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  PRZEDMOW A    

 

Niniejsza publikacja przygotowana została w formie komentarza do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, 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 i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 

Dotyczy okresu programowania 2014–2020 i opisano w niej: 
− źródła finansowania polityki spójności, 
− przesłanki i cele polityki spójności, 
− proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, 
− zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, 
− aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w pań-

stwach członkowskich, 
− ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji. 

Publikacja przedstawia podstawowe pojęcia, opisuje istotne składowe 
dość skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie, wdrażanie, a na-
stępnie zamykanie programów/projektów europejskich. Umożliwia poznanie 
zagadnień istotnych na wszystkich szczeblach zarządzania funduszami UE, jak 
również dla beneficjentów różnych sektorów. Prezentuje poszczególne etapy 
procesów programowania, wdrażania i zarządzania funduszami Unii Europej-
skiej: rozpoczynając od charakterystyki źródeł finansowania, przez przedsta-
wienie celów polityki spójności, zasad zarządzania, monitorowania, sprawoz-
dawczości oraz oceny i kontroli, a wszystko w aspekcie uproszczeń regulacji 
prawnych. Czytelnik ma więc okazję spojrzenia na zagadnienia w szerszym 
kontekście, analizując również zmiany jakie pojawiły się w polityce spójności 
w obecnej perspektywie finansowej w odniesieniu do poprzedniej. Ten punkt 
widzenia na proces wdrażania funduszy strukturalnych, podobny w swojej 
formule do zaprezentowanego w poprzedniej publikacji dotyczącej funduszy 
unijnych 2007–2013, pozwala uświadomić sobie, iż to wszystko co dzieje się 
na poziomie konkretnego projektu, realizowanego przez konkretnego benefi-
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cjenta jest elementem skomplikowanego systemu interwencji polityki spójno-
ści realizowanej przez Unię Europejską. Analogicznie do poprzedniej publika-
cji – obecne opracowanie nie jest podręcznikiem określającym krok po kroku 
jak wypełniać wnioski o dotację. Jest natomiast próbą zidentyfikowania kom-
pleksowego procesu wdrażania funduszy Unii Europejskiej, skonstruowanego 
na potrzeby obecnej perspektywy finansowej 2014–2020. Regulacje, którym 
poświęcono komentarz dedykowane są kwestiom wdrażania funduszy Unii 
Europejskiej, począwszy od fazy programowania, przez fazę zarządzania 
i kontroli, a kończąc na fazie monitorowania i ewaluacji oraz informacji i ko-
munikacji. Komentowane regulacje zawierają szereg rozwiązań mających uła-
twić realizację projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej. Z uwagi 
na ich specyficzny charakter, celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie 
intencji, które stały za wprowadzeniem przedmiotowych zapisów z punktu 
widzenia krajowego systemu wdrażania funduszy europejskich.  

Przy dużym rozproszeniu informacji dotyczących funduszy EU przedstawio-
ne tu „kompaktowe” ujęcie tematu jest niewątpliwym atutem publikacji. To 
„kompaktowe” (kompleksowe) a zarazem szczegółowe omówienie zasadnicze-
go dla perspektywy finansowej 2014–2020 aktu prawnego, który wyznacza 
ramy pożądanego kształtu polityki spójności po 2013 r. i mechanizmy koordy-
nacji wsparcia w ramach funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 
2014–2020, dzięki którym możliwe będzie bardziej zintegrowane korzystanie 
z tych funduszy, ukierunkowane na wzmocnienie efektywności i skuteczności 
instrumentów strukturalnych. Niektóre uproszczenia najważniejszych elemen-
tów poszczególnych obszarów polityki spójności 2014–2020 opierają się na 
wcześniejszych zmianach wprowadzonych w latach 2007–2013, natomiast inne 
są propozycjami na przyszłość. Należy zauważyć, że szereg wypracowanych 
rozwiązań odzwierciedla propagowane od 2007 r. przez Polskę i inne państwa 
członkowskie kierunki reformy polityki spójności, czyniąc ją polityką: 
− skoncentrowaną na przedsięwzięciach przyczyniających się do wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia; 
− zintegrowaną, tj. łączącą działania inwestycji twardych i miękkich; 
− ukierunkowaną terytorialnie, tj. uwzględniającą odmienne uwarunkowania 

społeczno-gospodarcze regionów; 
− wyposażoną w silny komponent „działań lokalnych”, tj. szerzej uwzględnia-

jącą rolę miast w stymulowaniu wzrostu oraz powiązań miasto–wieś. 

Została przygotowana z uwzględnieniem listy najważniejszych zmian  
w pakiecie legislacyjnym polityki spójności na lata 2014–2020. Każdy artykuł 
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rozporządzenia będącego przedmiotem niniejszego opracowania opatrzony 
jest komentarzem, a tam gdzie było to konieczne, komentarzem poszerzonym 
tak, aby czytelnik miał okazję zapoznać się w sposób wyczerpujący z najważ-
niejszymi zmianami jakie zostały wprowadzone w pakiecie legislacyjnym poli-
tyki spójności na lata 2014–2020. Najważniejsze wprowadzone zmiany w po-
lityce spójności 2014–2020 dotyczą w szczególności następujących zagadnień: 
1. Programowanie strategiczne,  
2. Koncentracja tematyczna,  
3. Warunkowość ex-ante,  
4. Ramy wykonania (performance framework),  
5. Zarządzanie i kontrola,  
6. Duże projekty, 
7. Kwestie finansowe poza Wieloletnimi Ramami Finansowymi,  
8. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP),  
9. Europejska Współpraca Terytorialna.  

Publikacja jest napisana tak, aby była zrozumiała i użyteczna dla wszyst-
kich zainteresowanych funduszami. Już sama struktura rozporządzenia okre-
śla kolejność zapoznawania się z zagadnieniami, aby uzyskać kompletny obraz 
opisywanych procesów. Układ poszczególnych części rozporządzenia pozwala 
na systematyczne studiowanie całej treści książki, jak również na swobodny 
wybór zagadnień, na których zależy bardziej zaawansowanemu czytelnikowi. 
Cały ten skomplikowany proces (przygotowywania, wdrażania (czy zamyka-
nia) perspektywy) jest w toku i podlega ciągłej aktualizacji, ze względu na 
zmieniające się regulacje czy procedury metodologiczne – a zasady opisane  
w tym komentarzu, z uwagi na swój ogólny/nadrzędny charakter, pozostają 
niezmienne (do kolejnej nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia). Po tę 
książkę mogą więc sięgnąć ci, którzy chcą poznać ścieżki w labiryncie unij-
nych/polskich procedur dotyczących realizowania programów/projektów 
unijnych. Książka ta opisuje proces absorpcji środków unijnych, który ma po-
tencjalnie znaczące oddziaływanie na gospodarkę narodową, budżet państwa, 
bądź prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej państw członkow-
skich, a także istotne następstwa dla państw członkowskich.  

Publikacja w pierwszej kolejności adresowana jest do praktyków – pra-
cowników instytucji rządowych i samorządowych zaangażowanych w przygo-
towanie oraz nadzór nad procesem planowania, wdrażania, zamykania pro-
gramów/projektów europejskich, ale także do beneficjentów programów UE 
(przedsiębiorców oraz samorządów) i studentów kierunków europeistyki czy 
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pozyskiwania i rozliczania środków unijnych w ramach realizowanych pro-
gramów bądź projektów. Opracowanie to powinno więc stanowić źródło wie-
dzy przede wszystkim dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem me-
chanizmów funkcjonowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyj-
nych, a więc zajmujących się opracowywaniem, a następnie wdrażaniem pro-
gramów/projektów aktualnej perspektywy finansowej 2014–2020, instytucji 
bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie i realizację programów pomo-
cowych, udzielających wsparcia finansowego z funduszy unijnych, a także dla 
nowych pracowników administracji państwowej, którym po raz pierwszy zda-
rza się zmierzyć z zagadnieniami nowej perspektywy. Potencjalną grupę czy-
telników mogą stanowić również osoby zajmujące się problematyką funduszy 
w podmiotach korzystających z unijnego wsparcia. Dodatkową grupą czytel-
ników mogą być studenci studiów licencjackich, magisterskich czy podyplo-
mowych poszukujący informacji na temat pozyskiwania i rozliczania środków 
unijnych. Opracowanie zawiera dogłębne wyjaśnienia najistotniejszych prze-
pisów prawa europejskiego – niezbędne dla wszystkich, którzy napotykają na 
problemy interpretacji zasad regulujących np. system programowania instru-
mentów, których źródłem finansowania są m.in. fundusze unijne. Tabele za-
warte w książce pozwalają na lepsze przedstawienie omawianej problematyki. 
Przejrzyste przygotowanie publikacji ułatwia sprawne poruszanie się w tej 
dość skomplikowanej materii, a równocześnie, jest próbą „oswojenia” wszyst-
kich z euro biurokratyczną „nowomową”. 

 

     Autorka 
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Zastosowane w niniejszym opracowaniu skróty oznaczają: 
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EFMR 

EFRROW 
 

EFRR 
EFS 

EFRR, EFS 
EFSI 

 
EPS 

EWT 
FS 
IA 
IC 
IP 
IZ 

 
IW 
KE 

KPR 
MIiR 

                    MŚP 
                  NUTS 

 
NUTS2 

 
 

NUTS3 
 
 

OFIP 
 

PKB 
PO 

RKSL 
Rozporządzenie 

 
RPO 

Europejski Bank Inwestycyjny 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Europejski Fundusz Społeczny 
Fundusze strukturalne 
Fundusze EFSI – europejskie fundusze strukturalne  
i inwestycyjne 
Europejska Polityka Spójności 
Europejska Współpraca Terytorialna 
Fundusz Spójności 
Instytucja Audytowa 
Instytucja Certyfikująca 
Instytucja Pośrednicząca 
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym, regio-
nalnym programem operacyjnym lub programem EWT 
Instytucja Wdrażająca 
Komisja Europejska 
Krajowy Program Reform  
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
Nomenclature Units for Territorial Statistics (Nomenkla-
tura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych)  
Poziom regionu (tj. województwa) określony w ra-
mach Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS2)  
Poziom podregionu (tj. zgrupowania kilku powiatów) 
określony w ramach Nomenklatury Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NUTS3) 
Dokument, o którym mowa w art. 124 ust.3 rozpo-
rządzenia ogólnego 
Produkt Krajowy Brutto 
Program Operacyjny 
Rozwój kierowany przez społeczność lokalną 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
Regionalny Program Operacyjny  
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SL2014 
Strategia „Europa 2020”  

 
SZOOP 

 
TFUE 

UE 
WE 

WPR 
ZIT 

Centralny System Teleinformatyczny 
Unijna strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa-
żonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu  
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Ope-
racyjnego  
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Unia Europejska 
Wspólnota Europejska 
Wspólna Polityka Rolna 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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   WSTĘ P     

 

Rozporządzenie nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., podobnie jak 
większość rozporządzeń wspólnotowych, składa się z preambuły stanowiącej 
jego wstęp i zawierającej przesłanki, którymi kierował się prawodawca przy 
uchwalaniu tego aktu oraz zawierającej odniesienia do poszczególnych arty-
kułów, a także ze 154 artykułów ujętych w pięć części. W poszczególnych czę-
ściach wyodrębniono tytuły, a w większości z nich rozdziały, a także sekcje, 
które opisują główne elementy procesu przygotowywania, wdrażania i zarzą-
dzania programami finansowanymi w ramach polityki regionalnej realizowa-
nej w perspektywie finansowej 2014–2020. Część pierwsza określa przedmiot 
rozporządzenia i definicje, druga – przepisy mające zastosowanie do wszyst-
kich EFSI, trzecia – przepisy mające zastosowanie tylko do funduszy polityki 
spójności (EFRR, EFS, FS), czwarta zawiera przepisy mające zastosowanie 
wyłącznie do funduszy polityki spójności i EFMR, natomiast piąta – przepisy 
końcowe. Jasne określenie zależności między poszczególnymi częściami Roz-
porządzenia1 oraz między Rozporządzeniem a rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy ma zapewnić spójność interpretacji przepisów. Po-
nadto przepisy szczególne, ustanowione w przepisach dotyczących poszcze-
gólnych funduszy, mogą mieć charakter uzupełniający. W przypadku, gdy 
w Rozporządzeniu jest wyraźnie przewidziane odstępstwo dotyczące po-
szczególnych funduszy – przepisy szczególne, ustanowione w przepisach do-
tyczących poszczególnych funduszy mogą odbiegać od odpowiadających im 
postanowień Rozporządzenia. Zgodnie z zapisem w preambule Rozporządze-
nia nr 1303/2013, zawierającej odniesienia do poszczególnych artykułów, 
przepisy szczegółowe, dotyczące poszczególnych funduszy zostały określone 
odpowiednio we właściwych dla nich rozporządzeniach. 

 

                                                           
1 Zawsze jeśli będziemy używać zwrotu „Rozporządzenie” będzie mowa o Rozporządzeniu nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. 
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