Perspektywa uczenia się przez
całe życie”),
•
współpracę z partnerami społecznymi przy
opracowaniu i wdrażaniu polityki LLL.
Do działań planowanych na rzecz wdrażania polityki LLL
należą działania określone w różnych strategiach rozwoju,
a zgrupowane w kompleksowym, dodatkowym
dokumencie strategicznym -Perspektywa uczenia się przez
całe życie.
Kryterium drugie:
Zaznaczyć należy, że ważnym założeniem strategicznym
jest włączanie grup priorytetowych (docelowych) w
główne nurty edukacji, dawanie im możliwość rozwoju
kompetencji i zdobywania kwalifikacji w ramach instytucji
i programów standardowych, a nie kierowanie do nich
jedynie specjalnych ofert edukacyjnych. Takie podejście
sprawdza się w rozwiązywaniu problemu wczesnego
kończenia nauki (ESL). Perspektywa oraz powiązane
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

– mające na celu zwiększenie
dostępu do programu
uczenia się przez całe
życie, z uwzględnieniem
starań na rzecz
skutecznego wdrażania
narzędzi przejrzystości (na
przykład europejskich ram
kwalifikacji, krajowych
ram kwalifikacji,
europejskiego systemu
transferu osiągnięć
w kształceniu i szkoleniu
zawodowym, europejskich
ram odniesienia na rzecz
zapewniania jakości
w kształceniu i szkoleniu
zawodowym);
– mające na celu poprawę
adekwatności kształcenia i
szkolenia względem rynku
pracy oraz dostosowanie
ich do potrzeb określonych
grup docelowych (na
przykład młodych ludzi
odbywających szkolenia
zawodowe, dorosłych,
rodziców powracających
na rynek pracy, osób o
niskich kwalifikacjach i
osób starszych, migrantów,
a także innych grup w
niekorzystnej sytuacji, w
szczególności osób z
niepełnosprawnościami).

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

strategie rozwoju określają kierunki interwencji na rzecz
rozwoju uczenia się i kompetencji następujących,
głównych grup docelowych:
dzieci nieobjętych wczesną opieką i edukacją,
młodzieży ze szkół zawodowych,
bezrobotnych młodych osób dorosłych,
bezrobotnych i nieaktywne ekonomicznie osób
pod koniec wieku produkcyjnego,
nieaktywnych edukacyjnie i społecznie
seniorów.
Identyfikacja tych grup oraz określenie kierunków działań
na rzecz ich aktywizacji edukacyjnej jest zgodne z
zaleceniami Rady UE ws krajowego programu reform z
2011 i 2012 r.
Kryterium trzecie:
Działania w tym zakresie są już wdrażane od 2012 r. w
ramach reformy, która wprowadziła m.in. ujednolicenie
kształcenia ogólnego w pierwszym roku kształcenia na
poziomie ponadgimnazjalnym (ISCED 3), które podzielone
jest na kształcenie w szkołach ogólnokształcących i
szkołach zawodowych. Określone są już ściśle grupy
wymagające wsparcia w zakresie uzupełniania
umiejętności i kwalifikacji (kryteria zaliczania osób do tych
grup) oraz odpowiednie działania finansowane ze
środków publicznych na rzecz podnoszenia umiejętności i
kwalifikacji. Działania w tym zakresie zawarte zostały
również w ramach dokumentu ”Perspektywa uczenia się
przez całe życie”.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów
szczegółowy opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Kryteria

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

WARUNKI OGÓLNE
1. Zapobieganie
dyskryminacji

2. Równouprawni
enie płci

RPO WK-P 2014-2020

RPO WK-P 2014-2020

Częściowo

Częściowo

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.
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.
Uregulowania zgodne z
ramami instytucjonalnymi i
prawnymi państw
członkowskich w zakresie
równouprawnienia płci
poprzez zaangażowania
podmiotów
odpowiedzialnych za
przygotowanie i realizację
programów, w tym
doradztwo w zakresie

Nie

−

−

−

−

Nie

−

−

−

Agenda działań na rzecz
równości szans i
niedyskryminacji osób z
niepełnosprawnościami w
ramach funduszy unijnych 20142020 dostępna pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)
Agenda działań na rzecz równości
szans płci w ramach funduszy
unijnych 2014-2020 dostępna
pod adresem:
(do uzupełnienia)
Krajowy Program Działań na
rzecz Równego Traktowania
dostępny pod adresem:
http://rownetraktowanie.gov.pl/
sites/default/files/krajowy_prog
ram_20.02.13.pdf
Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego dostępna pod
adresem:
http://www.mpips.gov.pl/praca/
strategie-i-dokumentyprogramowe/strategia-rozwojukapitalu-ludzkiego-srkl--projekt-z-31072012-r/
Krajowy Program Reform na lata
2014-2020 dostępny pod
adresem:
http://www.mg.gov.pl/node/182
24
Strategia Rozwoju Kraju 2020
dostępna pod adresem:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/POZ_za._7_SSRK_2020.p
df
Długookresowa Strategia

WARUNEK OGÓLNY 1:
Kryterium pierwsze:
Funkcję krajowego organu ds. równości szans w Polsce
pełni Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.
Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej (template
OP) programy operacyjne na okres 2014-2020 posiadać
będą opinię tego organu. Pełnomocnik Rządu ds. Równego
Traktowania zaangażowany był również w proces
konsultacji programów operacyjnych.
W Agendzie działań na rzecz równości szans i
niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w
ramach funduszy unijnych 2014-2020 przewidziano
zaangażowanie podmiotów aktywnych w obszarze
przeciwdziałania niedyskryminacji, w tym ze względu na
niepełnosprawność, w proces tworzenia i realizacji
programów operacyjnych współfinansowanych z EFSI.
Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania
został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia
2013.
Kryterium drugie:
WARUNEK OGÓLNY 2
Kryterium pierwsze:
Kryterium spełnione częściowo.
Poziom krajowy:
Kwestie dotyczące równouprawnienia zawarte są w
następujących dokumentach:
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
Krajowy Program Reform,
Strategia Rozwoju Kraju 2020,
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
Krajowy Program Działań na Rzecz Równego
Traktowania.
Poziom funduszy unijnych:
Realizacją tego kryterium będzie Agenda działań na rzecz
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

równouprawnienia płci w
działaniach związanych z
funduszami strukturalnymi i
inwestycyjnymi.

3. Niepełnospraw
ność

RPO WK-P 2014-2020

Częściowo

Uregulowania w zakresie
szkoleń pracowników
organów zaangażowanych w
zarządzanie funduszami
strukturalnymi i
inwestycyjnymi w zakresie
prawa i polityki UE w
dziedzinie
równouprawnienia płci, i w
kontrolowanie tych funduszy.
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.
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,

Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
Rozwoju Kraju dostępna pod
adresem:
https://mac.gov.pl/wpcontent/uploads/2013/02/Strate
gia-DSRK-PL2030-RM.pdf
− Krajowy Program Działań na
Rzecz Równego Traktowania
dostępny pod adresem:
http://rownetraktowanie.gov.pl/
sites/default/files/krajowy_progr
am_20.02.13.pdf

−

−

Agenda działań na rzecz
równości szans i
niedyskryminacji osób z
niepełnosprawnościami w
ramach funduszy unijnych 20142020, dostępna pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)
Agenda działań na rzecz równości
szans płci w ramach funduszy
unijnych 2014-2020, dostępna
pod adresem:
(do uzupełnienia na późniejszym
etapie)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

równości szans płci 2014-2020.
Kryterium drugie:
Kryterium spełnione częściowo. Realizacją tego kryterium
będzie Agenda działań na rzecz równości szans płci w
ramach funduszy unijnych 2014-2020.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów ogólnych
opis działań odpowiadających za realizację warunku exante znajduje się w załączniku do Umowy Partnerstwa –
Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex-ante dla
funduszy europejskich 2014-2020.

Kryterium pierwsze:
Kryterium spełnione częściowo. Realizacją tego kryterium
będzie Agenda działań na rzecz równości szans i
niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w
ramach funduszy unijnych 2014-2020.
Kryterium drugie:
Kryterium spełnione częściowo. Realizacją tego kryterium
będzie Agenda działań na rzecz równości szans płci w
ramach funduszy unijnych 2014-2020.
Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów ogólnych
opis działań odpowiadających za realizację warunku exante znajduje się w załączniku do Umowy Partnerstwa –
Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex-ante dla
funduszy europejskich 2014-2020.
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

w odpowiednich
przypadkach, dostępności i
praktycznego stosowania
UNCRPD odzwierciedlonej w
prawie UE i prawie
krajowym, i w kontrolowanie
tych funduszy.

4.

Zamówienia
publiczne

RPO WK-P 2014-2020

Częściowo

Uregulowania mające na celu
zapewnienie monitorowania
wdrażania art. 9 UNCRPD w
odniesieniu do funduszy
strukturalnych i
inwestycyjnych w
procesie przygotowani i
realizacji programów.
Uregulowania dotyczące
skutecznego stosowania
unijnych przepisów
w zakresie zamówień
publicznych poprzez
stosowne mechanizmy.
Uregulowania gwarantujące
przejrzystość postępowań
o udzielanie zamówienia.
Uregulowania dotyczące
szkoleń i rozpowszechniania
informacji wśród
pracowników
zaangażowanych we
wdrażanie funduszy.
Uregulowania gwarantujące
potencjał administracyjny
w celu wdrożenia
i stosowania unijnych
przepisów w zakresie
zamówień publicznych.

Nie

−

Ustawa o zmianie ustawy –
Prawo zamówień publicznych
dostępna pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet
?id=WDU20120001271

Kryterium pierwsze:
Implementacja zapisów wskazanej poniżej dyrektywy do
polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i
Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz
143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386).
W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w
sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contant, w
konsekwencji którego uznano, że przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych dotyczące 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 (etap postępowania: przekazano
odpowiedź Polski na zarzuty formalne) nie stanowią
poprawnej implementacji uregulowań wspólnotowych,
Urząd Zamówień Publicznych podjął niezbędne działania
legislacyjne w celu zmodyfikowania polskich przepisów
stanowiących implementację art. 45 ust. 2 lit. d) dyrektywy
2004/18/WE. Prace nad projektem ustawy o zmianie
ustawy Prawo zamówień publicznych eliminującej ww.
niezgodność aktualnie trwają.
Pozostałe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
są zgodne z uregulowaniami wspólnotowymi.

38

Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Kryterium drugie:
Celem zapewnienia mechanizmów gwarantujących
przejrzystość postępowań o udzielenie zamówienia w
ramach Urzędu Zamówień Publicznych Departament Unii
Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej oraz
Departament Prawny są odpowiedzialne za prawidłowe
wdrażanie unijnych przepisów w zakresie zamówień
publicznych do polskiego porządku prawnego oraz
czuwają nad prawidłowym stosowaniem prawa zamówień
publicznych przez instytucje zamawiające poprzez
wydawane opinie prawne.
Kryterium trzecie:
Corocznie w ramach Urzędu Zamówień Publicznych
opracowywany jest Plan działań wydawniczoszkoleniowych, który w swoim zakresie obejmuje także
działania szkoleniowo-informacyjne skierowane do
instytucji zamawiających oraz przedstawicieli innych
instytucji w tym także kontrolnych, zaangażowanych w
realizację projektów współfinansowanych ze środków
unijnych.
Oprócz działalności informacyjno-szkoleniowej UZP
skierowanej do instytucji zajmującej się wdrażaniem
funduszy, w ramach samych instytucji realizowane są
szkolenia pracowników w obszarze zamówień
publicznych. Ten obszar szkoleń stanowi jeden z głównych
obszarów realizowanych w ramach polityk szkoleniowych
poszczególnych instytucji. W kolejnym okresie
programowania szkolenia w obszarze zamówień
publicznych skierowane do pracowników zajmujących się
wdrażaniem funduszy będą kontynuowane.
Odpowiedzialne za to będą poszczególne IZ Polityki
Spójności oraz MRiRW.
Kryterium czwarte:
W ramach Urzędu Zamówień Publicznych prowadzone są
różnego typu działania szkoleniowo -promocyjnoinformacyjne takie jak np. szkolenia konferencje, opinie
prawne czy publikacje, których zadaniem jest poszerzanie
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

wiedzy na temat unijnych uregulowań w zakresie
zamówień publicznych oraz wzmacnianie prawidłowego
stosowania ich w praktyce wśród przedstawicieli
administracji publicznej odpowiedzialnych za
przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie
zamówień publicznych.
Ponadto corocznie UZP organizuje cykliczne warsztaty dla
instytucji zamawiających, których celem jest
upowszechnienie wiedzy dot. procedur udzielania
zamówień publicznych, szkolenia i konferencje na temat
zrównoważonych zamówień publicznych, coroczne
konferencje naukowe oraz seminaria tematyczne.
W swojej działalności informacyjnej UZP wydaje cyklicznie
publikacje „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty
orzecznicze” opracowywane w oparciu o orzecznictwo
Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych. Kilka
razy w roku wydawane są publikacje tematyczne
dotyczące najważniejszych elementów w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
Ponadto Urząd Zamówień Publicznych cyklicznie – raz w
miesiącu – wydaje w formie elektronicznej informator
zawierający materiały dotyczące funkcjonowania systemu
zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu.

5.

Pomoc państwa

RPO WK-P 2014-2020

Tak

Uregulowania dotyczące
skutecznego stosowania
unijnych przepisów
w zakresie pomocy państwa.
Uregulowania dotyczące
szkoleń i rozpowszechniania
informacji wśród
pracowników
zaangażowanych we
wdrażanie funduszy.

Tak

−

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004
r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej
dostępna pod adresem:
http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo
/prawoobowiazujace/ustawy/4866,dok.
html

Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów ogólnych
opis działań odpowiadających za realizację warunku exante znajduje się w załączniku do Umowy Partnerstwa –
Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex-ante dla
funduszy europejskich 2014-2020.
Kryterium pierwsze:
Organem odpowiedzialnym za skuteczne wdrożenie i
stosowanie unijnych przepisów w zakresie pomocy
publicznej jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. 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). Za wykonywanie ww. obowiązków Prezesa
Urzędu odpowiada Departament Monitorowania Pomocy
Publicznej.
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Uregulowania gwarantujące
potencjał administracyjny
w celu wdrożenia
i stosowania unijnych
przepisów w zakresie
pomocy państwa.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

Kryterium drugie:
W odniesieniu do szkoleń pracowników Departamentu
Monitorowania Pomocy Publicznej w UOKiK, należy
zauważyć, iż w okresie ostatnich kilku lat, ze względu na
brak odpowiednich środków budżetowych UOKiK,
możliwość korzystania ze szkoleń zagranicznych w
zakresie pomocy publicznej (które zasadniczo jako jedyne
zapewniają odpowiedni stopień szczegółowości i
fachowości przekazywanej wiedzy) była bardzo
ograniczona. Jednakże, w rezultacie zmiany dokonanej w
tym roku w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna
2007-2013, możliwe stało się objęcie jego środkami
również pracowników Departamentu Monitorowania
Pomocy Publicznej. UOKiK został uwzględniony w
katalogu beneficjentów tego programu w działaniu 2.2
Infrastruktura informatyczna oraz w działaniu 3.1
Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO. W
związku z tym, pojawiła się możliwość szerszego
korzystania ze szkoleń.
Udział w szkoleniach pozwoli na uaktualnienie wiedzy
pracowników Departamentu Monitorowania Pomocy
Publicznej UOKiK na temat najnowszych regulacji, praktyki
decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwa sądów
unijnych.
Jeśli chodzi o rozpowszechnianie wiedzy, UOKiK dokonuje
w oparciu o swoje kompetencje, doświadczenie i
uzgodnienia z Komisją Europejską, niezbędnych
interpretacji przepisów w zakresie pomocy publicznej na
potrzeby administracji publicznej. Ponadto, na stronie
internetowej 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,
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

która grupuje wszystkie polskie i unijne akty prawne
regulujące udzielanie pomocy publicznej. UOKiK realizuje
swoją politykę informacyjną również w oparciu o
konferencje specjalistyczne poświęcone pomocy
publicznej oraz przygotowuje projekty wydawnicze.
UOKiK uczestniczy w projektowaniu i uzgadnianiu oraz
opiniowaniu wytycznych i instrukcji skierowanych do
osób zajmujących się implementacją funduszy
strukturalnych, dotyczących postępowania w przypadku
występowania pomocy publicznej w projektach
realizowanych ze środków strukturalnych.
Kryterium trzecie:
W kontekście zabezpieczenia prawidłowej implementacji i
stosowania przepisów o pomocy publicznej poprzez
zapewnienie odpowiedniego potencjału
administracyjnego, należy zauważyć, iż aktualnie w
Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w
UOKiK zatrudnione są 33 osoby (32,5 etatu). Z
uśrednionych wyliczeń wynika, iż 30% czasu pracy
pracownicy Departamentu poświęcają na realizację zadań
związanych z wykorzystywaniem środków z funduszy
strukturalnych (dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna stanowi odpowiednio 30%). Podany powyżej
stan zatrudnienia w chwili obecnej jest wystarczający dla
zapewnienia sprawnego i rzetelnego wykonywania zadań
Departamentu. Jednakże w związku ze zwiększającą się
liczbą zadań realizowanych przez Departament, w
przyszłości może zaistnieć potrzeba zwiększenia
zatrudnienia.

6. Prawodawstwo
w dziedzinie
ochrony

RPO WK-P 2014-2020

Częściowo

Uregulowania dotyczące
skutecznego stosowania
dyrektyw w zakresie ocen

Nie

−

Ustawa z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego

Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów ogólnych
opis działań odpowiadających za realizację warunku exante znajduje się w załączniku do Umowy Partnerstwa –
Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex-ante dla
funduszy europejskich 2014-2020.
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
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Warunek
wstępny

środowiska w
zakresie ocen
oddziaływania
na środowisko
(EIA) oraz
strategicznych
ocen
oddziaływania
na środowisko
(SEA)

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

oddziaływania na środowisko
(EIA) oraz strategicznych
ocen oddziaływania na
środowisko (SEA).
Uregulowania w zakresie
szkoleń i rozpowszechniania
informacji wśród
pracowników
zaangażowanych we
wdrażanie dyrektyw EIA
i SEA.

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko dostępna pod
adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe
rvlet?id=WDU20081991227
−

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko dostępne pod
adresem:
http://www.gdos.gov.pl/files/Ma
terialy-ipublikacje/rozporzadzenie_rady_
ministrow_pol-ang.pdf

−

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko dostępne jest pod
adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe
rvlet?id=WDU20130000817

Uregulowania mające na celu
zapewnienie odpowiedniego
potencjału
administracyjnego.

−

Ustawa o zmianie ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw
dostępna pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe
rvlet?id=WDU20130001238

−

Projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo wodne dostępny pod
adresem:
http://www.prezydent.pl/prawo

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

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 (zwanej dalej
„rozporządzeniem ooś”).
Kryterium pierwsze:
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
dotyczącego wychwytywania, transportowania i
magazynowania dwutlenku węgla, od wejścia w życie
ustawy dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla. Prace
zmierzające do implementacji 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 z
mianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1238). Ustawa
weszła w życie z dniem 24 listopada 2013 r.
Informacja dotycząca prac utrzymaniowych na rzekach:
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. Projekt ustawy o
zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
warunku exante:
Tak/Nie/
Częściowo

Kryteria

Spełnienie
kryteriów:
Tak/Nie

Podstawa
(odwołanie do strategii, aktu
prawnego lub innych odpowiednich
dokumentów, w tym do
odpowiednich sekcji, artykułów lub
ustępów wraz z łączami
internetowymi lub ścieżką dostępu do
pełnego tekstu)
/ustawy/zgloszone/art,17,projek
t-ustawy-o-zmianie-ustawyprawo-wodne.html
−

Ustawa o ochronie przyrody
dostępna pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe
rvlet?id=WDU20040920880

Dodatkowe informacje / wyjaśnienia

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko wychodzi naprzeciw temu problemowi i w
sposób jasny określa granicę między regulacją wód i ich
utrzymaniem, przy czym wprowadzono dodatkowo
mechanizmy prawne, które mają weryfikować wpływ prac
utrzymaniowych na tereny cenne przyrodniczo. Projekt
ww. ustawy został rozpatrzony przez Komitet Stały do
Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 8 maja 2013 r. i
został skierowany do dalszego procedowania w ramach
Komitetów Rady Ministrów.
Kryterium drugie:
Odnośnie do wymogów dotyczących szkoleń i zdolności
instytucjonalnej w tym obszarze należy wskazać, że
funkcjonowanie GDOŚ wypełnia te wymagania, dodatkowo
warto podkreślić, że przeprowadzono liczne spotkania /
warsztaty / konferencje w ramach projektów
finansowanych ze środków UE w ramach POPT 2007-2013
wspomagającego funkcjonowanie Sieci Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju. Program priorytetowy pn.
„Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez
Ministra Środowiska Część 4) Wspieranie systemu ocen
oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000”,
projekt „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" i wsparcie
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
(POPT) to zamierzenia wieloletnie, które kontynuowane
będą w kolejnych latach. W ramach okresu
programowania 2007-2013 Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska (GDOŚ) i 16 regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska zostało objętych wsparciem merytorycznym i
organizacyjnym finansowanym z EFRR w ramach POPT w
celu wzmocnienia instytucjonalnego w zakresie zadań
związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000
oraz ocenami oddziaływania na środowisko. GDOŚ/RDOŚ
uzyskały też wsparcie w postaci sprzętu i dofinansowania
działań Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.
Kryterium trzecie:
Kryterium to jest spełnione przez przepisy ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
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Warunek
wstępny

Oś priorytetowa (lub
osie priorytetowe) do
której warunek ma
zastosowanie

Spełnienie
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), które są
podstawą prawną funkcjonowania Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska.

7. Systemy
statystyczne i
wskaźniki
rezultatu

RPO WK-P 2014-2020

Częściowo

Uregulowania w zakresie
terminowego gromadzenia
i agregowania danych
uwzględniające następujące
elementy:
–
identyfikację źródeł
i mechanizmów
mających na celu
zagwarantowanie
walidacji statystycznej;
–
ustalenia dotyczące
publikacji i dostępności
publicznej.
Skuteczny system
wskaźników rezultatu,
obejmujący:
–
wybór wskaźników
rezultatu dla każdego
programu,
dostarczających
informacji na temat
tego, co jest motywacją
przy wyborze działań
z zakresu polityki
finansowanych przez
dany program;
–
ustanowienie celów dla

Nie

−

Ustawa o statystyce publicznej z
dn. 29 czerwca 1995 r. dostępna
pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe
rvlet?id=WDU19950880439

−

Program Badań Statystycznych
Statystyki Publicznej dostępny
pod adresem:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/bip/BIP_D2013000084401.
pdf

Z uwagi na krajowy poziom wypełnienia kryteriów ogólnych
opis działań odpowiadających za realizację warunku exante znajduje się w załączniku do Umowy Partnerstwa –
Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex-ante dla
funduszy europejskich 2014-2020.
Warunek 1
Kryterium pierwsze i drugie:
Kryteria są spełnione już dla obecnego i będą spełniona
także dla przyszłego okresu programowania – dane dla
ewaluacji oceniających skuteczność i wpływ programów
pochodzą głównie z trzech źródeł:
1. statystyki publicznej – w większości na poziomie
monitorowania celów strategicznych;
2. KSI/SIMIK – w stosownych przypadkach na poziomie
monitorowania celów programowych;
3. badań własnych, tam gdzie istnieją deficyty
informacyjne.
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). W okresie 2007-2013 monitorowanie strategii
było prowadzone przez GUS; w okresie 2014-2020 GUS
będzie monitorował poprzez bazę STRATEG także
programy operacyjne krajowe i regionalne, co zapewnia
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jakość, obiektywność i niezależność tego procesu.
Informacje z systemów monitorowania są publicznie
dostępne poprzez Internet.
Ponadto, na poziomie programowym niezbędne dane
zapewnia system KSI/SIMIK.
Kwestią problematyczną może być zapewnienie danych
jednostkowych z systemu statystyki publicznej dla
ewaluacji kontrfaktycznych, ponieważ dane takie objęte są
ustawowo tajemnicą statystyczną.
Pozostałe kryteria:
Kryteria wydają się spełnione na poziomie ogólnym oraz
dla UP. Na poziomie poszczególnych RPO trwa jeszcze
proces ich przygotowania.
W niektórych obszarach tematycznych ujawniają się już
deficyty informacji statystycznych, które z powodów
obiektywnych nie zostaną usunięte (dotyczy to np.
statystyki energii na poziomach regionalnych).
Ponadto, zakończono prace w GUS dot. wdrożenia i
eksploatacji do roku co najmniej 2020 bazy wskaźników
kluczowych (baza STRATEG), w których znajdą się i będą
na bieżąco uaktualniane wskaźniki rezultatu na poziomie
strategicznym (umowy partnerskiej i programów
operacyjnych w zakresie interwencji EFRR/FS), w tym
także regionalnych programów operacyjnych.
Szczegółowe działania w zakresie wyboru wskaźników
rezultatu zostały określone w krajowych dokumentach
dot. przyszłej perspektywy finansowej. Po przygotowaniu
PO zostaną one poddane ocenie, a następnie włączone do
systemu monitorowania w ramach bazy STRATEG .
Z uwagi na głównie krajowy poziom wypełnienia kryteriów
ogólnych opis działań odpowiadających za realizację
warunku ex-ante znajduje się w załączniku do Umowy
Partnerstwa – Stan spełnienia przez Polskę warunkowości
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020.
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