
 
 

 
 

WICEPREZES 

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

Małgorzata Motylow 
 
 
KAP.410.005.01.2019 
 
 

Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak  
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej  
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/19/006 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w perspektywie finansowej 2014-2020 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
 
Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej2, od 15 
listopada 2019 r.  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

 Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju3, (następnie Minister 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju4) od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 
2019 r.; 

 Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów5 od 16 listopada 2015 r. 
do 9 stycznia 2018 r.; 

 Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju6, od 22 września 2014 r. do 
16 listopada 2015 r.; 

 Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego7 (następnie Minister 
Infrastruktury i Rozwoju)8, od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r. 

 
1. Działania Instytucji Koordynującej na rzecz realizacji Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność. 
2. Efekty realizacji RLKS. 

 
Od 1 stycznia 2014 r. do 9 grudnia 2019 r. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9 
 
Najwyższa Izba Kontroli, Departament Administracji Publicznej 
 
 
Kamila Trzcińska, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/87/2019 
z 2 października 2019 r.  
Marzena Rajczewska, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/86/2019 z 2 października 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-28) 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  Utworzone w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 
2019 r. (Dz. U. poz. 2293). 

2  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.24.2019 
o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. poz. 1092). 

3  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 stycznia 2018 r. o zmianie w składzie Rady 
Ministrów (M.P. poz. 29). 

4  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 września 2019 r. o zmianie w składzie Rady 
Ministrów (M.P. poz. 859) 

5  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady 
Ministrów (M.P. poz. 942). 

6  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 września 2014 r. o powołaniu w skład Rady 
Ministrów (M.P. poz. 806). 

7  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady 
Ministrów (M.P. Nr 102, poz. 1027). 

8  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 listopada 2013 r. o zmianie w składzie Rady 
Ministrów (M.P. poz. 1005). 

9  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 
kontrolę  

Kontrolerzy 
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Wykaz skrótów i skrótowców: 
– rozporządzenie 
ogólne, 
rozporządzenie 
1303/2013 

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200610; 

– ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności11; 

– KE – Komisja Europejska; 
– RPO – Regionalny Program Operacyjny; 
– SzOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych programu 

operacyjnego 
– Ministerstwo 
 
 
 
– MRiRW 

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (wcześniej 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju); 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

– UP – Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020; 
– RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; 
– IK RPO – Instytucja Koordynująca Regionalne Programy 

Operacyjne; 
– IK UP – Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa; 
– DRP – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych; 
– LGD – Lokalna Grupa Działań; 
– LSR – Lokalna Strategia Rozwoju; 
– EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 
– EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 
– EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów   

Wiejskich; 
– EFMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki; 
– IZ RPO – Instytucja Zarządzająca RPO; 
– PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
– PRiM – Program Rybactwo i Morze; 
– Oś priorytetowa – jedno z głównych założeń zawartych w danym programie 

operacyjnym. Oznacza grupę powiązanych ze sobą operacji, 
mającą zdefiniowaną grupę celów zarówno na poziomie 
produktu, jak i rezultatu. 

                                                      
10  Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320, ze zm. 
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 1167. 
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II. Ocena ogólna12 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, jako Instytucji Koordynującej RPO, podejmowane w celu 
zapewnienia warunków do realizacji nowego instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność w perspektywie finansowej 2014-2020.  
W celu skoordynowania, przygotowania i wdrożenia RLKS w Polsce m.in. 
opracowano zasady realizacji, przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych, 
udzielono IZ RPO niezbędnych informacji i interpretacji przepisów oraz 
przeprowadzono monitoring wdrażania.  

Należy zaznaczyć, że Ministerstwo monitorowało realizację RLKS w formule 
bezpośredniej, tj. tylko w dwóch województwach (kujawsko-pomorskim i podlaskim), 
pomimo ustalenia w Umowie Partnerstwa trzech formuł wsparcia jego realizacji 
w RPO i umożliwienia zarządom województw dokonania wyboru formuły wdrażania. 
Tymczasem RLKS wspierany był jeszcze w formule pośredniej/mieszanej w ośmiu 
województwach.  

Minister podejmował należyte działania na rzecz przyspieszenia realizacji 
wskaźników Ram wykonania dla RPO, w tym dwóch RPO, w ramach których RLKS 
realizowany jest w formule bezpośredniej, w szczególności poprzez zainicjowanie 
opracowania przez IZ RPO planów naprawczych i monitorowanie ich realizacji. 
W efekcie, województwa kujawsko-pomorskie i podlaskie uzyskały postęp 
w kontraktacji i realizacji płatności w ramach realizacji RLKS w RPO, przy czym 
nadal występuje ryzyko niezrealizowania celów określonych do osiągnięcia na 
koniec realizacji Umowy Partnerstwa, tj. na koniec 2023 r.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe13 kontrolowanej działalności 

1. Działania Instytucji Koordynującej na rzecz realizacji RLKS 

1.1. Zgodnie z art. 14g ust. 1 oraz 2 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju14 minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
koordynuje przygotowanie programów służących realizacji UP.  
Funkcję IK RPO od 4 marca 2016 r. pełnił DRP15, który odpowiada m.in. za: 

 wykonywanie zadań Ministra jako Instytucji do spraw koordynacji 
wdrożeniowej UP w zakresie 16 RPO; 

 koordynację i monitorowanie realizacji instrumentów rozwoju regionalnego 
i instrumentów terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego i terytorialnego, 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych; 

                                                      
12  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
13 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
14  Dz. U. z 2019 r. poz. 1295. 
15  DRP powołano w strukturze organizacyjnej Ministerstwa na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 

Nr 13 z 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. z 2017 r. poz. 864 ze 
zm.). W zarządzeniu Nr 11 Ministra Rozwoju z 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju wskazano, iż DRP odpowiada m.in. za wykonywanie zadań Ministra, 
jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej UP w zakresie 16 RPO. Wcześniej funkcję IK RPO pełnił 
Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (od 1 stycznia 
2014 r.). 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 wypracowywanie mechanizmów koordynacji wsparcia w ramach 16 RPO, 
z uwzględnieniem krajowych programów operacyjnych oraz innych 
instrumentów krajowych. 

(akta kontroli str. 3-16, płyta_CD5, 17-34, płyta_CD9) 

Dyrektor DRP wskazał, że szczegółowe przepisy odnoszące się do celów, zasad 
i sposobu wdrażania RLKS zawarte w rozporządzeniu ogólnym zostały 
wprowadzone do dokumentów programowych i uszczegółowione w Umowie 
Partnerstwa. UP tworzy krajowe ramy dla wdrażania RLKS, a jej postanowienia 
dotyczą m.in. kwestii funduszy i terytoriów na których realizowany jest RLKS, celów 
i priorytetów do realizacji z wykorzystaniem RLKS. Wdrażanie RLKS opiera się, 
oprócz Umowy Partnerstwa, na przepisach ustawy o RLKS. Dyrektor DRP 
poinformował, że regulacje dotyczące RLKS zawarte w Umowie Partnerstwa zostały 
wypracowane w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
prowadzonej w formule roboczej, głównie w formule spotkań.  

(akta kontroli str. 36-55, 97-126) 

1.2. W kwietniu 2014 r. przygotowano w Ministerstwie dokument pt. „Zasady 
realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” 
(dalej: zasady realizacji RLKS). W dokumencie tym określono warunki realizacji 
instrumentu RLKS w tym m.in.: zakres tematyczny i obszar realizacji RLKS, zasady 
przygotowania i wyboru LSR i ich finasowania.  

Dyrektor DRP wyjaśnił, że: (…) „Zasady…” miały charakter informacyjny i służyły 
jako podręcznik dla instytucji zarządzających oraz interesariuszy przygotowujących 
w tamtym czasie projekty programów operacyjnych. Zgodnie z informacjami 
zawartymi we wprowadzeniu do „Zasad….”, przedmiotowy dokument miał charakter 
przejściowy oraz pomocniczy dla przygotowania dokumentów programowych na lata 
2014-2020, a także bazował na ówczesnym stanie prawnym oraz materiałach 
wypracowanych na poziomie KE oraz państwa członkowskiego. Po jego 
przygotowaniu na poziomie roboczym przez interesariuszy tj. przedstawicieli 
właściwych ministerstw oraz organizacji pozarządowych i eksperckich, został on 
przekazany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (koordynującego przygotowanie 
dokumentu) do akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oficjalna akceptacja 
dokumentu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została przekazana w dniu 
1 kwietnia 2014 r. 

W Ministerstwie nie określono procedur oraz harmonogramów wdrażania 
dotyczących wyłącznie RLKS. Dyrektor DRP wyjaśnił, że: Umowa Partnerstwa była 
dokumentem określającym niezbędne do rozpoczęcia wdrażania RLKS zasady 
i procedury. Harmonogramy prac w tym obszarze determinowały natomiast przepisy 
rozporządzenia ogólnego – art. 33.4, który wskazuje na ostateczne terminy na 
wybór lokalnych strategii rozwoju. Ponadto, Dyrektor DRP poinformował, że (…) 
RLKS jest elementem regionalnego programu operacyjnego i decyzje o jego 
zastosowaniu zapadały na etapie programowania. Programowanie natomiast 
odbywało się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramami. (…) RLKS jest 
jedną z możliwych, a nie jedyną formułą realizacji celów Polityki Spójności. 
Instytucje zarządzające, programując wsparcie zobowiązywały się wobec KE 
i Ministerstwa do osiągnięcia określonych celów sektorowo-rozwojowych 
wyznaczonych 10 celami tematycznymi Polityki Spójności. Instytucje zarządzające 
musiały więc za każdym razem podjąć decyzję na ile mocno zdeterminowany pod 
kątem wdrożeniowym z poziomu unijnego instrument stanowi optymalną formułę 
realizacji tych celów. 

(akta kontroli str. 36-55, 154-168) 

1.3. Zgodnie z UP, instrument RLKS umożliwia społecznościom lokalnym 
inicjowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych, poprzez 
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powołanie na określonym terytorium LGD oraz opracowanie i realizację LSR. 
Realizowany jest z wykorzystaniem EFRROW i EFMiR, a w ramach polityki 
spójności jest nowym instrumentem, którego zastosowanie w okresie 
programowania 2014-2020 nie jest obligatoryjne. W UP wskazano, że instrument 
ten zasługuje na szczególną uwagę przede wszystkim ze względu na jego 
partycypacyjny charakter, przejawiający się zaangażowaniem lokalnych 
społeczności i lokalnych partnerów – samorządu, biznesu i sektora pozarządowego 
– w tworzenie i realizację LSR. 

W UP wyraźnie wskazano na trzy formuły wspierania RKLS w ramach RPO, 
tj.: bezpośrednią, pośrednią i mieszaną, podkreślając jednocześnie, że formuła 
bezpośrednia jest najpełniejszą realizacją RLKS. Wybór formuły wspierania RLKS 
należał do zarządów województw, a zasady tego wparcia miały być określone 
w RPO. 

Analiza NIK dotycząca postanowień 16 regionalnych programów operacyjnych 
wykazała, że dwa województwa: kujawsko – pomorskie i podlaskie zdecydowały się 
na realizację RLKS w formie bezpośredniej. W ośmiu RPO16 zarządy województw 
zaplanowały wsparcie LGD jako potencjalnych beneficjentów, głównie poprzez 
umożliwienie LGD aplikowania o środki na realizację RLKS w otwartych konkursach, 
a w sześciu RPO17 wpisano, że nie przewiduje się wsparcia w ramach RLKS.  

Dyrektor DRP poinformował, że: programowanie środków europejskich to 
wielowątkowy proces, koordynowany przez MIiR, w którym na każdym etapie 
uczestniczą różni interesariusze, w szczególności zaś samorządy województw. 
Miało to miejsce zarówno przy tworzeniu rozporządzeń unijnych, jak i dokumentów 
krajowych, w tym Umowy Partnerstwa. (…) Samorządy były włączane zarówno 
w negocjacje rozporządzenia 1303/2013, jak i przygotowanie i konsultowanie 
Umowy Partnerstwa. Zarządy województw były zatem nie tylko poinformowane 
w kwestii instrumentu RLKS, ale aktywnie uczestniczyły w dyskusjach nad 
zaproponowanymi rozwiązaniami. Pozwalało im to na podjęcie stosownych decyzji 
o wdrażaniu lub rezygnacji z wdrażania RLKS, z pełną świadomością szans 
i zagrożeń oraz ryzyk z tym związanych. Decyzje w powyższej kwestii podejmowały 
zarządy województw jako instytucje zarządzające regionalnymi programami 
operacyjnymi. Dwa województwa: kujawsko-pomorskie oraz podlaskie podjęły się 
wdrażania RLKS. Zarówno MIiR jak i MRiRW współpracowały z zarządami 
województw przy ustanawianiu tego instrumentu. Kilka województw skorzystało 
z przewidzianej w Umowie Partnerstwa opcji uwzględnienia Lokalnych Grup 
Działania jako beneficjentów w wybranych działaniach Programu – nie można 
jednak tej formy wsparcia utożsamiać z RLKS, o którym mowa w rozporządzeniu 
ogólnym. Województwa te umożliwiły Lokalnym Grupom Działania dostęp do 
środków z polityki spójności w charakterze beneficjenta, jednak nie oznaczało to 
„zobowiązania do wdrażania RLKS”. (…) Przede wszystkim nie były w tych 
przypadkach tworzone Lokalne Grupy Działania ani wybierane Lokalne Strategie 
Rozwoju dla RPO. Procesy te odbywały się dla Programu Rozwój Obszarów 
Wiejskich (LEADER), koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Umożliwienie LGD działającym w schemacie LEADER na obszarach wiejskich 
i rybackich pozyskiwania środków z polityki spójności stanowiło dla nich dodatkowe 
możliwości i rozszerzało zakres oddziaływania. Dla RPO natomiast LGD to jeden 
z potencjalnych beneficjentów, natomiast RLKS jako taki nie stanowi formuły 
wdrażania programu. Umowa Partnerstwa nazywa to formą pośrednią realizacji 

                                                      
16  RPO województwa: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, 

świętokrzyskiego, wielkopolskiego. 
17  RPO województwa: lubuskiego, opolskie, podkarpackie, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, 

zachodniopomorskiego. W przypadku województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z SzOOP, LGD miały 
możliwość aplikowania o wsparcie jako potencjalni beneficjenci. 
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RLKS – zapis taki ma na celu z jednej strony odróżnienie od właściwej formy RLKS, 
z drugiej zaś opisowe wskazania zarówno instytucjom zarządzającym jak 
i potencjalnym wnioskodawcom, że możliwe jest dopuszczenie LGD „rolnych” jako 
wnioskodawców. Przy czym również w tym przypadku nie oznacza to w żaden 
sposób obowiązku realizacji tej formuły wsparcia – decyzja w tym zakresie 
pozostawiona została instytucjom zarządzającym. 

Z informacji uzyskanych w toku kontroli od czterech marszałków województw18 
wynika, że LGD miały możliwość aplikowania o wsparcie w ramach RPO na 
zasadach wspólnych dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców i z tej 
możliwości korzystały. W RPO przygotowanych dla tych województw wskazano, że 
interwencja RPO będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia EFRROW i EFMR na 
terytorium danej LGD i będzie realizowana w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju. 
Koszty przygotowawcze, bieżące oraz koszty animacji LGD nie będą wspierane 
środkami EFS. W województwach tych LGD realizują projekty w ramach RPO jako 
beneficjenci bądź jako partnerzy, i tak: 

 w województwie świętokrzyskim LGD w partnerstwie lub jako samodzielni 
beneficjenci realizują siedem projektów w ramach RPO. Marszałek podał, że 
(…) jednak tylko w ramach jednej umowy - wsparcie było realizowane 
w formule RLKS i przyczyniło się do realizacji LSR. (…). Projekt realizowany 
był przez LGD w partnerstwie z 13 LGD z obszaru województwa 
świętokrzyskiego. (…) Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie – 
projekt wpisywał się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanych dla 
obszaru działania wnioskodawcy i partnerów”. Dodał również, że IZ RPO 
wypełniała zapisy RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 dotyczące 
realizacji instrumentu RLKS w formule pośredniej.;  

 w województwie lubelskim, zgodnie z postanowieniami RPO, LGD miały 
możliwość aplikowania o wsparcie jako standardowi wnioskodawcy na 
zasadach ogólnych zgodnie ze swoją forma prawną. Marszałek województwa 
poinformował, że LGD występują jako beneficjenci w czterech realizowanych 
projektach, które przyczyniają się do realizacji LSR; 

 w województwie dolnośląskim LGD realizują sześć projektów w ramach RPO 
tylko jako partnerzy. Marszałek Województwa wskazał, że w ramach RPO 
Województwa Dolnośląskiego jest możliwość realizacji instrumentu RLKS 
w formule pośredniej/mieszanej. W tym celu zostały wskazane 
Działania/Poddziałania, w ramach których LGD są wpisane do katalogu 
potencjalnych beneficjentów. IZ RPO WD ogłaszała nabory w trybie 
konkursowym (…). Podał również, że w ramach RPO Województwa 
Dolnośląskiego LGD nie korzystały ze wsparcia jako beneficjenci. Niemniej 
jednak LGD występują jako partnerzy w projektach; 

 w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z RPO, LGD miały możliwość 
aplikowania o wsparcie w ramach wszystkich działań, w których przewidziano 
wsparcie dla organizacji pozarządowych. Marszałek województwa 
poinformował, że w ramach przeprowadzonych naborów jedna LGD uzyskała 
wsparcie na realizację dwóch projektów, zaznaczył jednak, że nie odbywa się 
to w ramach instrumentu RLKS. 

 (akta kontroli str. 34-55, 81-126, 154-168, 173-219) 

1.4. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o RLKS, na wniosek właściwego ministra, zarząd 
województwa powołuje w skład komisji do spraw wyboru LSR nie więcej niż dwóch 
przedstawicieli wskazanych przez m.in. ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego. O powołaniu komisji zarządy województw kujawsko-pomorskiego 

                                                      
18  NIK, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zwróciła się do czterech marszałków województw nie 

objętych niniejszą kontrolą NIK z prośbą o udzielenie informacji w zakresie realizacji instrumentu RLKS. 
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i podlaskiego poinformowały w terminie umożliwiającym Ministrowi zgłoszenie do 
udziału w pracach swoich przedstawicieli. 

W lipcu 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego poinformował 
o rozpoczęciu prac na powołaniem komisji dokonującej merytorycznej oceny 
Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Minister ds. rozwoju regionalnego 
wyznaczył swojego przedstawiciela, który uczestniczył w pracach komisji do spraw 
wyboru LSR. W kwietniu 2016 r. podjęto uchwały o wyborze LSR do realizacji na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego19.  

Zarząd Województwa Podlaskiego w listopadzie 2015 r. wystosował pismo 
z zaproszeniem do udziału przedstawiciela Ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego w pracach komisji ds. wyboru LSR. Minister nie skorzystał 
z możliwości wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału w pracach tej komisji. 
Dyrektor DRP, wyjaśniając powody odstąpienia od udziału w komisji ds. wyboru 
LSR poinformował, że województwo kujawsko-pomorskie w ramach bezpośredniej 
formuły RLKS zdecydowało się wdrażać ten instrument także na obszarach miast 
pow. 20 tys. mieszkańców. Takie rozwiązanie umożliwiły w obecnej perspektywie 
finansowej 2014-2020 zapisy UP (w Podrozdz. 3.3.1), ponieważ do tej pory 
LEADER wspierany był ze środków EFFROW jedynie na obszarach wiejskich. 
W przypadku woj. kujawsko-pomorskiego zaistniała zatem sytuacja zawiązania się 
zupełnie nowych LGD, które nie były związane z PROW, a ich zakres interwencji 
dotyczył wyłącznie polityki spójności. Był to zatem nowy i tym bardziej wymagający 
instrument wsparcia, dlatego IK UP zdecydowała o wyznaczeniu przedstawiciela do 
komisji oceniającej LSR.  

W kwietniu 2016 r. podjęto uchwały o wyborze LSR do realizacji na terenie 
województwa podlaskiego20. 

Ponadto, Dyrektor DRP poinformował, że przedstawiciele Ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego opiniowali dokumenty wdrożeniowe instytucji 
zarządzających za zgodność z uwarunkowaniami strategicznymi UP oraz 
wytycznymi Ministra. Wśród nich znalazły się także podręczniki RLKS (stanowiące 
załączniki do SzOOP obu województw), zawierające kompleksowe zestawienie 
wszystkich niezbędnych procedur i formularzy, z punktu widzenia LGD oraz 
wnioskodawców wsparcia.  

(akta kontroli str. 97-126, 154-168, płyta CD_1) 

1.5. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej IK RPO monitoruje realizację 
programów operacyjnych.  

IK RPO na bieżąco analizuje problemy i ryzyka związane z realizacją Regionalnych 
Programów Operacyjnych. IK RPO prowadziła monitoring przede wszystkim 
postępu finansowego na wszystkich etapach wdrażania, tj. naborów wniosków 
o dofinansowanie, podpisywania umów o dofinansowanie, zatwierdzania wniosków 
o płatność i rozliczenia IZ RPO z KE (certyfikacją wydatków). Pisemne analizy 
prowadzone były w cyklu tygodniowym i miesięcznym, a ich wyniki przekazywano 
Kierownictwu Ministerstwa. Ponadto DRP, co kwartał, sporządzał i przekazywał 
Kierownictwu Ministerstwa oraz do Departamentu Strategii Rozwoju21 szczegółowe 
opracowania dotyczące wskaźników efektu rzeczowego Ram Wykonania.  

Analiza dokumentacji związanej z monitorowaniem RPO wykazała, że 
w Ministerstwie analizowane są ryzyka i problemy oraz postęp realizacji RLKS 

                                                      
19  http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/informacja-o-wyborze-strategii-rozwoju-lokalnego-

kierowanego-przez-spolecznosc 
20  https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-

kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html  
21  DSR na podstawie przekazanych informacji przygotował Raport z monitorowania osiągania celów 

w Ramach wykonania w 2016, 2017 i 2018 roku. 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/informacja-o-wyborze-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/informacja-o-wyborze-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zarzad-wojewodztwa-zatwierdzil-liste-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr.html
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wdrażanym jedynie w formule bezpośredniej. Natomiast nie jest monitorowany 
postęp realizacji wdrażany w formie pośredniej i mieszanej.  

Dyrektor DRP poinformował, że (…) minister ds. rozwoju analizuje najważniejsze 
problemy i ryzyka związane z realizacją regionalnych programów operacyjnych. Na 
działania te składa się m.in. bieżący monitoring postępu realizacji poszczególnych 
osi programu, udział w komitetach monitorujących, opiniowanie dokumentów 
wdrożeniowych oraz kontakty z Instytucjami Zarządzającymi. Mając na uwadze 
konstrukcję wdrażania formuły bezpośredniej RLKS, przewidującej wydzielone osie 
priorytetowe, monitoring najważniejszych kwestii wdrożeniowych dotyczy także tego 
instrumentu wsparcia. 

Dyrektor DRP wskazał, że zasadniczą cechą która odróżnia formułę bezpośrednią 
RLKS jest fakt, że dwa analizowane regiony (kujawsko-pomorskie i podlaskie) 
przyjęły na siebie formalny obowiązek dot. realizacji tego instrumentu. W tym celu 
przewidziały w swych programach właściwe priorytety interwencje, tj. PI 9d (EFRR) 
i PI 9vi (EFS), a wraz z nimi pulę środków dedykowaną RLKS. Jest to kluczowy 
element, który pozwala monitorować efekty tego instrumentu, zgodnie z jego 
założeniami. (…) minister ds. rozwoju analizuje najważniejsze problemy i ryzyka 
związane z realizacją regionalnych programów operacyjnych. Na działania te składa 
się m.in. bieżący monitoring postępu realizacji poszczególnych osi programu, udział 
w komitetach monitorujących, opiniowanie dokumentów wdrożeniowych oraz 
kontakty z Instytucjami Zarządzającymi. Mając na uwadze konstrukcję wdrażania 
formuły bezpośredniej RLKS, przewidującej wydzielone osie priorytetowe, 
monitoring najważniejszych kwestii wdrożeniowych dotyczy także tego instrumentu 
wsparcia. Dyrektor wskazał również, że (…) Ministerstwo nie prowadzi analiz dot. 
realizacji formuły pośredniej/mieszanej instrumentu RLKS22.  

NIK zauważa, że Minister monitoruje tylko jedną z trzech określonych w Umowie 
Partnerstwa formuł wsparcia RLKS w RPO. Prezentowane przez Ministerstwo 
sprawozdania i raporty odnoszą się tylko do danych dotyczących RLKS 
realizowanego w ramach EFS i EFRR w formule bezpośredniej, podczas gdy - jak 
pokazała kontrola NIK – RLKS wspierany jest także w formule pośredniej 
i mieszanej. Niezależnie od prezentowanej w Ministerstwie argumentacji, że jedynie 
bezpośrednia formuła wsparcia może być utożsamiana z RLKS NIK zauważa, że 
pozostałe dwie formuły wsparcia RLKS przewidziano wprost w Umowie Partnerstwa, 
a - co istotne – także w ośmiu regionalnych programach operacyjnych. Zdaniem 
NIK, ewentualne przeprowadzenie np. badania ewaluacyjnego na poziomie 
regionów, które dopuściły pośrednie i mieszane formy wspierania RLKS, mogłoby 
zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o możliwości kontynuowania tego 
instrumentu w przyszłych perspektywach finansowych. 
(akta kontroli str. 36-65, płyta_CD1, 67-71, płyta_CD2, 97-128, płyta_CD4, 135-168, 

płyta_CD7) 

1.6. Jak podał Dyrektor DRP, na etapie realizacji RPO koordynacja RLKS przez IK 
RPO polegała m.in. na: 

 bieżącym monitorowaniu stanu realizacji RPO;  

 wyprowadzeniu na etapie Umowy Partnerstwa zasad wdrożeniowych RLKS; 

 organizacji spotkań roboczych23 w wyniku których dokonano modyfikacji UP 
i zwiększona została elastyczność wielofunduszowego instrumentu RLKS; 

 modyfikacji wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-202024; 

                                                      
22  Pismo skierowane do kontrolerów w dniu 27 listopada 2019 r. znak: DRP-I.0810.1.2019.PZ.4. 
23  Spotkania były zorganizowane w styczniu, marcu i kwietniu 2017 r. W spotkaniach uczestniczyli 

przedstawiciele ministerstwa rozwoju, ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi oraz instytucji zarządzających 
województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. 



 

10 

 pracach przy nowelizacji ustawy o RLKS; 

 udziale w komitetach monitorujących, opiniowaniu dokumentów 
wdrożeniowych oraz kontaktach z Instytucjami Zarządzającymi m.in. 
w kwestiach związanych z RLKS; 

 organizacji spotkań zarządczych z IZ RPO25, których głównym tematem było 
omówienie problemów w osiąganiu celów ram wykonania;  

 organizacji rocznego spotkania 16 IZ RPO z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej dotyczącego sprawozdań rocznych z wdrażania RPO w roku 
2017 i bieżącej realizacji programów. 

Ponadto, Dyrektor DRP poinformował, że z uwagi na wielofunduszowość RLKS, 
niezbędna jest ścisła współpraca Ministerstwa, MRiRW oraz IZ RPO. Efektem tej 
współpracy były: m.in. postanowienia Umowy Partnerstwa i jej zmiany, uproszczenia 
i interpretacje26, zmiany ustawy o RLKS. Ponadto, przedstawiciele Ministerstwa 
uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez MRiRW poświęconych m.in. 
wypracowaniu jednolitego podejścia do kwestii wielofunduszowych RLKS. 
Dyrektor DRP wyjaśnił, że z punktu widzenia działań koordynacyjnych Ministra 
kluczowe są kwestie realizacji przez programy zasady n+3 oraz uzyskania celów 
pośrednich, warunkujących odblokowanie z poszczególnych osi priorytetowych ram 
wykonania. Ze względu na konstrukcję wdrażania RLKS (wydzielone osie 
priorytetowe) – dotyczy to także tego instrumentu. Minister ds. rozwoju w ramach 
koordynacji analizuje problemy i ryzyka uważane za najbardziej istotne na każdym 
etapie prac związanych z wdrażaniem Umowy Partnerstwa oraz Regionalnych 
Programów Operacyjnych. W przypadku RPO kwestie związane z RLKS są 
nierozłącznym elementem działań koordynacyjnych dla województwa kujawsko-
pomorskiego oraz podlaskiego. Na działania te składa się m.in. bieżący monitoring 
postępu realizacji poszczególnych osi programu, udział w komitetach 
monitorujących. 
Jak podał Dyrektor DRP największym utrudnieniem sygnalizowanym przez 
beneficjentów była kwestia specyfiki RLKS dotyczącej realizacji małych projektów, 
o różnym zakresie tematycznym wsparcia i związanych z tym wątpliwości 
odnoszących się do potrzeby wypełnienia znaczących warunków 
efektywnościowych, wymaganych w pozostałych celach tematycznych UP.  

(akta kontroli str. 36-55,płyta_CD1,97-128, płyta_CD4, 135-147, płyta_CD6, 148-
168, płyta_CD7) 

1.7. Dyrektor DRP poinformował, że IK RPO nie realizowała badań ewaluacyjnych 
poświęconych RLKS, ponieważ zostały one przewidziane przez właściwe instytucje 
zarządzające RPO, odpowiedzialne za realizację tego instrumentu. W przypadku 
województwa kujawsko-pomorskiego, we wrześniu br. opublikowano raport końcowy 
z ewaluacji instrumentu RLKS (…), natomiast w przypadku województwa 
podlaskiego raport jest obecnie przygotowywany.  

Ponadto, Dyrektor DRP wskazał, że na zlecenie Ministerstwa przeprowadzone 
zostało badanie Ewaluacja wpływu polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich 
którego wyniki zostały opublikowane w październiku 2019 r.27.  

                                                                                                                                       
24  W aktualizacji wytycznych z dnia 30 marca 2017 r. zwolniono instrument RLKS z obowiązku stosowania 

tych wytycznych dla projektów dofinansowanych ze środków Polityki Spójności. Zmiana związana była 
z brakiem możliwości stosowania standardowych procedur w przypadku formuły bezpośredniej RLKS, 
z uwagi na specyficzny sposób wyboru projektów do dofinansowania przez LGD i wymóg weryfikacji 
horyzontalnych warunków udzielania wsparcia, który dokonują instytucje zarządzające RPO. 

25  Spotkania zorganizowane w maju i październiku 2018 r. 
26 Interpretacje dotyczące zasad gwarantujących bezstronność członków oceniających projekty w konkursach 

ogłaszanych przez LGD w ramach RLKS i interpretacje dotyczące projektów grantowych w RLKS. 
27 Wyniki badania opublikowano na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-

analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-
wiejskich/  

http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-wiejskich/
http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-wiejskich/
http://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-wiejskich/
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Ustalono, że dokument zawiera szeroką analizę efektów wsparcia obszarów 
wiejskich z polityki spójności, w tym w ramach instrumentu RLKS. W wynikach 
badania wskazano, że doceniane przez respondentów były działania PROW 
w ramach podejścia LEADER realizowane przez Lokalne Grupy Działania, czyli 
wspierany ze środków EFRROW rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
i podobne działania realizowane w ramach priorytetu IV PRiM Rybackich Lokalnych 
Grup Działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(2007-2013) i EFMR na lata 2014-2020. Ponadto, w przygotowanym raporcie 
zauważono, że w obecnej perspektywie podjęto próbę większego zintegrowania 
tych polityk tworząc możliwość realizowania projektów finansowanych z wielu 
funduszy poprzez RLKS. Takie rozwiązanie zostało ocenione bardzo pozytywnie, 
jednak zostało wprowadzone zaledwie przez dwa województwa. 

Jak poinformował Dyrektor DRP, działania dotyczące promocji i upowszechniania 
RLKS były podejmowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie jego kompetencji w tym obszarze. Zapewniono na etapie programowania 
dostęp do informacji na temat instrumentu. Umowa Partnerstwa – dokument 
przygotowywany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego zawiera 
informacje dotyczące funkcjonowania tego instrumentu w formule wskazanej 
w rozporządzeniu 1303/2013 (co było bardzo istotne ze względu na brak w tamtym 
czasie uregulowań prawnych dla funkcjonowania RLKS), a także stwarza Lokalnym 
Grupom Działania dodatkowe możliwości finansowania realizacji projektów. (…) 
minister właściwy ds. rozwoju regionalnego zapewnił odpowiednie warunki do 
realizacji w ramach programów operacyjnych instrumentu RLKS. Natomiast decyzje 
o wdrażaniu RLKS podejmowane były bezpośrednio przez zarządy województw, 
pełniące funkcje instytucji zarządzających RPO i w pełni odpowiedzialne za 
realizację programu. (…) Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że za promocję 
instrumentu RLKS odpowiadają przede wszystkim lokalne grupy działania. 
Posiadają one na ten cel dedykowane środki, wynikające z lokalnych strategii 
rozwoju, które zostały wynegocjowane z samorządami województw. 

(akta kontroli str. 36-65, płyta_CD1, 154-168) 

1.8. Dyrektor DRP poinformował że aktualnie trwają prace nad programowaniem 
przyszłej perspektywy finansowej i na ten moment nie został wynegocjowany 
ostateczny kształt rozporządzeń funduszowych. W przyszłym okresie 
programowania RLKS z dużym prawdopodobieństwem zostanie zachowany, jako 
dobrowolny instrument wsparcia w ramach polityki spójności. (…) Na obecnym 
etapie nie widzimy zasadniczych zmian w koncepcji funkcjonowania tego 
instrumentu. Identyfikujemy natomiast, wspólnie z MRiRW, kilka kwestii, których 
wyjaśnienie z Komisją Europejską będzie kluczowe dla podejmowania decyzji 
o realizacji bądź rezygnacji z realizacji RLKS. Dotyczy to praktycznych aspektów 
„funduszu wiodącego” oraz wykorzystania EFS do realizacji RLKS. Bez uproszczeń 
w tej kwestii, wdrażanie RLKS w polityce spójności może być mało atrakcyjne. Na 
początek przyszłego roku planowane jest spotkanie z Komisją Europejską na ten 
temat. 
W trakcie spotkania przygotowawczego do posiedzenia grupy roboczej 
ds. programowania CP528 w zakresie programowania wdrażania RLKS29 poruszono 
zagadnienia dotyczące m.in.: umożliwienia realizacji projektów realizowanych 
w ramach RLKS również w zakresie celów 1-4, przyjęcia zasad wdrażania funduszu 

                                                      
28  CP5 – cel strategiczny polityki spójności 2021-2027 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach 
inicjatyw lokalnych. 

29  Notatka sporządzona przez DRP w dniu 3 października 2019 r. ze spotkania, które odbyło się w dniu 7 
sierpnia 2019 r., przekazana kontrolerom przy piśmie z dnia 4 listopada 2019 r. (znak: DRP-
I.0810.1.2019DRP-I.810.1.2019.PZ.2).  
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wiodącego dla wszystkich projektów realizujących daną strategię, nieograniczania 
obszarów wsparcia w ramach RLKS tak, aby LGD miały możliwość wyboru każdego 
obszaru, który jest wspierany w danym RPO, koncentracji strategii na dwóch – 
trzech problemach koniecznych do rozwiązania na danym obszarze. 
Zaproponowano także nowe podejście przy konstruowaniu strategii RLKS, 
polegające na wykorzystaniu modelu podobnego do funkcjonującego już w miastach 
budżetu partycypacyjnego (LGD byłyby pośrednikiem między mieszkańcami a IZ 
RPO, który zbiera od mieszkańców pomysły na projekty, ocenia pod kątem 
wpisywania się w cele strategii i przedstawia IZ RPO listę projektów wraz ze 
strategią). 

(akta kontroli str. 36-55, 97-126, 154-168) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podjęte przez Ministra w celu 
zorganizowania i wdrożenia instrumentu RLKS w ramach RPO. W szczególności, 
w Umowie Partnerstwa opracowano zasady jego realizacji, wspólnie 
z Ministerstwem Rozwoju Rolnictwa i Wsi przygotowano projekt ustawy o RLKS, 
prowadzono szereg spotkań konsultacyjnych, udzielano IZ RPO niezbędnych 
informacji i interpretacji przepisów oraz upraszczano przepisy dotyczące RLKS. 
Opracowano i wdrożono system monitorowania postępu realizacji RPO, w tym 
postępu osiągania wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do celów 
pośrednich na 2018 r. i celu końcowego określonego na 2023 r. przewidzianych dla 
Ram Wykonania RPO, w tym dla RLKS wdrażanego tylko w formule bezpośredniej.  
 

2. Efekty realizacji RLKS 

2.1. IK RPO prowadzi bieżący i okresowy monitoring oraz ocenę stanu wdrażania 
RPO we wszystkich osiach, w tym także w osiach przeznaczonych RLKS, przy czym 
działania obejmujące RLKS dotyczą województw, w których wdrażany jest on 
w formule bezpośredniej. (szczegółowy opis w pkt 1.5 wystąpienia). 

(akta kontroli str. 36-65, płyta_CD1, 97-128, płyta_CD4, 135-147, płyta_CD6, 148-
168, płyta_CD7) 

2.2. W sierpniu 2016 r. Ministerstwo zorganizowało spotkanie z instytucją 
zarządzającą RPO województwa kujawsko-pomorskiego, poświęcone problemom 
wdrożeniowym w poszczególnych osiach. W lutym 2017 r., Minister przekazał do 
marszałka województwa pismo30 zawierające analizę, w której zwrócił uwagę m.in. 
na bardzo niski poziom certyfikacji i kontraktacji RPO w 2016 r., a także na cele 
niezbędne do osiągnięcia na 2017 r. W skierowanym do Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego piśmie31 z 10 grudnia 2018 r. Minister zwrócił uwagę na 
zbliżający się przegląd śródokresowy i konieczność pilnego przyspieszenia 
wdrażania RPO województwa kujawsko-pomorskiego z uwagi na istniejące 
zagrożenie przesunięcia części środków i zobowiązał instytucję zarządzającą do 
przygotowania planu naprawczego na 2019 r.  
W przypadku województwa podlaskiego, w piśmie z dnia 9 września 2016 r.32, 
Minister przekazał do Marszałka województwa analizę, w której również zwrócił 
uwagę na konieczność przyspieszenia procesu uruchamiania naborów, 
podpisywania umów oraz podjęcie działań w celu uruchomienia procesu certyfikacji. 

                                                      
30  Pismo nr DRP-I.7610.36.2017.PZ. 
31  Pismo nr DRP-I.7610.219.2018.PZ. 
32  Pismo nr DRP-II.8610.72.UJ.2016. 
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W piśmie z 1 lutego 2017 r.33 Minister wskazał na bardzo niski poziom certyfikacji 
środków oraz kontraktacji i zarekomendował podjęcie zdecydowanych działań 
pozwalających na przyspieszenie wdrażania RPO.  
Pod koniec 2017 r., w związku ze stwierdzonym niewystarczającym tempem 
wdrażania niektórych programów, które mogło zagrażać pełnej realizacji wartości 
wskaźników wymaganych na koniec 2018 r. IK RPO przekazała raport z wyników 
monitoringu realizacji celów finansowo-rzeczowych za III kwartał 2017 r. i zwróciła 
się o sporządzenie planów naprawczych m.in. do IZ RPO województwa kujawsko-
pomorskiego i podlaskiego. 
Jak poinformował Dyrektor DRP, wobec dalszych niezadowalających postępów, 
w maju i październiku 2018 r. zorganizowano dwa spotkania zarządcze z wszystkimi 
IZ RPO, których głównym tematem było omówienie problemów w osiąganiu celów 
ram wykonania. Dodatkowo podczas posiedzeń komitetów monitorujących, których 
przedstawiciele IK RPO są członkami, jak również podczas spotkań bilateralnych 
z IZ, temat ten był szczegółowo omawiany. Kwestia realizacji wskaźników dla ram 
wykonania była analizowana również w czasie bilateralnych spotkań Komisji 
Europejskiej z Instytucjami Zarządzającymi RPO, które odbyły się w dniach 4-6 
grudnia 2018 r. Spotkania te co roku organizuje Ministerstwo, a ich przedmiotem jest 
omówienie sprawozdań rocznych z wdrażania RPO oraz kwestii związanych 
z bieżącą realizacją programów (w szczególności problemy we wdrażaniu 
programów i podejmowane w tym zakresie środki zaradcze). Ostatecznie, pomimo 
działań podejmowanych przez Ministerstwo i IZ RPO, minimalny poziom realizacji 
wskaźników ram wykonania nie został osiągnięty w przypadku 5 programów 
operacyjnych – w każdym z nich w jednej osi priorytetowej, z czego dwie dotyczyły 
instrumentu RLKS: oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w RPO 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz oś 9 Rozwój lokalny w RPO województwa 
podlaskiego. 

(akta kontroli str. 36-65, płyta_CD1, 154-168) 

2.3. W dwóch województwach wdrażających nowy instrument RLKS w formule 
bezpośredniej, w wybranych przez zarządy województw osiach priorytetowych, 
ustalono wskaźniki, które wybrane zostały do Ram Wykonania, a na ich osiągnięcie 
wpływ miała realizacja RLKS. I tak:  

 W RPO województwa kujawsko – pomorskiego, w osi 7. Rozwój kierowany 
przez społeczność ustalono wskaźnik produktu liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach, a w osi 11. 
Rozwój kierowany przez społeczność wskaźnik liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 
RLKS. W obydwóch osiach ustalono wskaźnik finansowy całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych.  

 w RPO województwa podlaskiego w osi 8. Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej (działanie 8.6) ustalono wskaźnik produktu potencjał 
objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej, a w osi 9. Rozwój lokalny wskaźnik udział 
projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych 
lub organizacje pozarządowe w ramach realizacji LSR. W obydwóch osiach 
ustalono wskaźnik finansowy całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych. 

Ministerstwo, w wyniku analizy sprawozdań okresowych przekazywanych przez IZ 
RPO oraz po zweryfikowaniu danych finansowych ustaliło, że minimalny poziom 

                                                      
33  Pismo nr DRP-II.7610.22.2017.UJ. 
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realizacji wskaźników dla celów pośrednich (85%34) nie został osiągnięty na koniec 
2018 r. w osi 11 RPO województwa kujawsko-pomorskiego (osiągnięto 67,3%) oraz 
w osi 9 RPO województwa podlaskiego (osiągnięto 68,5%).  
Głównymi powodami nieosiągnięcia celów pośrednich były w szczególności: 
niewielkie zainteresowanie realizacją projektów przez potencjalnych beneficjentów; 
zawarcie umów w większości na projekty poniżej 100 000 EUR z rozliczeniem 
ryczałtowym (wydatki do rozliczenia zostaną przedstawione na koniec realizacji 
projektu); problemy z realizacją projektów, a zwłaszcza z rekrutacją uczestników; nie 
posiadanie przez LGD, w początkowym etapie, wystarczającego potencjału 
organizacyjnego do wdrażania wsparcia w obszarze włączenia społecznego, co 
spowodowało przesunięcie w czasie wdrażania osi. 
Dyrektor DRP wyjaśnił, że (…) spośród 166 osi priorytetowych objętych 
mechanizmem ram wykonania w regionalnych programach operacyjnych, 
w przypadku pięciu nie osiągnięto w pełni celów ustanowionych na 2018 r. W naszej 
ocenie należy uznać to za sukces, który był możliwy dzięki efektywnej współpracy 
Instytucji Koordynującej UP, IZ RPO oraz Komisji Europejskiej. Było to możliwe 
m.in. dzięki przeprowadzonym w 2018 r. renegocjacjom RPO, gdzie oprócz zmian 
związanych z dostosowaniem tych dokumentów do aktualnej wersji Umowy 
Partnerstwa, udało się także renegocjować wskaźniki, w tych przypadkach gdzie 
tego typu potrzeby wynikały z obiektywnych okoliczności (np. na skutek zmiany 
sytuacji społeczno-gospodarczej całego kraju). W dwóch osiach RLKS nie udało się 
zrealizować celów wskaźników finansowych ram wykonania, co nie spowodowało 
utraty środków, a jedynie przesunięcie rezerwy wykonania do innych osi danego 
Programu. Jeśli chodzi o podjęcie dalszych działań, zabezpieczających realizację 
celów końcowych na 2023 r. należy zauważyć, że programy regionalne są obecnie 
renegocjowane w ramach procedury przeglądu śródokresowego, który również 
będzie miał wpływ na niezbędną aktualizację wybranych wskaźników 
programowych. Zakończenia procesu negocjacji zmian RPO przez KE należy się 
spodziewać do końca I kw. przyszłego roku. Wówczas Instytucja Koordynująca UP 
będzie dysponowała obowiązującymi celami, w oparciu o które będzie prowadzić 
dalszy monitoring i w razie potrzeby podejmować odpowiednie działania. 
W związku z niezrealizowaniem celów zaistniała konieczność realokacji rezerwy 
wykonania w obu RPO z osi, w których nie zostały osiągnięte cele pośrednie do 
innych osi priorytetowych35. Minister zatwierdził przesunięcia rezerwy wykonania dla 
obu województw i pozytywnie zaopiniował zmiany do obu programów w ramach 
przeglądu śródokresowego. 
Ministerstwo, analizując postęp realizacji wskaźników w II kwartale 2019 r., 
w odniesieniu do celów wyznaczonych na 2019 r., za bezpieczny przyjęło poziom 
powyżej 60% wartości docelowej określonej na ten rok36. 

                                                      
34  Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod 
wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram 
wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych (Dz. U. UE L 69 z 8.03.2014, s. 65, ze zm.) cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa 
się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiągnęły co 
najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do 
końca 2023 r. 

35  Pisma z dnia 8 października 2019 r. znak DSR-Va.760.1.2019.MG oraz DSR-Va.760.1.2019.MG. 
36  Notatka służbowa dotycząca ram wykonania na koniec II kwartału 2019 r. z dnia 7 października 2019 r., 

znak: DRP-V.7631.20.2019.MT. 
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Analiza sprawozdań oraz raportu z realizacji celów finansowo-rzeczowych za II 
kwartał 2019 r. wykazała, że na koniec czerwca 2019 r. w osiach, w których 
realizowany jest instrument RLKS: 

 w RPO województwa kujawsko – pomorskiego dla celów na 2019 r.: w osi 7 
wskaźnik rzeczowy został osiągnięty na poziomie 46%, a finansowy powyżej 
60%. W osi 11. wskaźnik finansowy został osiągnięty na poziomie 44,5%, 
a rzeczowy powyżej 60%. Cele rzeczowe i finansowe na 2023 r. dla osi 7 
zostały osiągnięte na poziomie odpowiednio 6% i 5,7%, a dla osi 11 na 
poziomie 21,4% i 10,1%. 

 w RPO województwa podlaskiego dla celów na 2019 r.: w osi 9 wskaźnik 
rzeczowy osiągnięto na poziomie 181,1%, a finansowy na poziomie 65,6%. 
W osi 8. wskaźnik rzeczowy osiągnięto na poziomie 43,6%, a finansowy na 
poziomie 32%. Cele rzeczowe i finansowe na 2023 r. dla osi 8 zostały 
osiągnięte na poziomie odpowiednio 16,2% i 15%, a dla osi 9 na poziomie 
72,4% i 9,7%. 

Zdaniem NIK, niski poziom realizacji wskaźników na koniec II kwartału 2019 r., 
pomimo postępu w ich osiąganiu, stwarzał ryzyko niezrealizowania celów na koniec 
2019 r. oraz nadal istnieje ryzyko ich nieosiągnięcia na koniec 2023 r. zwłaszcza dla 
osi 7 w RPO województwa kujawsko – pomorskiego oraz osi 8 w RPO województwa 
podlaskiego. 
 (akta kontroli str. 36-65, płyta_CD1, 135-147,płyta_CD6, 148-153, płyta_CD7, 154-

127, płyta_CD8) 

2.4. Poziom alokacji, kontraktacji i certyfikacji w ramach RPO, według stanu na 
dzień 30 czerwca 2019 r. 37 kształtował się następująco: 

 łączna kwota planowanej kontraktacji dla dwóch RPO wdrażających RLKS 
w formie bezpośredniej wynosiła 13 252 504,4 tys. zł (3 117 136,2 tys. euro), 
w tym dla RLKS – 530 088,7 tys. zł (124 682,8 tys. euro), co stanowiło 4% 
kwoty zaplanowanej dla tych RPO;  

 łączna kwota dofinasowania UE w podpisanych umowach o dofinansowanie 
dla dwóch RPO wdrażających RLKS w formie bezpośredniej wynosiła 
8 732 112,1 tys. zł (co stanowiło 65,9% alokacji), w tym dla RLKS – 
223 015,5 tys. zł (co stanowiło 42% alokacji dla RLKS); 

 łączna kwota środków UE rozliczonych we wnioskach o płatność dla dwóch 
RPO wdrażających RLKS w formie bezpośredniej wyniosła 3 293 352,3 tys. zł 
(co stanowiło 24,8% alokacji), w tym dla RLKS – 52 960,1 tys. zł (co stanowiło 
10% alokacji dla RLKS). 

Na koniec I półrocza 2019 r. poziom kontraktacji w odniesieniu do dostępnej alokacji 
w ramach RLKS wzrósł w stosunku do stanu na koniec roku 2017 r. w RPO 
województwa kujawsko-pomorskiego o 18 punktów procentowych, a w RPO 
województwa podlaskiego o 29 punktów procentowych. Wartość dofinansowania UE 
we wnioskach o płatność przekazanych do KE w odniesieniu do dostępnej alokacji 
w ramach RLKS wzrosła odpowiednio o 6,6 i 12 punktów procentowych. 

 (akta kontroli str. 66-80, płyta_CD3) 

2.5. W ramach PROW i PRiM poziom alokacji, kontraktacji i certyfikacji, według 
stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.38, kształtował się następująco: 

 łączna kwota planowanej kontraktacji dla PROW i PRiM wynosiła 
39 465 983,1 tys. zł (9 196 903,1 tys. euro), w tym dla RLKS – 

                                                      
37  Dane przekazane w zestawieniu sporządzonym przez DRP przekazanym przy piśmie z 14 października 

2019 r. znak: DKN-I.0810.9.2019. 
38  Dane przekazane w zestawieniu sporządzonym przez DSR przekazanym przy piśmie z 24 października 

2019 r. ID koszulki:1291878. 
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2 382 562,0 tys. zł (556 030,2 tys. euro), co stanowiło 6% kwoty zaplanowanej 
dla tych programów;  

 łączna kwota dofinasowania UE w podpisanych umowach o dofinansowanie 
dla PROW i PRiM wynosiła 21 215 744,7 tys. zł (co stanowiło 53,8% alokacji), 
w tym dla RLKS – 1 510 214,8 tys. zł (co stanowiło 63,4% alokacji dla RLKS); 

 łączna kwota środków UE rozliczonych we wnioskach o płatność dla PROW 
i PRiM wyniosła 12 939 474,5 tys. zł (co stanowiło 32,8% alokacji), w tym dla 
RLKS – 710 138,2 tys. zł (co stanowiło 29,8% alokacji dla RLKS). 

Na koniec I półrocza 2019 r. poziom kontraktacji w odniesieniu do dostępnej alokacji 
w ramach RLKS wzrósł w stosunku do stanu na koniec roku 2017 r.: w PROW o 27, 
a w PRiM o 44,5 punktów procentowych. Wartość dofinansowania UE we wnioskach 
o płatność przekazanych do KE w odniesieniu do dostępnej alokacji w ramach 
RLKS wzrosła w PROW o 27,6, a w PRiM o 16,7 punktów procentowych. 

(akta kontroli str. 66-80, płyta_CD3, 129-134) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte przez Ministra w celu 
zwiększenia skuteczności i tempa realizacji RLKS. Zdaniem NIK, pomimo przyjęcia 
planów naprawczych oraz podejmowanych działań, według stanu na dzień 30 
czerwca 2019 r., istniało ryzyko niezrealizowania celów określonych do osiągnięcia 
do końca roku 2019, jak i celów na koniec 2023 r. dla osi, w ramach których 
realizowany jest RLKS w formule bezpośredniej. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając oceny wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
 
Warszawa, ………stycznia 2020 r. 
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