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Streszczenie 
Efektywność struktury organizacyjnej systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

Wyniki analizy uprawniają do stwierdzenia, że mamy do czynienia z generalną 

funkcjonalnością rzeczonej struktury – nie stwierdzono w funkcjonujących rozwiązaniach 

istotnych problemów, które w sposób krytyczny oddziaływałyby na proces wdrażania 

Programu. Również perspektywa przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

RPO WSL 2014-2020 jest spójna z powyższym wnioskiem. Jest to o tyle istotne, że struktura 

zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 jest relatywnie skomplikowana (ze 

szczególnym uwzględnieniem liczby instytucji, które tworzą system realizacji Programu). 

Jednocześnie jednak, zidentyfikowano problemy o charakterze szczegółowym wobec których 

uzasadnione byłoby podjęcie w przyszłym okresie finansowania określonych działań 

zaradczych zorientowanych na usprawnienie systemu realizacji lub optymalizację zasobów 

ludzkich i organizacyjnych. Pamiętać przy tym jednak trzeba, że kształt całego systemu 

realizacji Programu w latach 2021-2027 będzie w dużym stopniu zależny od regulacji 

nadrzędnych (krajowych i wspólnotowych), które mogą utrudniać pełną samodzielność IZ/IP 

w przyjmowaniu określonych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych.  

Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną i podział zadań w ramach samej IZ, to również – co do 

zasady – mają one funkcjonalny charakter. Potwierdzeniem tego faktu są opinie głównych 

interesariuszy, które wskazują na relatywnie niewielką skalę występowania problemów 

związanych z niewłaściwym zaadresowaniem zadań, ich dublowaniem lub brakiem 

określenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za dane zadanie. Dodatkowo, należy 

zauważyć, że w stosunkowo niewielkim stopniu osoby pełniące funkcje kierownicze 

dostrzegają potrzebę określonych przesunięć kompetencji i obowiązków w zakresie 

realizowanych zadań. Jeśli chodzi o ewentualne usprawnienia struktury organizacyjnej i 

podziału zadań w ramach IZ, to w przyszłym okresie finansowania powinny one dotyczyć 

przede wszystkim wzmocnienia funkcji decyzyjno-interpretacyjno-koordynującej 

Departamentu Rozwoju Regionalnego, zmiany podejścia w zakresie dekretacji oraz 

wprowadzenia szczegółowych modyfikacji dotyczących istniejącego podziału kompetencji i 

odpowiedzialności w ramach IZ RPO WSL. 

Ostatni aspekt analizy w ramach oceny efektywności funkcjonowania struktury 

organizacyjnej systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL dotyczy sfery komunikacyjnej. 

Ocena przebiegu procesów komunikacyjnych w ramach systemu realizacji RPO WSL 

pozwala na sformułowanie przede wszystkim dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze, 

komunikacja ta przebiega w sposób generalnie prawidłowy, tzn. nie mamy do czynienia z 

występowaniem znaczących problemów komunikacyjnych rozumianych jako brak możliwości 

przekazywania / otrzymania informacji od osób / komórek organizacyjnych z którymi kontakt 

jest niezbędny dla realizacji określonych zadań. Po drugie, ewentualne problemy związane 

są przede wszystkim z kwestiami technicznymi lub związanymi ze złożonością struktury 

zarządzania i wdrażania RPO WSL. W obu przypadkach zostały sformułowane określone 

zalecenia dotyczące możliwych zmian i usprawnień, pamiętać należy, że w wielu 

przypadkach kluczowe znaczenie dla sprawności procesów komunikacyjnych ma czynnik 

ludzki, a ten poddaje się w ograniczonym stopniu wprowadzanym rozwiązaniom 

usprawniającym. Jednocześnie, szczególny kontekst dla funkcjonowania modelu komunikacji 

stworzyła sytuacja związana z pandemią COVID-19. Z jednej strony pojawiły się określone 

problemy i wyzwania w sferze komunikacji oraz konieczność wprowadzenia nowych 
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rozwiązań możliwych do zastosowania w przypadku pracy zdalnej. Z drugiej jednak, te 

wprowadzane doraźnie rozwiązania mogą stanowić podstawę do wprowadzenia trwałych 

zmian dotyczących modelu komunikacji w ramach systemu realizacji RPO WSL na lata 

2021-2027. 

Analiza możliwości usprawnienia procesów oraz ujednolicenia dokumentacji w 

ramach systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

W toku przeprowadzonej analizy podkreślono znaczenie uproszczeń związanych z dwoma 

kluczowymi procesami: oceną wniosków o dofinansowanie i weryfikacją wniosków o 

płatność. W odniesieniu do obu z tych procesów sformułowano określone zalecenia. 

Jednocześnie jednak podkreślić trzeba, że na sprawność przebiegu poszczególnych 

procesów mają wpływ nie tylko konkretne rozwiązania i regulacje ich dotyczące. Istotne 

znaczenie ma także ogólne podejście do realizacji zadań związanych z wdrażaniem 

Programu. Dlatego też, wpływ na ewentualne zwiększenie sprawności przebiegu różnych 

procesów mają także działania o charakterze horyzontalnym. Z tego względu w ramach 

identyfikacji procesów wymagających zmian zwrócono uwagę na: dążenie do jak 

największego skrócenia łańcuchów decyzyjnych w ramach instytucji oraz kontynuację i 

pogłębienie informatyzacji procesów realizowanych w ramach Programu. 

W toku prowadzonej analizy unaocznił się także problem dotyczący niekorzystnego 

oddziaływania na sprawność procesu wdrażania RPO WSL czynników zewnętrznych, które 

dotyczą przede wszystkim restrykcyjności regulacji nadrzędnych oraz wymagań stawianych 

instytucjom regionalnym na etapie ich kontrolowania. Niektóre rozwiązania (np. złożoność i 

szczegółowość IW) stanowią w dużej mierze efekt oddziaływania tych czynników. By 

zniwelować ich negatywny wpływ, konieczna jest zmiana podejścia nie tylko na poziomie 

regionalnym, ale i krajowym. 

Jeśli chodzi o kwestię ewentualnego ujednolicenia dokumentacji w ramach systemu 

zarządzania i wdrażania RPO WSL, to podkreślić trzeba, że kwestia ta nie może być 

traktowana w sposób bezwarunkowy i stanowiący cel sam w sobie. Nie powinno bowiem 

budzić wątpliwości stwierdzenie, iż różnice w dokumentacji odzwierciedlają przede 

wszystkim realne zróżnicowania i specyfikę każdego z funduszy. Z tego względu trudno 

oczekiwać pełnej możliwości uspójnienia dokumentacji programowej (na różnych etapach 

wdrażania Programu). Z drugiej jednak strony, ewentualne ujednolicenie choć części 

dokumentów byłoby działaniem korzystnym zarówno z punktu widzenia instytucji 

wdrażających RPO WSL, jak i wnioskodawców i beneficjentów. Dlatego też, zostały 

sformułowane określone zalecenia wskazujące te obszary (rodzaje dokumentów), w 

przypadku których szczególnie należałoby rozważyć w przyszłym okresie finansowania 

działania uspójniające. Tak naprawdę jednak, szczególnie istotne w sformułowanych 

rekomendacjach jest zalecenie szczegółowo określające algorytm postępowania na etapie 

tworzenia nowych dokumentów na potrzeby przyszłej perspektywy finansowej (w tym: 

kryteriów wyboru projektów). Algorytm ten nie „wymusza” ujednoliceń, ale pozwala na ich 

wprowadzenie tam, gdzie będzie to uzasadnione i możliwe (w kontekście regulacji 

nadrzędnych dotyczących każdego z funduszy). 

Warunki pracy personelu zaangażowanego w realizację RPO WSL 

Jeśli chodzi o warunki pracy personelu zaangażowanego w realizację RPO WSL 2014-2020, 

to generalnie ocenić należy je pozytywnie, przy czym jest to ocena generalna, w wybranych 

aspektach szczegółowych zostały zidentyfikowane określone problemy dotyczące tego 

wymiaru systemu realizacji. Jest to diagnoza spójna z tą, która została przygotowana na 
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etapie rozpoczęcia procesu wdrażania Programu, gdzie wskazano określone problemy 

szczegółowe, jednak nie zostały one uznane za zagrażające skutecznej i efektywnej 

realizacji RPO WSL. Wśród tych szczegółowych problemów, które dotyczą sytuacji bieżącej 

(i jako takie powinny być traktowane jako uzasadnienie dla podjęcia określonych działań 

naprawczych w kontekście przyszłej perspektywy finansowej) wskazać należy przede 

wszystkim na: występujące w wybranych obszarach problemy wskazujące na niedobory 

kadrowe (dot. działań stricte wdrożeniowych), zróżnicowaną skalę partycypacji szkoleniowej 

w ramach poszczególnych instytucji i komórek organizacyjnych, poczucie niejasności 

procedur związanych z premiowaniem i awansowaniem pracowników oraz występowanie 

określonych problemów sprzętowo-informatycznych. 

Realizacja wskaźników OP XIII 

Analizie poddano stopień realizacji następujących wskaźników: poziom fluktuacji 

pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności; odsetek wdrożonych 

rekomendacji operacyjnych; ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów. W 

ramach wszystkich analizowanych wskaźników wartości docelowe zostały znacząco 

przekroczone, co oznacza, iż osiągnięto wyraźnie większy niż planowany poziom rezultatów. 

Ocena działań podejmowanych na rzecz stosowania zasad horyzontalnych w 

ramach systemu realizacji RPO WSL 

Mamy do czynienia ze stosowaniem na poszczególnych etapach wdrażania RPO WSL 

procedur i rozwiązań zapewniających realizację zasad horyzontalnych w różnych ich 

aspektach. Potwierdzeniem tego jest zarówno fakt funkcjonowania zróżnicowanych 

mechanizmów i rozwiązań (charakterystycznych dla poszczególnych etapów), które dotyczą 

realizacji zasad horyzontalnych, jak i generalnie pozytywna ich ocena przez różnych 

interesariuszy wdrażania Programu. Zidentyfikowane działania cechuje także zgodność z 

zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Agendy działań na rzecz 

równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. 

Jeśli chodzi o zapewnienie realizacji polityk horyzontalnych w ramach dofinansowanych 

przedsięwzięć, to kluczowe znaczenie ma tutaj identyfikacja i selekcja takich projektów, które 

zapewnią realizację zasad horyzontalnych. Analiza benchmarkingowa wskazuje, że 

podejście zastosowane w RPO WSL jest relatywnie rozbudowane i pogłębione – w 

odniesieniu do zasad równościowych i zasady zrównoważonego rozwoju każdy 

wnioskodawca (bez względu na obszar interwencji) jest zobowiązany do podania 

szczegółowych informacji o planowanym sposobie realizacji danej polityki horyzontalnej. Taki 

model na pewno zapewnia rozbudowaną bazę informacyjną (podobne podejście jest zresztą 

stosowane także na etapie składania wniosków o płatność), natomiast w kontekście 

przyszłego okresu finansowania należałoby rozważyć, czy to podejście faktycznie musi być 

stosowane w sposób niezależny od powiązań pomiędzy obszarami interwencji a 

poszczególnymi zasadami horyzontalnymi. 

Zarówno wśród beneficjentów, jak i przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

Programu zauważalne są efekty związane ze wzrostem świadomości / zmianą postrzegania 

zasad horyzontalnych. W obu grupach szczególnie zauważalna jest zmiana dotycząca 

kwestii, których dotyczą zasady równościowe, przede wszystkim zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zauważalny efekt 

ilościowy ma swoje potwierdzenie także w jakościowych opiniach, gdzie wskazywano, że 
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sam fakt wprowadzenia do problematyki funduszy unijnych kwestii horyzontalnych w 

pewnym sensie uwrażliwia różne strony procesu (wnioskodawców, pracowników instytucji, 

osoby oceniające, członków KM) na kwestie stanowiące przedmiot poszczególnych polityk 

horyzontalnych.   

Pracownicy w różnym stopniu w ramach poszczególnych instytucji i zasad horyzontalnych, 

dostrzegają ewentualne działania swojej macierzystej instytucji w zakresie zarządzania 

zasobami kadrowymi i materialnymi, które odnoszą się do zasad horyzontalnych. 

Jednocześnie, wybrane analizy wskazują, że nie ma aktualnie symptomów braku tego 

rodzaju i pilnej potrzeby zwiększania aktywności IZ/IP w tym zakresie – przypadki 

subiektywnego poczucia dyskryminacji w miejscu pracy występują bardzo rzadko, a 

jednocześnie większość pracowników dostrzega w swojej instytucji dostępność miejsc pracy 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach RPO WSL na realizację zasad 

horyzontalnych 

Zauważyć należy duże powiązanie oddziaływania na realizację zasad horyzontalnych z 

zakresem interwencji – zakładany wpływ projektu na realizację danej polityki horyzontalnej 

odzwierciedla to, w jakim obszarze interwencji przedsięwzięcie jest realizowane. Jest to 

sytuacja korzystna ponieważ potwierdza ona, że wpływ Programu na realizację polityk 

horyzontalnych nie odbywa się wyłącznie poprzez zapewnienie formalnej zgodności 

projektów z wymaganiami dotyczącymi zasad horyzontalnych. Istotne znaczenie ma bowiem 

także kierunkowanie wsparcia – to w jakim obszarze realizowany jest projekt może 

warunkować stopień i charakter oddziaływania na kwestie będące przedmiotem polityk 

horyzontalnych. 

Jeśli chodzi o efekty osiągane przez uczestników projektów w obszarach wsparcia 

współfinansowanych z EFS, to są one dość mocno zróżnicowane, co jest pozytywne, jeśli 

przyjmiemy, że również potrzeby odbiorców pomocy nie mają jednorodnego charakteru 

(szczególnie, gdy mówimy o osobach z grup o szczególnych potrzebach).  

Potwierdzeniem korzystnej sytuacji w zakresie realizacji zasad horyzontalnych są także dane 

dotyczące stopnia realizacji (w poszczególnych osiach priorytetowych) wskaźników 

powiązanych z zasadami horyzontalnymi – nie mamy w tym przypadku do czynienia z 

istotnymi trudnościami w osiągnięciu wartości docelowych.  

W przypadku zdecydowanej większości projektów, w których uczestniczyli odbiorcy wsparcia 

podejmowane były działania zapewniające adekwatność udzielanej pomocy do potrzeb 

uczestników, w tym: tych reprezentujących grupy dyskryminowane. Traktować to należy jako 

czynnik istotnie i pozytywnie oddziałujący na osiągnięcie efektu, jakim jest poprawa sytuacji 

osób dyskryminowanych. Analizując skalę występowania poszczególnych efektów w ramach 

wyodrębnionych grup istotnych dla poszczególnych zasad horyzontalnych (kobiety / 

mężczyźni, osoby z niepełnosprawnością, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną), 

należy zauważyć brak znaczących różnic pomiędzy respondentami reprezentującymi 

poszczególne grupy. Z kolei analizując kwestię skuteczności pomiędzy funduszami, to w 

przypadku wsparcia współfinansowanego ze środków EFRR mamy do czynienia z nieco 

mniejszą skutecznością w realizacji przyjętych założeń dotyczących poprawy sytuacji grup 

dyskryminowanych, natomiast szczególnie zauważalny jest fakt, że tak jak w przypadku 

wsparcia EFS stopień skuteczności w ramach poszczególnych Osi priorytetowych jest 

zbliżony, tak w przypadku EFRR zauważalne są duże rozbieżności w deklarowanym 

poziomie skuteczności pomiędzy poszczególnymi obszarami interwencji wyodrębnionymi ze 

względu na Oś priorytetową. 
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W badaniu poddano ocenie mechanizm racjonalnych usprawnień. Skala jego 

dotychczasowego stosowania jest relatywnie niewielka, ale nie powinno być to traktowane 

jako symptom słabości tego instrumentu. Po pierwsze, w przypadku projektów, które już na 

etapie planowania zakładają udział osób z niepełnosprawnościami, koszty z tym związane są 

już przewidziane w budżecie projektu i mechanizm racjonalnych usprawnień nie ma 

zastosowania. Po drugie, mechanizm racjonalnych usprawnień powinien stanowić 

odpowiedź na pojawienie się w projekcie (wśród uczestników lub w ramach personelu 

projektu) osoby, której szczególne potrzeby wymagają podjęcia określonych działań. Jeśli 

więc takie osoby się nie pojawiają, to w sposób naturalny niewielka będzie skala stosowania 

omawianego mechanizmu. Po trzecie, skoncentrować się należy nie tyle na modyfikacjach 

samego mechanizmu i jego warunków, co zapewnienia beneficjentom i uczestnikom 

projektów odpowiedniej wiedzy jego dotyczącej, tak by w sytuacji wystąpienia takiej potrzeby 

zarówno realizatorzy projektów, jak i odbiorcy wsparcia mieli pełną świadomość możliwości 

zastosowania omawianego rozwiązania. 

W ramach identyfikacji działań projektowych dotyczących realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych zidentyfikowano relatywnie dużą ich różnorodność. Przy czym z największym 

zróżnicowaniem mamy do czynienia w przypadku zasad o charakterze równościowym. Może 

to świadczyć nie tylko o zróżnicowanym i zindywidualizowanym charakterze potrzeb w tym 

obszarze, ale także stosunkowo dobrym przygotowaniu beneficjentów do projektowania i 

realizowania działań, które dotyczą zapewnienia w projektach kwestii równościowych. W tym 

kontekście warto zaznaczyć, że to właśnie w odniesieniu do polityk horyzontalnych 

związanych z zasadą równości szans podejmowanych było najwięcej działań informacyjno-

promocyjnych.  

W kontekście oceny podejmowanych działań warto podkreślić, że osoby z 

niepełnosprawnością uczestniczące w projektach w większości dostrzegały określone 

udogodnienia do nich skierowane. Charakter tych udogodnień był zróżnicowany, przy czym 

szczególnie istotne jest to, że brak jakichkolwiek działań dostępnościowych w projektach, w 

których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością dotyczy zdecydowanej mniejszości 

przedsięwzięć.  

Wpływ obowiązku stosowania zasad horyzontalnych na system realizacji RPO WSL 

oraz beneficjentów 

Obowiązek stosowania zasad horyzontalnych może generować różnego rodzaju problemy 

zarówno w ramach systemu realizacji, jak i w prowadzonych projektach. W przypadku 

wyzwań związanych z realizacją polityk horyzontalnych kluczowym wnioskiem jest fakt ich 

relatywnie niewielkiej skali występowania. Odnosi się to zarówno do perspektywy 

beneficjenckiej, jak i instytucjonalnej – w obu przypadkach wyraźna mniejszość badanych 

dostrzega jakiekolwiek problemy związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych. Choć jest to 

konkluzja zdecydowanie pozytywna, to jednak pamiętać należy, że nie zawsze jednoznaczne 

jest powiązanie określonego problemu z kwestią polityk horyzontalnych. Przykładowo, 

problemy z rekrutacją uczestników projektów – które stanowią jeden z głównych problemów 

realizacyjnych w projektach współfinansowanych z EFS (na co wskazują zapisy wniosków o 

płatność odnoszące się do trudności w osiągnięciu założonych wartości docelowych 

wskaźników projektowych) mogą wskazywać np. na problem w zapewnieniu odpowiedniej 

dostępności projektu, czy niedopasowaniu do szczególnych potrzeb danej grupy odbiorców. 

A te przykładowe kwestie są już bez wątpienia ściśle powiązane z problematyką polityk 

horyzontalnych.  
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W przypadku obciążeń administracyjnych mamy do czynienia z sytuacją podobną jak w 

odniesieniu do wyzwań związanych z wdrażaniem polityk horyzontalnych – skala tego 

problemu jest relatywnie niewielka. Wniosek ten jest o tyle istotny, że – jak stwierdzono 

analizując regulacje dotyczące poszczególnych etapów wdrażania – w RPO WSL mamy do 

czynienia ze stosunkowo rozbudowanymi obowiązkami informacyjnymi projektodawców na 

etapie aplikowania o wsparcie i składania wniosków o płatność (chodzi tutaj o obowiązki 

informacyjne odnoszące się do kwestii polityk horyzontalnych). Jak się jednak okazuje, dla 

samych realizatorów projektów nie stanowi to bardzo poważnego problemu.   

Zalecenia dotyczące rozwiązań w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych w 

nowym okresie programowania 

W kontekście całości wyników dotyczących realizacji zasad horyzontalnych w RPO WSL 

sformułowano trzy główne zalecenia odnoszące się do: 

▪ wzmocnienia potencjału merytorycznego wnioskodawców / beneficjentów w zakresie 

realizacji zasad horyzontalnych, 

▪ zmiany podejścia do weryfikacji realizacji zasad horyzontalnych na etapie oceny 

projektów, 

▪ wprowadzenia lub utrzymania szczegółowych rozwiązań optymalizujących kwestię 

realizacji zasad horyzontalnych w RPO WSL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

12 

Executive Summary 
Effectiveness of the organisational structure of the ROP SV management and 

implementation system 

The results of the analysis justify the conclusion that we are dealing with the general 

functionality of the said structure - no significant problems were found in the existing 

solutions that would have a critical impact on the Program implementation process. In 

addition, the perspective of representatives of institutions involved in the implementation of 

the ROP SV 2014-2020 is consistent with the above conclusion. It is important due to the fact 

that the structure of management and implementation of the ROP SV 2014-2020 is relatively 

complicated (with particular emphasis on the number of institutions that are involved in the 

Program implementation system). However, at the same time, specific problems were 

identified for which it would be justified to take specific remedial actions in the future 

financing period aimed at improving the implementation system or optimisation of human and 

organisational resources. Furthermore, it should be remembered that the shape of the entire 

Program implementation system in 2021-2027 will largely depend on superior regulations 

(national and Community), which may hinder the full independence of the MA/IB in adopting 

specific organisational and procedural solutions.  

Considering the organisational structure and division of tasks within the MA itself, they are 

also functional as a rule. This fact is confirmed by the opinions of the main stakeholders, 

which indicate a relatively low scale of problems related to improper addressing of tasks, 

their duplication or the lack of identification of organisational units responsible for a given 

task. Additionally, it should be noted that persons performing managerial functions perceive 

the need for specific transfers of competences and responsibilities within the scope of 

performed tasks in a relatively low extent. With reference to possible improvements to the 

organisational structure and division of tasks within the MA, in the next financing period they 

should primarily concern the strengthening of the decision-interpreting and coordinating 

function of the Department of Regional Development, changing the approach to assignment 

and introducing detailed modifications to the existing division of powers and responsibilities 

as part of the MA of the RPO SV. 

The last aspect of the analysis of the assessment of the effectiveness of the organisational 

structure of the ROP SV management and implementation system concerns the 

communication sphere. Assessment of the course of communication processes within the 

implementation system of the ROP SV allows to form primarily two key conclusions. Firstly, 

this communication is generally correct, i.e. there are no significant communication problems 

understood as the inability to transmit/receive information from people/organisational units 

with whom contact is necessary to perform specific tasks. Secondly, possible problems are 

related primarily to technical issues or related to the complexity of the management structure 

and implementation of the ROP SV. In both cases, specific recommendations were 

formulated regarding possible changes and improvements. It should be remembered that in 

many cases the human factor is crucial for the efficiency of communication processes, and 

this is subject to the introduced improvement solutions to a limited extent. At the same time, 

the situation related to the COVID-19 pandemic created a special context for the functioning 

of the communication model. On the one hand, certain problems and challenges emerged in 

the field of communication and the need to introduce new solutions to be used in the case of 

remote work. On the other hand, these ad hoc solutions may constitute the basis for 
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introducing permanent changes to the communication model under the ROP SV 

implementation system for 2021-2027. 

Analysis of the possibilities of improving the processes and standardising the 

documentation within the ROP SV management and implementation system 

Within the conducted analysis, the importance of simplifications related to two key processes 

was emphasised: the assessment of applications for co-financing and the verification of 

applications for payment. Specific recommendations were developed these processes. 

However, it should be emphasised that the efficiency of the course of individual processes is 

influenced not only by specific solutions and regulations concerning them. The general 

approach to the implementation of the tasks related to the Program implementation is 

important, as well. For this reason, activities of a horizontal nature also impact on the 

possible increase in the efficiency of the course of various processes. Therefore, within the 

identification of processes requiring changes, attention was paid to: striving for the shortest 

possible shortening of decision-making chains within the institution, as well as the 

continuation and deepening of computerisation of the processes implemented under the 

Program. 

In the course of the conducted analysis, the problem of the negative impact on the efficiency 

of the implementation process of the ROP SV external factors, which primarily concern the 

restrictive nature of superior regulations and the requirements for regional institutions at the 

stage of their control, was also revealed. Some solutions (e.g. the complexity and detail of 

the VI) are largely the result of the impact of these factors. It is necessary to change the 

approach not only at the regional but also national level so as to eliminate their negative 

impact. 

As far as possible standardisation of documentation within the ROP SV management and 

implementation system is concerned, it should be emphasised that this issue cannot be 

treated unconditionally and constituting an end in itself. There should be no doubt that the 

differences in documentation primarily reflect the real differences and specificity of each 

fund. For this reason, it is difficult to expect a full possibility of harmonising the program 

documentation (at various stages of the Program implementation). On the other hand, the 

possible unification of at least some of the documents would be a beneficial activity both from 

the point of view of the institutions implementing the ROP SV, and applicants and 

beneficiaries. Therefore, specific recommendations were developed to indicate those areas 

(types of documents), in the case of which, in the future financing period, the coordinating 

activities should be particularly considered. In fact, however, the recommendation specifying 

in detail the algorithm of proceeding at the stage of creating new documents for the purposes 

of the future financial perspective (including: project selection criteria) is particularly important 

in the formulated recommendations. This algorithm does not "enforce" harmonisation, but 

allows to implement them where it is justified and possible (in the context of superior 

regulations concerning each of the funds).  

Working conditions of the personnel involved in the implementation of the ROP SV 

With reference to the working conditions of the personnel involved in the implementation of 

the ROP SV 2014-2020, they should generally be assessed positively. It should be 

remembered that this is a general assessment. In selected detailed aspects, specific 

problems regarding this dimension of the implementation system were identified. It is a 

diagnosis consistent with the one prepared at the stage of commencement of the Program 

implementation process, where specific detailed problems were identified; however, they 
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were not considered to threaten the effective and efficient implementation of the ROP SV. 

Among these detailed problems that relate to the current situation (and as such should be 

treated as a justification for taking specific corrective actions in the context of the future 

financial perspective), the following should be mentioned: problems in selected areas 

pointing to staff shortages (concerning strictly implementation activities), diversified scale of 

training participation within individual institutions and organisational units, the feeling of 

unclear procedures related to bonuses and promotion of employees, and the occurrence of 

specific hardware and IT problems. 

Implementation of Priority Axe XIII indicators 

The following indicators were analysed: the level of employee turnover in institutions involved 

in the cohesion policy; percentage of operational recommendations implemented; 

assessment of the usefulness of training forms for beneficiaries. For all analysed indicators, 

the target values were significantly exceeded, which means that the results were significantly 

higher than planned. 

Assessment of activities taken for the application of horizontal principles within the 

implementation system of the ROP SV 

We are dealing with the application of procedures and solutions at various stages of the 

implementation of the ROP SV, ensuring the implementation of horizontal principles in their 

various aspects. This is confirmed both by the fact of the functioning of various mechanisms 

and solutions (characteristic of individual stages) that relate to the implementation of 

horizontal principles, and their generally positive assessment by various stakeholders of the 

Program implementation. The identified actions are also consistent with the provisions of the 

Guidelines on the implementation of the principle of equal opportunities and non-

discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal 

opportunities for women and men under EU funds for 2014-2020 and the Agenda for Equal 

Opportunities and Non-discrimination under EU funds 2014-2020. 

As far as ensuring the implementation of horizontal policies under co-financed undertakings 

is concerned, the identification and selection of projects that will ensure the implementation 

of horizontal principles is crucial here. The benchmarking analysis shows that the approach 

applied in the ROP SV is relatively extensive and in-depth in relation to the equality principles 

and the principle of sustainable development. Each applicant (regardless of the area of 

intervention) is required to provide detailed information on the planned manner of 

implementing a given horizontal policy. Such a model certainly provides an extensive 

information base (a similar approach is also used at the stage of submitting payment 

applications), while in the context of the future financing period, it should be considered 

whether this approach actually needs to be applied in a way that is independent of the 

relationship between the areas of intervention and individual rules horizontal. 

Both among the beneficiaries and representatives of institutions involved in the Program 

implementation, there are noticeable effects related to the increased awareness/change in 

the perception of horizontal principles. In both groups, there is a particularly noticeable 

change in the issues related to the principles of equality, in particular the principle of equal 

opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities. The 

noticeable quantitative effect is also confirmed in qualitative opinions, where it was pointed 

out that the very fact of introducing horizontal issues to the issues of EU funds in a way 

sensitizes various sides of the process (applicants, institution employees, evaluators, 
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Monitoring Committee members) to the issues that are the subject of individual horizontal 

policies.   

Employees perceive possible activities of their home institution in the field of human 

resources and material resources management, which relate to horizontal principles, to a 

varying degree within individual institutions and horizontal principles. At the same time, 

selected analyses indicate that there are currently no symptoms of the lack of this type and 

an urgent need to increase the activity of MA/IB in this regard - cases of subjective feeling of 

discrimination in the workplace are very rare, and at the same time most employees see the 

availability of jobs in with physical disabilities. 

Assessment of the impact of the support implemented under the ROP SV on the 

implementation of horizontal principles 

It should be noted that the impact on the implementation of horizontal principles is highly 

related to the scope of intervention. The assumed impact of the project on the 

implementation of a given horizontal policy reflects the area of intervention in which the 

project is implemented. This is a favourable situation because it confirms that the impact of 

the Program on the implementation of horizontal policies is not only visible through ensuring 

the formal compliance of projects with the requirements of the horizontal principles. It is also 

important to direct the support - the area in which the project is implemented may determine 

the degree and nature of the impact on issues that are the subject of horizontal policies. 

Considering the effects achieved by project participants in the areas of support co-financed 

from the ESF, they are quite diverse, which is positive if we assume that also the needs of 

aid recipients are not homogeneous (especially when we are talking about people from 

groups with special needs).  

The data on the degree of implementation (in individual priority axes) of indicators related to 

the horizontal principles are also confirmation of the favourable situation in the 

implementation of horizontal principles. This case does not relate to any significant difficulties 

in achieving the target values.  

As far as the vast majority of projects in which support recipients participated are concerned, 

measures were taken to ensure that the assistance provided was adequate to the needs of 

participants, including those representing discriminated groups. This should be considered 

as a factor that has a significant and positive impact on achieving the effect of improving the 

situation of discriminated persons. When analysing the scale of occurrence of individual 

effects within the selected groups relevant to the individual horizontal principles 

(women/men, people with disabilities, people caring for a dependent person), it should be 

noted that there are no significant differences between the respondents representing 

particular groups. On the other hand, when analysing the issue of effectiveness between 

funds, in the case of support co-financed from ERDF funds, we can observe slightly lower 

effectiveness in implementing the adopted assumptions regarding the improvement of the 

situation of discriminated groups, while the fact that, as in the case of ESF support, it is 

similar for individual Priority Axes. For this reason, in the case of the ERDF, there are large 

discrepancies in the declared level of effectiveness between individual areas of intervention 

distinguished according to the Priority Axis. 

The study assessed the rational improvement mechanism. The scale of its application so far 

is relatively small, but it should not be considered as a symptom of the weakness of this 

instrument. Firstly, in the case of projects that  involve the participation of people with 

disabilities already at the planning stage, the related costs are provided for in the project 

budget and the rational improvement mechanism does not apply. Secondly, the rational 
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improvement mechanism should be a response to the appearance in the project (among 

participants or within the project staff) of a person whose specific needs require specific 

activities. For this reason, if such people do not appear, the scale of applying the discussed 

mechanism will naturally be low. Thirdly, we should concentrate not so much on modifying 

the mechanism itself and its conditions, but on providing beneficiaries and project 

participants with adequate knowledge about it, so that in the event of such a need, both 

project implementers and support recipients are fully aware of the possibility of applying the 

discussed solution. 

A relatively large variety of activities related to the implementation of individual horizontal 

principles was identified as part of the identification of project. The greatest differentiation 

occurs in the case of the principles of equality. This may prove not only the diversified and 

individualised nature of the needs in this area, but also the relatively good preparation of the 

beneficiaries for designing and implementing activities related to ensuring equality issues in 

the projects. In this context, it is worth noting that it was in relation to horizontal policies 

related to the principle of equal opportunities that the most information and promotion 

activities were undertaken.  

With reference to the assessment of the activities undertaken, it is worth emphasising that 

the majority of people with disabilities participating in the projects noticed specific facilities 

addressed to them. The nature of these facilities was varied. It is particularly important that 

the lack of any accessibility measures in projects in which people with disabilities participated 

concerns a definite minority of projects.  

Impact of the obligation to apply horizontal principles on the implementation system 

of the ROP SV and the beneficiaries 

The obligation to apply horizontal principles may generate various types of problems both 

within the implementation system and in the projects being performed. In the case of 

challenges related to the implementation of horizontal policies, the key conclusion is the fact 

of their relatively low scale of occurrence. This applies to both the beneficiary and 

institutional perspectives. In both cases a significant minority of respondents see any 

problems related to the implementation of horizontal principles. Although this is a definitely 

positive conclusion, it should be remembered that it is not always unequivocal to link a 

specific problem with the issue of horizontal policies. For example, problems with recruiting 

project participants, being one of the main implementation problems in projects co-financed 

from the ESF (as indicated by the provisions of payment claims relating to difficulties in 

achieving the assumed target values of project indicators) may indicate a problem in 

ensuring adequate availability project or mismatch to the specific needs of a given group of 

recipients. These exemplary issues are undoubtedly closely related to the issues of 

horizontal policies.  

In the case of administrative burdens, the situation is similar to that in the case of challenges 

related to the implementation of horizontal policies. The scale of this problem is relatively 

low. This conclusion is important because, as it was stated when analysing the regulations 

on individual stages of implementation, in the ROP SV we can observe relatively extensive 

information obligations of project promoters at the stage of applying for support and 

submitting payment applications (it is about information obligations relating to horizontal 

policies). As it turns out, this is not a very serious problem for the project implementers 

themselves.   
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Recommendations on solutions for the implementation of horizontal principles in the 

new programming period 

In the context of all results concerning the implementation of the horizontal principles, the 

ROP SV formulated three main recommendations relating to: 

▪ strengthening the substantive potential of applicants/beneficiaries in the 

implementation of horizontal principles, 

▪ changes in the approach to verifying the implementation of horizontal principles at the 

project assessment stage, 

▪ introducing or maintaining detailed solutions optimising the implementation of 

horizontal principles in the ROP SV. 
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Wprowadzenie 
Niniejszy raport został przygotowany w ramach realizacji przez Pracownię Badań i 

Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Woj. Śląskiego badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad 

horyzontalnych”. 

Struktura dokumentu jest następująca. We wstępnej części raportu zamieszczono 

streszczenie w wersji polsko- i angielskojęzycznej. W niniejszym wprowadzeniu zawarto 

najważniejsze informacje wstępne oraz omówiono cele przeprowadzonego badania 

ewaluacyjnego. Kolejny rozdział poświęcony został charakterystyce zastosowanej w badaniu 

metodologii oraz wskazaniu źródeł informacji wykorzystanych na potrzeby zrealizowanego 

badania ewaluacyjnego. Zasadniczą część raportu stanowi rozdział „Opis wyników badania”, 

w którym zawarto całość wyników przeprowadzonych analiz oraz sformułowanych na ich 

postawie rekomendacji. W rozdziale tym, w formie podrozdziałów, wyodrębniono 

zagadnienia odzwierciedlające treść poszczególnych pytań badawczych (w podziale na dwa 

główne rozdziały tematyczne poświęcone, odpowiednio: systemowi realizacji RPO WSL 

2014-2020 oraz stosowaniu zasad horyzontalnych). Zamknięciem merytorycznego 

komponentu raportu jest rozdział zawierający – w postaci tabeli wniosków i rekomendacji – 

całość wniosków i rekomendacji bazujących na wynikach przeprowadzonych studiów i 

analiz. Raport zamykają spisy ilustracji oraz dane źródłowe. Do niniejszego dokumentu – w 

formie odrębnych plików – załączono całość ilościowych i jakościowych danych wynikowych, 

narzędzia badawcze zastosowane w badaniu, zestawienia tabelaryczne dotyczące danych z 

zasobów statystyki publicznej odnoszących się do sytuacji osób zagrożonych dyskryminacją 

oraz elementy graficznej prezentacji danych (infografiki odnoszące się do obu obszarów 

badawczych i broszura informacyjna poświęcona obszarowi badawczemu dotyczącemu 

zasad horyzontalnych). 

CELE I ZAKRES PRZEDMIOTOWY EWALUACJI 
W ramach niniejszej ewaluacji sformułowano następujące cele badawcze: 

1. Ocena skuteczności i efektywności istniejącego systemu instytucjonalnego RPO 

WSL. 

2. Ocena wpływu działań XIII osi priorytetowej na rozwój zasobów kadrowych RPO 

WSL. 

3. Całościowa ocena działań w zakresie zasad horyzontalnych, zaplanowanych oraz 

podejmowanych w ramach RPO WSL.  

Zakres czasowy badania 

Zakres badania obejmował okres od początku wdrażania RPO WSL 2014-2020 do dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą.  

 

Zakres przedmiotowy badania 

1. Zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie 

i certyfikację RPO WSL: 
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− Instytucja Zarządzająca RPO WSL (Departamenty Rozwoju Regionalnego - RR, 

Europejskiego Funduszu Społecznego - FS, Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - FR),  

− Instytucja Certyfikująca RPO WSL – Departament Rozwoju Regionalnego, 

− Instytucje Pośredniczące – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (IP ZIT RPO WSL), Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (IP RIT RPO 

WSL-RIT SZ), Miasto Częstochowa (IP RIT RPO WSL-RIT SPn), Miasto Bielsko-

Biała (IP RIT RPO WSL-RIT SPd), 

− 6 departamentów w ramach Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, którym 

przekazano część zadań związanych z wdrażaniem Pomocy Technicznej RPO WSL 

2014-2020, tzw. departamenty współpracujące - Departament Administracji i 

Logistyki (AL), Departament Cyfryzacji i Informatyki (CI), Departament Obsługi 

Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego (KN),), Departament Księgowości (KG), 

Departament Finansowy (FN) oraz Departament Kadr i Płac (PK)1.   

2. Polityka kadrowa w ramach Instytucji Zarządzającej RPO WSL. 

3. Realizacja zasad horyzontalnych: zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasada równości szans kobiet 

i mężczyzn, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada partnerstwa. 

Zakres problemowy badania 

W badaniu udzielono odpowiedzi na następujące problemy badawcze w ramach 

poszczególnych obszarów badawczych. 

 

OBSZAR BADAWCZY A. SYSTEM INSTYTUCJONALNY RPO WSL 

1. Efektywność struktury organizacyjnej systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

a) Które elementy przyjętej struktury systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

wymagają zmiany, w celu poprawy sprawności jej funkcjonowania? 

b) Czy istniejący podział kompetencji i odpowiedzialności w ramach poszczególnych 

departamentów IZ RPO WSL jest właściwy? 

c) Jakie należałoby wprowadzić zmiany w modelu komunikacji w ramach istniejącej 

struktury zarządzania i wdrażania RPO WSL? 

2. Analiza możliwości usprawnienia procesów oraz ujednolicenia dokumentacji w ramach 

systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL   

a) Jakie procesy dotyczące wdrażania RPO WSL wymagają zmian w celu zwiększenia 

sprawności ich realizacji? 

b) Które dokumenty opracowywane w ramach IZ i IP RPO WSL należałoby ujednolicić w 

celu zwiększenia sprawności wdrażania Programu? 

4. Warunki pracy personelu zaangażowanego w realizację RPO WSL 

a) Czy realizowane działania w ramach OP XIII przyczyniły się do utrzymania 

odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, 

                                                
1 Zakres działań wskazanych departamentów oceniano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej tych departamentów (np. 
Regulamin organizacyjny Urzędu, Regulaminy wewnętrzne poszczególnych departamentów, procedury ujęte w odpowiednich 
zarządzeniach), badania terenowe dotyczyły tylko pracowników Departamentów Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego 
oraz Cyfryzacji i Informatyki. 
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wdrażanie i monitorowanie RPO WSL oraz do zapewnienia możliwości podnoszenia 

jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy? 

5. Realizacja wskaźników OP XIII 

a) Czy realizacja RPO WSL przyczyni się do osiągnięcia docelowych wartości 

wskaźników rezultatu 

OBSZAR BADAWCZY B. ZASADY HORYZONTALNE 

1. Ocena działań podejmowanych na rzecz stosowania zasad horyzontalnych w ramach 

systemu realizacji RPO WSL 

a) Czy procedury i rozwiązania zastosowane w ramach systemu realizacji RPO WSL 

zapewniły realizację zasad horyzontalnych? Jeżeli nie, jakiego rodzaju zmiany 

należałoby wprowadzić? 

b) Czy i jak podejmowane działania na poziomie instytucjonalnym oraz realizacji 

wsparcia, miały wpływ na zmianę postrzegania zasad wśród instytucji, beneficjentów i 

uczestników projektu? 

c) Jak ocenić należy realizację zasad horyzontalnych w ramach zarządzania zasobami 

kadrowymi i materialnymi instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL? 

2. Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach RPO WSL na realizację zasad 

horyzontalnych 

a) Jaki rodzaj wsparcia (typ projektu) oferowany w projektach okazał się najbardziej 

skuteczny i trwały w kontekście realizacji zasad horyzontalnych, a który najmniej i 

dlaczego? Jakie czynniki miały na to wpływ? 

b) Jaki jest wpływ realizowanych projektów na poprawę sytuacji osób 

dyskryminowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się 

w gorszej sytuacji ze względu na płeć? Czy realizowane projekty przyczyniły się do 

wyrównywania szans tych grup? 

c) Czy wprowadzenie standardów dostępności stanowiących załącznik nr 2 do 

Wytycznych zmieniło dostępność projektów i produktów projektów dla osób z 

niepełnosprawnościami? Czy dzięki wprowadzeniu standardów dostępności, 

zwłaszcza szkoleniowych, informacjo-promocyjnych, cyfrowych zwiększyła się liczba 

osób z niepełnosprawnościami, które biorą udział w projektach? Czy należy 

wprowadzić zmiany do standardów dostępności lub do praktyki ich wdrażania – jeśli 

tak to do których standardów i jakie zmiany? 

d) Jakiego rodzaju działania były planowane do podjęcia / podejmowane przez 

beneficjentów w celu realizacji zasad horyzontalnych w RPO WSL? 

3. Wpływ obowiązku stosowania zasad horyzontalnych na system realizacji RPO WSL 

oraz beneficjentów 

a) Z jakim rodzajem wyzwań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych miały do 

czynienia podmioty zarządzające i wdrażające RPO WSL (IZ, IP, beneficjenci)? Jak 

sobie z nim radziły? 

b) Jakie było obciążenie administracyjne związane z realizacją działań dotyczących 

wdrażania ww. zasad na poziomie programu i projektów w stosunku do osiągniętych 

efektów? 

4. Jakie można wskazać dobre praktyki (w ramach RPO WSL) w odniesieniu do projektów 

służących modelowej realizacji zasad horyzontalnych oraz w zakresie działań 
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podejmowanych przez IZ i IP na rzecz podnoszenia wiedzy pracowników instytucji i 

potencjalnych projektodawców na temat ww. zasad? 

5. Jakie działania należałoby kontynuować, a z których zrezygnować w nowej perspektywie 

finansowej - zarówno na poziomie projektów jak i programów? Czy i jakie nowe 

rozwiązania można byłoby zastosować w kontekście wdrażania zasad horyzontalnych w 

nowym okresie programowania?
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Opis zastosowanej metodologii 
Poniżej scharakteryzowano metodologię badania zastosowaną w niniejszej ewaluacji. 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH (DESK RESEARCH) 
W ramach analizy danych zastanych – w ramach obu obszarów badawczych zastosowany 

został dobór celowy, polegający na włączeniu w zakres analiz wszystkich danych, które 

cechowała przydatność z perspektywy celu badania.  

WYWIADY JAKOŚCIOWE 
W ramach wywiadów jakościowych z przedstawicielami zastosowany został dobór celowy. 

Indywidualnymi wywiadami jakościowymi (ze względu na sytuację sanitarno-

epidemiologiczną realizowanych w formie telefonicznej lub za pomocą wideo-połączeń) 

objęto następujące kategorie respondentów: 

Przedstawiciele IZ/IP (obszar A) 

W przypadku IZ przeprowadzonych zostało 6 wywiadów (po 2 wywiady na departament). W 

przypadku IP RPO WSL przeprowadzonych zostało również 6 wywiadów IDI (po 1 

wywiadzie). 

Informatorzy dysponujący wiedzą w zakresie beneficjenckiej perspektywy oceny 

systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL (obszar A) 

W ramach niniejszej kategorii uwzględnione zostały trzy subkategorie respondentów: 

(1) Przedstawiciele firm doradczych – W ramach niniejszej kategorii przeprowadzono 3 

wywiady. Przeprowadzony dobór uwzględniał aktywność podmiotów w oferowaniu 

wsparcia w zakresie korzystania z działań pomocowych w ramach RPO WSL. 

(2) Rzecznik Funduszy Europejskich – W ramach niniejszej kategorii przeprowadzono 1 

wywiad.  

(3) Przedstawiciele IZ/IP mający bezpośredni kontakt z beneficjentami  – W ramach 

niniejszej kategorii przeprowadzono 11 wywiadów z przedstawicielami następujących 

komórek organizacyjnych: 

▪ IZ – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (3 wywiady): 

- Referat kontraktacji  i realizacji projektów 1 

- Referat kontraktacji i realizacji projektów 2 

- Referat rozliczania wydatków 

▪ IZ – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (4 wywiady): 

- Referat realizacji projektów 

- Referat obsługi projektów 

- Referat wdrażania projektów 

- Referat rozliczania projektów. 

▪ IP WUP – Wydział Obsługi Projektów EFS (3 wywiady): 

- Zespół ds. obsługi projektów pozakonkursowych 
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- Zespół ds. obsługi projektów konkursowych I 

- Zespół ds. obsługi projektów konkursowych II. 

▪ IP ŚCP (1 wywiad): 

- Wydział Rozliczeń 

- Wydział Wyboru i Kontraktacji 

- Wydział Kontroli. 

Członkowie KM 

W ramach niniejszej kategorii przeprowadzono 7 wywiadów z członkami KM RPO WSL (lub 

ich zastępcami. Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami: strony samorządowej, strony 

rządowej, partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

Eksperci KOP 

W ramach wywiadów z ekspertami KOP przeprowadzono 8 wywiadów , po 4 wywiady z 

osobami dokonującymi oceny projektów w ramach EFS i EFRR.  

Przedstawiciele organizacji wspierających równość szans 

W ramach niniejszej kategorii zostały zrealizowane 3 wywiady. Zastosowany został dobór 

celowy, który bazował na profilu działalności organizacji oraz jej doświadczeniu. 

Łącznie przeprowadzono 45 wywiadów jakościowych.  

BADANIE ANKIETOWE PRACOWNIKÓW IZ/IP RPO 

WSL 
W ramach niniejszej techniki mającej na celu ocenę przez pracowników IZ/IP istniejącego 

systemu instytucjonalnego RPO WSL, a także funkcjonowania zasad horyzontalnych w 

ramach Programu, zastosowany został dobór zupełny, tj. badaniem objęci zostali wszyscy 

pracownicy IZ/IP RPO WSL, do których zostały przekazane przez Zamawiającego dane 

kontaktowe umożliwiające nawiązanie kontaktu drogę elektroniczną w celu przeprowadzenia 

badania internetowego. Przy czym w ramach UMWŚ z badania wyłączone zostały: 

Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego oraz Referat Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, a jednocześnie zakres badania objął wybranych pracowników 

Departamentu Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego (KN) oraz Departamentu 

Cyfryzacji i Informatyki (CI). 

W ramach niniejszej techniki wypełnionych zostało 669 ankiet. 

BADANIE MIXED-MODE Z BENEFICJENTAMI 
W ramach badania Mixed-mode zastosowany został dobór losowo-warstwowy 

nieproporcjonalny, którego warstwy tworzyły Osie priorytetowe, w ramach której realizowano 

projekty. Dobór miał charakter nieproporcjonalny w stosunku do struktury populacji pod 

względem przynależności do Osi priorytetowej, co miało na celu zwiększenie możliwości 

wnioskowania o sytuacji w mniej licznych Osiach priorytetowych. Badanie objęło swoim 

zakresem projekty ze wszystkich Osi priorytetowych poza Osią 13 związaną z pomocą 

techniczną. 

Pierwotna założona wielkość próby wynosiła 600 ankiet. Ostateczna zrealizowana wielkość 

próby wyniosła 1034 ankiet, co pozwala na wnioskowanie obarczone niskim błędem 
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szacunku na poziomie 3% (przy wielkości populacji wynoszącej 5002 projekty, poziomie 

ufności 0,95 oraz wielkości frakcji 0,5). 

WYWIADY CATI Z UCZESTNIKAMI 
W ramach badania CATI zastosowany został dobór losowo-warstwowy nieproporcjonalny, 

którego warstwy tworzyła Oś priorytetowa, w ramach której brano udział w projekcie, płeć 

oraz kwestia posiadania niepełnosprawności. Dobór w grupach osób z niepełnosprawnością 

oraz osób bez niepełnosprawności lub odmawiających wskazania ma charakter 

nieproporcjonalny w stosunku do struktury populacji pod względem przynależności do Osi 

priorytetowej, co ma na celu zwiększenie możliwości wnioskowania o sytuacji w mniej 

licznych osiach priorytetowych. Jeśli chodzi o strukturę płci w grupie osób bez 

niepełnosprawności lub odmawiających wskazania, to odzwierciedla ona strukturę populacji 

w poszczególnych Osiach priorytetowych. Wielkość próby zgodnie z zapisami SOPZ 

wyniosła 370 wywiadów. Badanie objęło pełnoletnich uczestników projektów. Populacja 

pełnoletnich uczestników wynosiła 293 813 osób.  

STUDIA PRZYPADKU 
Niniejsza technika badawcza została zastosowana w ramach obszaru badawczego B. 

Zasady horyzontalne. Technika została wykorzystana na potrzeby analizy najlepszych 

rozwiązań (w sposobie realizacji RPO WSL i wdrażania projektów) pod kątem znalezienia 

dobrych praktyk w kwestii modelowego zastosowania zasad horyzontalnych.  

BENCHMARKING 
Technika benchmarkingu została wykorzystana w ramach obu obszarów badawczych. W 

każdym obszarze badawczym zastosowany został określony wariant doboru celowego. 

W przypadku obszaru badawczego A. System instytucjonalny RPO WSL przedmiotem 

analizy była dostępna dokumentacja odnosząca się do systemu realizacji w ramach 

wszystkich pozostałych 15 regionalnych programów operacyjnych (obejmująca m.in. OFiP, 

czy regulaminy organizacyjne poszczególnych instytucji i komórek organizacyjnych). 

Z kolei w przypadku obszaru badawczego B. Zasady horyzontalne przedmiotem analizy były 

dokumenty (zapisy Programu lub ew. dodatkowych dokumentów odnoszących się do 

realizacji zasad horyzontalnych, a także kryteria wyboru projektów dotyczące kwestii polityk 

horyzontalnych), które regulują w ramach danego Programu zagadnienie realizacji 

poszczególnych polityk horyzontalnych. W przypadku niniejszego obszaru badawczego 

uwzględnione zostały rozwiązania stosowane zarówno w ramach regionalnych (wszystkie 

pozostałem 15 RPO), jak i krajowych programów operacyjnych.  

WARSZTAT / WYWIAD GRUPOWY 

W ramach niniejszej ewaluacji przeprowadzone zostały dwa spotkania o charakterze 

podsumowującym, których uczestnikami byli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w 

realizację RPO WSL: 

▪ warsztat z dyrektorami badanych instytucji w ramach IZ i IP RPO WSL 

podsumowujący wnioski dotyczące systemu realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 

(dotyczy obszaru A), 
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▪ wywiad FGI z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL podsumowujący stosowanie zasad 

horyzontalnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

W ramach obu ww. spotkań zastosowany został dobór celowy polegający na zapraszaniu do 

udziału w warsztacie / wywiadzie osób posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w 

zakresie danego obszaru badawczego (system realizacji / zasady horyzontalne). 
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Opis wyników badania 
W ramach niniejszego, zasadniczego, rozdziału przedstawiono całość wyników 

przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. Uwzględniając fakt, iż w ramach ewaluacji 

wyodrębnione zostały dwa główne obszary badawcze poświęcone, odpowiednio: systemowi 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

oraz stosowaniu zasad horyzontalnych, rozdział podzielono na dwa podrozdziały 

tematyczne. Struktura problemowa każdego z podrozdziałów odzwierciedla zakres 

problemowy każdego obszaru badawczego, tj. odpowiada katalogowi pytań badawczych, 

które zostały sformułowane w ramach danego obszaru badawczego.  

SYSTEM REALIZACJI RPO WSL 2014-2020 
W ramach niniejszego podrozdziału przedstawiono wyniki ewaluacji odnoszące się do 

systemu realizacji RPO WSL 2014-2020. Analizę rozpoczyna część poświęcona ocenie 

efektywności struktury organizacyjnej systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL. 

Następnie przedstawiono wyniki analizy możliwości usprawnienia procesów oraz 

ujednolicenia dokumentacji w ramach systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz 

warunków pracy personelu zaangażowanego w realizację Programu. Podrozdział zamyka 

część poświęcona realizacji wskaźników OP XIII. 

Efektywność struktury organizacyjnej systemu zarządzania i wdrażania 

RPO WSL 

Analiza efektywności struktury organizacyjnej systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

przeprowadzona została w odniesieniu do dwóch zasadniczych kwestii: oceny przyjętej 

struktury systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL pod kątem sprawności jej 

funkcjonowania oraz oceny modelu komunikacji w ramach istniejącej struktury zarządzania i 

wdrażania RPO WSL.  

Ocena przyjętej struktury systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL pod kątem 

sprawności jej funkcjonowania 

Głównym celem oceny przyjętej struktury systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL pod 

kątem jej funkcjonowania było stwierdzenie, które elementy rzeczonej struktury wymagają 

zmiany, w celu poprawy sprawności jej funkcjonowania. Niniejszą analizę traktować należy 

jako wprowadzenie do szczegółowych analiz dotyczących struktury organizacyjnej oraz 

przebiegu poszczególnych procesów, które przedstawiono w dalszej części. 

Punktem wyjścia analiz dotyczących przyjętej struktury zarządzania i wdrażania RPO WSL 

była analiza regulacji dotyczących tej kwestii. W tym celu przeprowadzono analizę 

dokumentacji określającej funkcjonowanie systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL, 

która objęła dokumenty, w których zdefiniowano podział zadań i kompetencji komórek / 

instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL. Katalog analizowanych 

dokumentów objął w tym przypadku Opis Funkcji i Procedur (OFiP) oraz dokumenty 

odnoszące się do poszczególnych instytucji – Instrukcje Wykonawcze (IW) oraz regulaminy 

organizacyjne. Analizowany był podział zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnymi 

elementami systemu instytucjonalnego.   
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Uwzględniając wyniki analizy desk research oraz wyniki badania jakościowego 

prowadzonego z głównymi kategoriami interesariuszy procesu wdrażania Programu 

stwierdzić należy, że uprawniona jest teza o generalnej funkcjonalności przyjętej struktury 

systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL pod kątem sprawności jej funkcjonowania. 

Istotne jest jednak wprowadzenie w tym przypadku dwóch istotnych, a jednocześnie 

powiązanych ze sobą, uwag. Po pierwsze, podkreślić należy, że funkcjonujący obecnie 

system stanowi w dużej mierze wypadkową doświadczeń z poprzedniego okresu wdrażania 

(przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwiązań nowych dla obecnej perspektywy finansowej, 

takich jak: wprowadzenie instrumentów terytorialnych, dwufunduszowość Programu). Po 

drugie, na obecnym etapie wdrażania RPO WSL w ramach obecnej perspektywy finansowej 

mamy do czynienia z bardzo wysokim stopniem „oswojenia” obowiązującego w ramach 

Programu, co m.in. oznacza adaptację do określonych słabości, czy „wąskich gardeł” 

przyjętej struktury. I tak jak, w okresie największej intensywności wdrażania Programu 

wprowadzanie określonych zmian organizacyjnych mogłoby stanowić zbyt duże ryzyko dla 

utrzymania odpowiedniej dynamiki wdrażania, tak najbliższy okres (lecz jeszcze przed 

okresem rozpoczęcia wdrażania Programu w ramach przyszłej perspektywy finansowej) 

powinien być traktowany jako optymalny w kontekście ewentualnych modyfikacji przyjętej 

struktury zarządzania i wdrażania Programu.  

Uwzględniając całość wniosków z przeprowadzonych analiz – bazujących na wynikach 

badania ilościowego i jakościowego oraz analizie desk research – należy przede wszystkim 

zwrócić uwagę na następujące kwestie szczegółowe związane z funkcjonowaniem głównych 

elementów systemu realizacji RPO WSL (przy czym podkreślić należy, że pominięto w tym 

przypadku analizę dotyczącą wewnętrznej struktury organizacyjnej kluczowego elementu 

tego systemu, jakim jest IZ, której poświęcona jest dalsza część raportu): 

• Generalna jednoznaczność i kompletność podziału zadań pomiędzy głównymi 

instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania RPO WSL (IZ oraz 

poszczególne IP) – Analizując zapisy OFiP oraz zapisy porozumień zawieranych 

pomiędzy IZ a poszczególnymi IP w odniesieniu do powierzenia tych drugim 

określonych zadań dotyczących wdrażania RPO WSL, podział zadań pomiędzy 

poszczególnymi elementami systemu realizacji RPO WSL ocenić należy jako 

generalnie jednoznaczny oraz kompletny (w znaczeniu zdefiniowania i przypisania do 

określonych instytucji zadań, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu 

procesu wdrażania Programu). Obowiązujące regulacje pomiędzy IZ a IP nie budzą 

też istotnych wątpliwości jeśli chodzi o relacje pomiędzy tymi elementami systemu, 

poza dwoma wyjątkami. Pierwszy dotyczy faktu, że w przypadku wsparcia w ramach 

EFS instytucje odpowiedzialne za wdrażanie instrumentów terytorialnych 

współpracują z dwoma instytucjami (IZ oraz IP WUP), które w przypadku różnych 

zagadnień i kwestii wdrożeniowych stosują różne podejścia. Drugi element, który 

może w obecnym kształcie systemu realizacji budzić pewne wątpliwości to kwestia 

nadzoru IZ RPO WSL nad Wojewódzkim Urzędem Pracy, która w różnym zakresie 

jest obecnie realizowana przez dwie komórki organizacyjne: Departament Rozwoju 

Regionalnego (nadzór w zakresie realizacji Programu) oraz Departament 

Europejskiego Funduszu Społecznego (nadzór nad instytucją). 

Powyższy wniosek o generalnie funkcjonalnej strukturze systemu zarządzania i 

wdrażania RPO WSL jest tym bardziej istotny, że struktura ta jest relatywnie 

rozbudowana jeśli odnieść ją do innych RPO. Analiza benchmarkingowa wykazała, 

że w przypadku RPO WSL występuje ponadprzeciętnie duża liczba IP. W przypadku 

większości RPO występuje sytuacja powoływania IP w zakresie wdrażania 
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instrumentów terytorialnych, z ewentualnym powierzeniem części zadań 

wdrożeniowych w zakresie EFS (są one wtedy powierzane wojewódzkim urzędom 

pracy, przy czym nie zawsze ich kompetencje jako IP ograniczają się wyłącznie do 

obszaru rynku pracy, np. w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego, IP WUP wdraża interwencję we wszystkich 

osiach priorytetowych współfinansowanych z EFS) lub EFRR (są one wtedy 

powierzane wojewódzkim jednostkom zajmującym się wspieraniem 

przedsiębiorczości). W przypadku RPO WSL zdecydowano się na powołanie IP we 

wszystkich obszarach, w których występuje w innych RPO delegacja części zadań, 

przy czym ze względu na specyficzne w woj. śląskim podejście do wdrażania 

instrumentów terytorialnych mamy do czynienia z aż 4 IP w zakresie wsparcia 

bazującego na tych instrumentach (najbardziej zbliżone podejście zastosowano w 

woj. dolnośląskim, gdzie wyodrębniono 3 obszary wdrażania instrumentu ZIT, co 

skutkowało powołaniem 3 IP ZIT).  

▪ Pozytywna ocena rozwiązań przyjętych w zakresie struktury organizacyjnej w 

ramach poszczególnych IP – W badaniu jakościowym przedstawicieli IZ/IP 

zdecydowanie pozytywnie oceniona została struktura organizacyjno-zarządcza 

poszczególnych IP, przy czym w każdym przypadku inaczej uzasadniano jej 

funkcjonalność. W przypadku IP WUP akcentowano przyjęty w instytucji sposób 

podziału zadań, który jest warunkowany etapem działań wdrożeniowych, a nie 

rodzajem interwencji (zwracając przy tym uwagę, że choć nie jest on w pełni 

jednoznaczny, gdyż pewne etapy muszą się ze sobą zazębiać, to jednak nie generuje 

to istotnych problemów, a raczej uruchamia procesy kooperacji pomiędzy 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi). W przypadku IP ŚCP podkreślano 

funkcjonalność przyjętej struktury organizacyjnej pod kątem jej elastyczności (także w 

kontekście okresowych przesunięć pracowników w przypadku spiętrzeń zadaniowych 

w określonych elementach struktury organizacyjnej). Z kolei w przypadku IP ZIT/RIT 

podkreślano sprawność procesów zarządzania, która wynika z relatywnie prostej 

(jednopoziomowej) struktury organizacyjnej tych podmiotów i niewielkiej liczebności 

personelu. Analiza desk research bazująca przede wszystkim na zapisach IW oraz 

regulaminów organizacyjnych poszczególnych IP potwierdziła wyniki badania 

jakościowego w tym znaczeniu, że nie zidentyfikowano problemów odnoszących się 

bezpośrednio do struktury organizacyjnej  

▪ Występowanie dużych rozbieżności w zakresie realizowanych zadań pomiędzy 

poszczególnymi IP – Z jednej strony mamy do czynienia z dwoma instytucjami o 

szerokim zakresie zadań (SCP oraz WUP), które w całości obsługują główne etapy 

wdrażania Programu w określonych i przypisanych do nich obszarach interwencji. Z 

drugiej strony, mamy do czynienia z czterema IP realizującymi zadania w zakresie 

wdrażania instrumentów terytorialnych (ZIT i RIT), których rola odnosi się przede 

wszystkim do realizacji zadań w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w 

naborach dedykowanych poszczególnym obszarom funkcjonalnym. W przypadku RIT 

ocena realizowana przez IP dotyczy wyłącznie kwestii zgodności ze Strategią RIT, 

natomiast w przypadku ZIT zakres zadań został poszerzony o ocenę merytoryczną, 

co stanowi odciążenie całego systemu realizacji RPO WSL, gdyż włącza do 

kluczowego etapu wdrażania w większym niż do tej pory zakresie nowe ogniwo. 

Podkreślić przy tym należy, że takie poszerzenie zakresu zadań, jakie zastosowano 

w przypadku IP ZIT pozwala zdyskontować kapitał wiedzy i doświadczenia tej 

instytucji, który został zbudowany od początku bieżącej perspektywy finansowej (w 
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ramach której instytucja ta jest nowym elementem). Podobna sytuacja może mieć 

zastosowanie także w przypadku pozostałych IP odpowiedzialnych za wdrażanie 

interwencji realizowanej z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych. 

▪ Duży stopień obciążenia poszczególnych elementów struktury systemu 

zarządzania i wdrażania RPO WSL zadaniami w zakresie konsultacji – 

Relatywnie rozbudowana struktura systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

(stosunkowo duża liczba IP oraz rozbudowana struktura organizacyjna IZ RPO WSL) 

sprawia, że znaczącemu rozbudowaniu i wzrostowi czasochłonności ulegają 

procedury konsultacyjne (dotyczące projektów określonych dokumentów, regulacji, 

planowanego kształtu wprowadzanych zmian w organizacyjnym lub merytorycznym 

wymiarze wdrażania Programu). Takie procedury opiniowania mają oczywiście 

charakter pozytywny w kontekście zapewnienia podejścia partycypacyjnego w 

procesie zarządzania RPO WSL, niemniej jednak wpływają niekorzystnie na 

sprawność procesu wdrażania (szczególnie, gdy niekiedy o konsultację danego 

dokumentu / rozwiązania proszone są osoby i komórki organizacyjne niezajmujące 

się danym zagadnieniem).  

▪ Duży stopień obciążenia poszczególnych elementów struktury systemu 

zarządzania i wdrażania RPO WSL zadaniami związanymi z przewidywanym 

przebiegiem procedur kontrolnych – Analiza charakteru i zakresu zadań 

realizowanych przez poszczególne instytucje stanowiące elementy struktury systemu 

zarządzania i wdrażania RPO WSL wskazuje na to, że sposób realizacji tych zadań 

często odzwierciedla – sygnalizowany w badaniu jakościowym – problem 

zabezpieczenia się instytucji w kontekście procedur kontrolnych prowadzonych przez 

instytucje nadrzędne. Chodzi tutaj przede wszystkim o problemy związane z 

kilkuetapową weryfikacją i zatwierdzaniem przebiegu zadań lub dokumentów 

powstających w ramach realizacji tych zadań. 

 

Bazując na powyższych wnioskach sformułowano określone zalecenia dotyczące 

ewentualnych modyfikacji – na potrzeby przyszłego okresu finansowania – przyjętej 

struktury zarządzania i wdrażania RPO WSL pod kątem zapewnienia możliwie jak 

największej sprawności procesu wdrażania Programu:  

▪ Uspójnienie kwestii nadzoru IP WUP przez IZ RPO WSL poprzez przypisanie 

zadań i kompetencji w zakresie sprawowania tego nadzoru do jednej komórki 

organizacyjnej w ramach IZ RPO WSL. 

▪ Rozważenie wprowadzenia zmian w zakresie zadań powierzanych IP 

odpowiedzialnym za wdrażanie instrumentów terytorialnych – Chodzi w tym 

przypadku o wprowadzenie w odniesieniu do wszystkich IP realizujących zadania 

dotyczące wdrażania instrumentów terytorialnych poszerzenia zakresu tych zadań, 

przynajmniej, o element oceny merytorycznej, która wykraczałaby poza ocenę 

zgodności projektu ze strategią danego obszaru funkcjonalnego.  Poszerzenie to 

mogłoby mieć charakter stały (w ramach wszystkich konkursów wdrażanych w 

określonych obszarach interwencji z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych) lub 

doraźny (w zależności od konieczności wsparcia IZ na etapie oceny merytorycznej).  

Należy przy tym podkreślić, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest w sposób 

ścisły zależne od regulacji nadrzędnych (krajowych i wspólnotowych) dotyczących 

wdrażania instrumentów terytorialnych w latach 2021-2027. To warunkowanie odnosi 

się zarówno do zakresu zadań powierzanych IP, jak i celowości / możliwości samego 
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powoływania tych instytucji. Jednocześnie, w przypadku wdrożenia niniejszego 

zalecenia niezbędne mogłoby się okazać wzmocnienie potencjału kadrowego i 

organizacyjnego IP. 

▪ Zmiana podejścia do prowadzenia wewnątrz- (w ramach IZ i IP) i 

międzyinstytucjonalnych (pomiędzy IZ a poszczególnymi IP) procesów 

konsultacyjnych dotyczących wprowadzanych zmian, aktualizacji, modyfikacji 

istotnych dokumentów programowych itp. – Konsultacje powinny być prowadzone 

w inny sposób niż w formie dedykowanej korespondencji. Powinny one mieć raczej 

charakter zbliżony do konsultacji społecznych – zamiast kierowania zapytania o 

konsultację do konkretnej osoby / komórki organizacyjnej należy udostępniać 

konsultowany dokument, wraz z określeniem terminu na jego ewentualne 

zaopiniowanie. By zwiększyć szansę na otrzymanie informacji zwrotnej od instytucji / 

komórek kluczowych dla przedmiotu konsultacji, w ramach udostępniania dokumentu 

należałoby wskazać instytucje / komórki kluczowe dla przedmiotu konsultacji. 

Odejście od szerokiego modelu konsultacji byłoby natomiast wskazane w sytuacji 

możliwości jednoznacznego wskazania instytucji / komórek organizacyjnych, których 

jako jedynych dotyczy przedmiot konsultacji. W takim wariancie konsultacje 

prowadzone byłyby tylko z tymi instytucjami / komórkami organizacyjnymi. 

W ramach poszczególnych komórek organizacyjnych powinno być także zwiększone 

włączenie pracowników niedecyzyjnych w procesy konsultowania pewnych 

dokumentów i rozwiązań, co pozwoliłoby zwiększyć sprawność prowadzenia 

procesów konsultacyjnych (zarówno ze względu na brak konieczności 

każdorazowego angażowania szczebla kierowniczego, a przede wszystkim – 

dyrekcyjnego, jak i na wykorzystanie istotnej wiedzy operacyjnej pracowników 

szczebla niedecyzyjnego). Przy czym tego rodzaju podejście musiałoby być 

stosowanie elastycznie – w przypadku kwestii najbardziej kluczowych dla procesu 

wdrażania może występować konieczność zaangażowania także szczebla 

dyrekcyjnego. 

▪ Ustalenie jednoznacznej linii postępowania instytucji kontrolnych w 

odniesieniu do określonych wymiarów kontroli oraz wymagań stawianych IZ/IP 

w zakresie dokumentowania różnych działań podejmowanych w związku z 

wdrażaniem RPO – W badaniu jakościowym z przedstawicielami IZ/IP ujawnił się 

istotny problem związany z wprowadzaniem ewentualnych modyfikacji systemu 

realizacji RPO WSL, który dotyczy ograniczeń formalno-administracyjnych mających 

swoje źródło w regulacjach szczebla krajowego. Chodzi tutaj przede wszystkim o 

kwestię rygoryzmu działań kontrolnych prowadzonych przez instytucje krajowe lub 

brak jednoznacznych wymagań (co z kolei sprawia, że na poziomie regionalnym 

stosuje się na tyle rygorystyczne procedury dokumentowania różnych działań, by 

ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów na etapie kontroli). Niniejsza kwestia 

wymaga podjęcia działań na poziomie krajowym, stąd powyższe zalecenie kierowane 

jest do szczebla ministerialnego. 

 

W ramach niniejszego podrozdziału przeprowadzono ocenę przyjętej struktury 

zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020. Wyniki analizy uprawniają do 

stwierdzenia, że mamy do czynienia z generalną funkcjonalnością rzeczonej struktury 

– nie stwierdzono w funkcjonujących rozwiązaniach istotnych problemów, które w sposób 

krytyczny oddziaływałyby na proces wdrażania Programu. Również perspektywa 

przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 jest spójna z 
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powyższym wnioskiem. Jest to o tyle istotne, że struktura zarządzania i wdrażania RPO WSL 

2014-2020 jest relatywnie skomplikowana (ze szczególnym uwzględnieniem liczby instytucji, 

które tworzą system realizacji Programu). Jednocześnie jednak, zidentyfikowano problemy o 

charakterze szczegółowym wobec których uzasadnione byłoby podjęcie w przyszłym okresie 

finansowania określonych działań zaradczych zorientowanych na usprawnienie systemu 

realizacji lub optymalizację zasobów ludzkich i organizacyjnych. Pamiętać przy tym jednak 

trzeba, że kształt całego systemu realizacji Programu w latach 2021-2027 będzie w dużym 

stopniu zależny od regulacji nadrzędnych (krajowych i wspólnotowych), które mogą utrudniać 

pełną samodzielność IZ/IP w przyjmowaniu określonych rozwiązań organizacyjnych i 

proceduralnych.  

Ocena istniejącego podziału kompetencji i odpowiedzialności w ramach 

poszczególnych departamentów IZ RPO WSL 

Przedmiotem niniejszej części jest ocena, czy istniejący podział kompetencji i 

odpowiedzialności w ramach poszczególnych departamentów IZ RPO WSL jest właściwy. W 

ramach niniejszego zagadnienia uwzględniono zapisy kluczowych dokumentów dotyczących 

podziału kompetencji i odpowiedzialności w ramach IZ (tj. regulaminów organizacyjnych, 

zarządzeń wewnętrznych oraz Instrukcji Wykonawczych), dla ich oceny wykorzystując dane 

obrazujące perspektywę głównej kategorii „użytkowników” i interesariuszy systemu realizacji 

Programu w jego części dotyczącej IZ (uwzględniając jednak także opinie przedstawicieli IP, 

z punktu widzenia których również podział kompetencji i odpowiedzialności w ramach 

poszczególnych departamentów IZ RPO WSL może cechować pozytywne lub negatywne 

oddziaływanie na wdrażanie całego Programu).  

W pierwszej kolejności przedstawiono opinie respondentów na temat zrozumiałości ich 

zakresu obowiązków. Jest to o tyle istotne, że – po pierwsze – stanowi już pierwszy 

wskaźnik tego, na ile podział zadań i kompetencji w ramach IZ RPO WSL został poprawnie 

określony. Po drugie, tylko w przypadku zrozumiałości swojego zakresu obowiązków i jego 

jednoznacznego określenia, pracownik może w sposób rzetelny oceniać poprawność 

podziału zadań pomiędzy nim a innymi osobami (z jego lub z innych komórek 

organizacyjnych). 
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Wykres 1. Opinie o zrozumiałości zakresu obowiązków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382; pytanie zadawane pracownikom IZ 

Praktycznie wszyscy badani pracownicy rozumieją zakres swoich obowiązków. Na poziomie 

całej instytucji odsetek respondentów deklarujących, że zakres ich obowiązków jest dla nich 

zrozumiały wyniósł 98,9% (w stopniu zdecydowanym – 55,2%, w stopniu bardziej 

umiarkowanym – 43,7%). Uprawnia to do sformułowania wniosku, że w wymiarze 

zrozumiałości zakresu obowiązków nie występują w IZ RPO WSL znaczące problemy. 

Sytuacja ta w zbliżonym stopniu dotyczy wszystkich badanych departamentów. Co więcej, 

wśród pracowników wszystkich badanych departamentów dominuje zdecydowanie 

przekonanie o zrozumiałości zakresu obowiązków (w przypadku pracowników pozostałych 

departamentów, tj. tych, które nie mają formalnego status IZ, wszyscy respondenci wyrazili w 

tym zakresie zdecydowane stanowisko, choć przyznać należy, że w grupie tej mamy do 

czynienia z relatywnie niewielką liczbą badanych).  

Zrozumiałość zakresu obowiązków przez pracowników nie stanowi jeszcze potwierdzenia 

poprawności sformułowania podziału zadań. By zweryfikować tę poprawność, poproszono 

respondentów o wskazanie częstości występowania sytuacji, w której osoba wykonuje 

zadania spoza zakresu swoich obowiązków. Częstość występowania takiej sytuacji jest 

wskaźnikiem kompletności przyjętego w IZ RPO WSL podziału zadań i obowiązków.  
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Wykres 2. Ocena częstości wykonywania zadań spoza zakresu swoich obowiązków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382; pytanie zadawane pracownikom IZ 

Problematyczna byłaby sytuacja, w której często lub bardzo często dochodzi sytuacji, w 

której pracownik ma poczucie wykonywania zadań spoza zakresu swoich obowiązków. 

Oznaczałoby to bowiem, że mamy do czynienia z systemowym problemem podziału zadań w 

IZ RPO WSL. Tego rodzaju opinie są jednak w zdecydowanej mniejszości (w największym 

stopniu dotyczą Departamentu Rozwoju Regionalnego, gdzie mniej więcej co dziesiąty 

badany odczuwa często (8% wskazań) lub bardzo często (1,3%) tego rodzaju sytuację). 

Jednocześnie, to właśnie w ramach tego departamentu blisko połowa pracowników (48%) 

wskazała na wariant „czasami”, jako charakteryzujący częstość dostrzegania problemu 

wykonywania zadań spoza zakresu obowiązków i jest to wyraźnie najwyższy odsetek 

wskazań spośród wszystkich analizowanych komórek organizacyjnych. 

W pozostałych departamentach dominuje sytuacja rzadkiego występowania omawianego 

problemu (DFS – 46,4% wskazań, DFR – 38%), jedynie w ramach połączonej kategorii 

obejmującej pozostałe departamenty dominuje (50% wskazań) wariant odpowiedzi 

sugerujący, że pracownik nigdy nie styka się z problemem konieczności wykonywania zadań 

spoza swojego zakresu obowiązków.  

Charakter tych „nadobowiązkowych” zadań wskazywanych przez respondentów jest bardzo 

zróżnicowany, najczęściej dotyczą one kwestii niestandardowych i/lub pilnych, które 

przekazywane są danemu pracownikowi, często ze względu na jego poziom doświadczenia i 

wiedzy w danym obszarze problemowym. Tego rodzaju sytuacje wydają się być niemożliwe 

do całkowitego uniknięcia. Zdarzały się jednak także opinie wskazujące, że realizowane 

zadania spoza zakresu obowiązków mają charakter powtarzalny i dotyczą czynności 

administracyjnych, kancelaryjnych, obsługowych itp.  

Podsumowaniem perspektywy pracowniczej w zakresie oceny istniejącego w IZ RPO WSL 

podziału kompetencji i odpowiedzialności są dane zaprezentowane na poniższym wykresie, 
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które obrazują skalę występowania określonych sytuacji problemowych odnoszących się do 

podziału zadań. 

Wykres 3. Występowanie sytuacji problemowych w zakresie podziału zadań 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382; pytanie zadawane pracownikom IZ 

Jak wynika z danych przedstawionych na powyższym wykresie, największa skala problemów 

związanych z podziałem zadań występuje w dwóch departamentach: Departamencie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departamencie Rozwoju 

Regionalnego. To właśnie w tych dwóch komórkach, w przypadku każdego z wyróżnionych 

problemów występuje największy odsetek wskazań potwierdzających występowanie danej 

trudności. Jeśli chodzi o Departament Rozwoju Regionalnego, to najpoważniejszy problem 

dotyczy występowania sytuacji, kiedy podjęte w komórce macierzystej zadanie jest 

realizowane w tym samym zakresie, także w innej komórce (22,7%) oraz kiedy nie do końca 

wiadomo, kto ma się zająć danym zadaniem (20% wskazań). W tym pierwszym przypadku 

wskazywano na zadania dotyczące m.in.: nadzoru nad realizacją zadań z zakresu pomocy 

technicznej; kwestii wykraczających poza RPO WSL 2014-2020 i realizowanych w 

komórkach zajmujących się innymi programami (Departament Terenów Wiejskich, gdzie 

wdrażany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Operacyjny Rybactwo i 

Morze); skarg składanych przez beneficjentów obsługiwanych przez IP RPO WSL; 

współpracy z IP RPO WSL (gdy dana kwestia jest podejmowana w odniesieniu do IP RPO 

WSL, przy jednoczesnym jej opracowywaniu w odniesieniu do całości Programu przez inną 

komórkę organizacyjną); zadań informacyjno-promocyjnych; przygotowania materiałów 

merytorycznych w ramach organizowanych wydarzeń. Wskazywano jednocześnie, że 

problemy tego rodzaju występują także, niezależenie od merytorycznego charakteru danej 

sprawy, gdy np. dana dokumentacja dekretowana jest na więcej niż jedną komórkę 

organizacyjną lub gdy pojawiają się kwestie o charakterze horyzontalnym (w ramach RPO 

WSL lub pomiędzy RPO WSL a innymi programami w realizację których również 

zaangażowany jest Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego), szczególnie będące relatywnie 

nowym tematem, który musi podjąć lub do którego musi odnieść się IZ RPO WSL. Z kolei 

jeśli chodzi o sytuacje, gdy nie do końca wiadomo, kto ma się zająć danym zadaniem, to w 

przypadku Departamentu Rozwoju Regionalnego problem ten odnoszono m.in. do zadań 

dotyczących: definiowania i określania wskaźników programowych; opiniowania 

wpływających do IZ RPO WSL dokumentów; kwestii sektorowych (np. transportowych), które 
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tylko częściowo dotyczą RPO WSL; weryfikacji poprawności przeprowadzenia procedur 

kontrolnych (tj. oceny, czy kontrola projektów została przeprowadzona w sposób właściwy). 

Dodawano jednocześnie, że tego rodzaju problem występuje – będąc jednocześnie trudnym 

do uniknięcia – w przypadku, gdy pojawiają się nowe lub wielowątkowe zagadnienia 

problemowe, w przypadku których nie jest jeszcze zdefiniowana ścieżka postępowania. 

Sygnalizowano także, że w przypadku niniejszego problemu również występują przypadki, 

gdy dekretacja danego pisma obejmuje więcej niż jedną komórkę organizacyjną, a do każdej 

z wymienionych komórek skierowana jest adnotacja zobowiązująca je do dalszego 

prowadzenia sprawy.  Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o problem realizacji w 

ramach DRR zadań, które są jednocześnie prowadzone w innych komórkach 

organizacyjnych, to odsetek wskazań respondentów jest w tym przypadku szczególnie 

wysoki w porównaniu z pozostałymi departamentami. Może to oznaczać, że specyfiką 

problemów dotyczących tej właśnie komórki organizacyjnej jest fakt prowadzenia zadań, 

które w jakiejś formie i zakresie są realizowane także w innych komórkach.  

Jeśli chodzi o Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to głównym 

problemem jest w jego ramach sytuacja, kiedy nie do końca wiadomo, kto ma zająć się 

danym zadaniem – na problem tego typu wskazało 22,5% badanych. Zwracano w tym 

przypadku przede wszystkim uwagę, że problem ten dotyczy: kwestii odnoszących się do 

różnych „etapów życia” projektu (którymi zajmują się różne komórki organizacyjne); 

udzielania odpowiedzi na zapytania projektodawców wpływające drogą elektroniczną; 

zagadnień, które znajdują się na styku zadań wdrożeniowych i związanych z 

programowaniem; dokonywania zmian w projektach na różnych etapach (przed i po 

podpisaniu umowy o dofinansowanie).  

Generalnie jednak stwierdzić należy, że wyszczególnione powyżej problemy dotyczą 

wyraźnej mniejszości pracowników. W żadnej z kategorii problemów i w żadnej komórce 

organizacyjnej odsetek respondentów odczuwających dany rodzaj problemów nie 

przekroczył jednej czwartej, a jeśli skalę problemu diagnozowalibyśmy na poziomie całej 

instytucji, to największe znaczenie ma problem występowania sytuacji, kiedy nie do końca 

wiadomo, kto ma się zająć danym zadaniem, ale i w tym przypadku dotyczy to jedynie 16,5% 

pracowników. Poza tym, nawet jeśli identyfikowany był przez respondentów jeden z 

powyższych problemów, to często nawet sami badani wskazywali, że dotyczy on sytuacji 

incydentalnych i trudnych do przewidzenia, a tym samym w ograniczonym stopniu 

poddających się standaryzacji. Bez wątpienia jednak częściowym rozwiązaniem 

występujących niejasności byłoby precyzyjne wskazywanie w procesie dekretacji 

jednej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy oraz 

każdorazowe wskazywanie w procesie dekretacji komórki organizacyjnej 

odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy w przypadku, gdy korespondencja kierowana 

jest do więcej niż jednej komórki organizacyjnej. Problemy szczegółowe związane z 

podziałem zadań w ramach realizacji zadań przez IZ RPO WSL powinny być natomiast 

rozwiązywane, tj. regulowane na poziomie Instrukcji Wykonawczych, w sytuacji gdy 

mamy do czynienia z powtarzalnością danego problemu.  

Powyższa diagnoza odzwierciedla perspektywę wszystkich pracowników IZ RPO WSL. 

Pamiętać jednak należy, że w kontekście podziału kompetencji i odpowiedzialności 

szczególną rolę odgrywają osoby pełniące – na różnych szczeblach – funkcje kierownicze w 

instytucji. Osoby te dysponują pełniejszą i szerszą wiedzą w zakresie rzeczonego podziału, 

same też odpowiedzialne są za delegowanie zadań, co sprawia, że w większym stopniu 

mogą dostrzegać ewentualne problemy, niejasności i luki w zakresie określenia podziału 
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zadań. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące tego, czy kadra kierownicza 

dostrzega ewentualną potrzebę przesunięć zadań w strukturze organizacyjnej IZ.  

Wykres 4. Dostrzeganie potrzeb przesunięć zadań w strukturze organizacyjnej IZ przez osoby 

pełniące funkcje kierownicze 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=9, IZ DFS - n=14, IZ DFR 

- n=15, IZ ogółem - n=39; pytanie zadawane pracownikom IZ pełniącym funkcje kierownicze 

Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę, że ze względu na fakt, że pytanie 

zadawano wyłącznie osobom pełniącym określone funkcje kierownicze, liczebności 

obserwacji na poziomie poszczególnych departamentów są niekiedy niewielkie. Jeśli jednak 

analizować będziemy skalę występowania poszczególnych problemów na poziomie całej IZ, 

to okaże się, że dwa główne postulaty dotyczą: przesunięcia zadań pomiędzy innymi 

komórkami niż respondenta (20,5% wskazań na poziomie całej IZ RPO WSL, przy zbliżonym 

odsetku wskazań we wszystkich badanych departamentach) oraz przesunięcia zadań z 

komórki respondenta do innej komórki w ramach departamentu respondenta (17,9% 

wskazań na poziomie całej IZ RPO WSL, przy najwyższym odsetku wskazań w 

departamentach wdrożeniowych). Jeśli chodzi o zadania, w przypadku których dostrzegana 

jest celowość ewentualnych przesunięć, to wskazywano przede wszystkim na zadania w 

zakresie: pogłębionej analizy wniosków o płatność (w kontekście procedur kontrolnych); 

przeprowadzania procedur dotyczących zamówień publicznych; regulowania kwestii 

horyzontalnych dla całego Programu. 

Generalnie jednak, podobnie jak miało to miejsce w badaniu wszystkich pracowników IZ 

RPO WSL, tak i w sytuacji zawężenia wyników do osób pełniących funkcję kierownicze skala 

wskazań poszczególnych postulatów nie jest bardzo duża i nie przekracza jednej czwartej 

wszystkich badanych. 

 

Uwzględniając całość wniosków z przeprowadzonych analiz – bazujących na wynikach 

badania ilościowego i jakościowego oraz analizie desk research – należy przede wszystkim 
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zwrócić uwagę na następujące kwestie szczegółowe związane z istniejącym obecnie 

podziałem kompetencji i odpowiedzialności w ramach IZ RPO WSL: 

▪ Generalnie pozytywna ocena przyjętego podziału kompetencji i 

odpowiedzialności dokonana przez wewnętrznych i zewnętrznych 

(poszczególne IP) interesariuszy funkcjonowania IZ RPO WSL – Ocena 

procesów kooperacyjnych prowadzonych w ramach IZ RPO WSL jest pozytywna, 

zarówno w aspekcie formalnym, jak i nieformalnym (z uwzględnieniem opinii 

przedstawicieli samej IZ, jak i poszczególnych IP). Nie zidentyfikowano istotnych 

problemów w tym zakresie. 

▪ Niejednoznaczne określenie i zdefiniowanie wiodącego ośrodka decyzyjno-

interpretacyjno-koordynującego w ramach procesu realizacji Programu i jego 

relacji z poszczególnymi elementami systemu wdrażania RPO WSL – W chwili 

obecnej mamy do czynienia z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego 

trzech IZ, których rolę pełnią: Departament Rozwoju Regionalnego, Departament 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Dwie ostatnie komórki organizacyjne realizują przede 

wszystkim zadania wdrożeniowe, natomiast pierwsza komórka – zadania dotyczące 

zarządzania i programowania. Jednocześnie jednak, nie do końca jednoznacznie 

określone zostały relacje pomiędzy tymi jednostkami w zakresie koordynacji 

procesów wdrażania, decyzyjności w zakresie podejmowania ostatecznych decyzji 

dotyczących wprowadzanych rozwiązań, formułowania wiążących interpretacji. Taka 

sytuacja pośrednio „rozmywa” odpowiedzialność, ale także oddziałuje kaskadowo na 

przebieg różnych procesów wdrażania Programu. 

W ramach analizy benchmarkingowej dotyczącej innych RPO stwierdzono 

występowanie dużej różnorodności w podejściu do umiejscawiania jednostki 

koordynującej proces wdrażania Programu w strukturze całego systemu realizacji. 

Mamy do czynienia z podejściem zbliżonym do tego w woj. śląskim (np. woj. lubuskie 

i podlaskie), ale mamy także do czynienia z przypadkami utworzenia jednej komórki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za całość procesu wdrażania RPO na wszystkich 

jego etapach, gdzie wyodrębnione zostały w sposób jednoznaczny zadania 

koordynujące i kompetencje w tym zakresie (woj. dolnośląskie i opolskie).  

▪ Występowanie problemów w zakresie odpowiedzialności za realizację 

określonych zadań w przypadku, gdy sprawa jest kierowana jednocześnie do 

więcej niż jednej komórki organizacyjnej lub nie jest wskazywana komórka 

odpowiedzialna – Chodzi w tym przypadku o sytuację, gdy w procesie dekretacji nie 

wskazuje się jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie danej sprawy lub wyznacza 

się więcej niż jedną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie danej 

sprawy, bez jednoznacznego wskazania komórki wiodącej. W pierwszym przypadku 

następuje impas w zakresie dalszego procedowania sprawy. Druga sytuacja może 

natomiast prowadzić zarówno do impasu (poprzez rozproszenie odpowiedzialności), 

jak i do równoległego prowadzenia danej sprawy przez dwie różne komórki 

organizacyjne w ramach IZ.  

▪ Występowanie szczegółowych problemów dotyczących podziału kompetencji i 

odpowiedzialności w ramach IZ RPO WSL: 

- Rozdzielenie w strukturze organizacyjnej zadań związanych z opracowaniem 

SZOOP oraz funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego.    
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- Rozproszenie zadań i kompetencji dotyczących nadzoru i kontroli systemowej 

nad IP. 

Bazując na powyższych wnioskach sformułowano zalecenia dotyczące ewentualnych 

modyfikacji – na potrzeby przyszłego okresu finansowania – przyjętej struktury zarządzania i 

wdrażania RPO WSL pod kątem zapewnienia możliwie jak największej sprawności procesu 

wdrażania Programu:  

▪ Wzmocnienie funkcji decyzyjno-interpretacyjno-koordynującej Departamentu 

Rozwoju Regionalnego – Tego rodzaju wzmocnienie może zostać osiągnięte na 

dwa sposoby. Pierwszy wariant dotyczy jednoznacznego określenia roli 

koordynującej i decyzyjnej DRR poprzez odpowiednie sformułowanie zapisów 

Instrukcji Wykonawczych (chodzi tutaj przede wszystkim o rezygnację w przypadku 

procesów konsultowania dokumentów / regulacji z elementu „akceptacji” / 

„uzgodnienia” propozycji przedkładanych przez DRR pozostałym departamentom – w 

treści IW, gdy mowa jest o konsultacji dokumentów / regulacji nie należy stosować 

elementu „akceptacji” przez inne niż DRR departamenty lub ew. „uzgodnienia”, a 

jedynie zakładać: „opiniowanie”, „zgłaszanie uwag” itp.; jednocześnie zgłoszenie 

ewentualnych uwag nie powinno nakładać na DRR obowiązku ponownych konsultacji 

z innymi departamentami). Wariant drugi polegałby na przebudowaniu 

dotychczasowej struktury organizacyjnej IZ RPO WSL i rezygnację z wyodrębniania 

trzech departamentów pełniących funkcję IZ. Wyodrębniony zostałby jeden 

departament pełniący rolę IZ RPO WSL, w ramach którego określona zostałaby 

struktura zależności pomiędzy poszczególnymi wydziałami zakładająca koordynującą 

i decyzyjną rolę wydziału analogicznego w swej roli do obecnego Departamentu 

Rozwoju Regionalnego. Za optymalny uznać należy wariant pierwszy (i to on stanowi 

element ostatecznej rekomendacji w omawianym aspekcie), gdyż nie prowadzi on do 

wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego bardzo 

rozbudowanej wewnętrznie i licznej pod względem personelu komórki organizacyjnej, 

która mogłaby się cechować ograniczoną sterownością i elastycznością. Niemniej 

jednak ewentualne wzmocnienie DRR w wymiarze decyzyjnym (w zależności od jego 

skali) może oznaczać także konieczność merytorycznego i kadrowego wzmocnienia 

tej komórki organizacyjnej.  

▪ Zmiana podejścia w zakresie dekretacji – Chodzi w tym przypadku o precyzyjne 

wskazywanie w procesie dekretacji jednej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

prowadzenie sprawy oraz każdorazowe wskazywanie w procesie dekretacji komórki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy w przypadku, gdy 

korespondencja kierowana jest do więcej niż jednej komórki organizacyjnej. W 

sytuacji, gdy dekretacja nieopisana w Instrukcji Wykonawczej ma charakter 

powtarzalny – przekazywanie informacji o takiej sytuacji do komórki odpowiedzialnej 

za system realizacji. 

▪ Wprowadzenie szczegółowych modyfikacji dotyczących istniejącego podziału 

kompetencji i odpowiedzialności w ramach IZ RPO WSL: 

- Włączenie zadań dotyczących opracowania SZOOP oraz funkcjonowania 

Komitetu Monitorującego do zakresu zadań jednej komórki organizacyjnej.  

- Ulokowanie całości kompetencji i odpowiedzialności w zakresie nadzoru i kontroli 

systemowej nad IP WUP w ramach jednej komórki organizacyjnej. 
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Podsumowując analizę dotyczącą istniejącego podziału kompetencji i odpowiedzialności w 

ramach IZ stwierdzić należy, że – co do zasady – ma ona funkcjonalny charakter. 

Potwierdzeniem tego faktu są opinie głównych interesariuszy, które wskazują na relatywnie 

niewielką skalę występowania problemów związanych z niewłaściwym zaadresowaniem 

zadań, ich dublowaniem lub brakiem określenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych 

za dane zadanie. Dodatkowo, należy zauważyć, że w stosunkowo niewielkim stopniu osoby 

pełniące funkcje kierownicze dostrzegają potrzebę określonych przesunięć kompetencji i 

obowiązków w zakresie realizowanych zadań. Jeśli chodzi o ewentualne usprawnienia 

struktury organizacyjnej i podziału zadań w ramach IZ, to w przyszłym okresie finansowania 

powinny one dotyczyć przede wszystkim wzmocnienia funkcji decyzyjno-interpretacyjno-

koordynującej Departamentu Rozwoju Regionalnego, zmiany podejścia w zakresie dekretacji 

oraz wprowadzenia szczegółowych modyfikacji dotyczących istniejącego podziału 

kompetencji i odpowiedzialności w ramach IZ RPO WSL.  

Ocena modelu komunikacji w ramach istniejącej struktury zarządzania i wdrażania 

RPO WSL 

W ramach niniejszej części skoncentrowano się na udzieleniu odpowiedzi na pytanie 

badawcze dotyczące tego, jakie należałoby wprowadzić zmiany w modelu komunikacji w 

ramach istniejącej struktury zarządzania i wdrażania RPO WSL. By możliwe było 

sformułowanie ewentualnych zaleceń w tym zakresie, niezbędne jest dokonanie diagnozy w 

zakresie wykorzystywanych poszczególnych kanałów komunikacji oraz identyfikacja ich 

oceny przez poszczególnych interesariuszy. Jednocześnie, w ramach oceny modelu 

komunikacji i sformułowanych zaleceniach uwzględniono regulacje zawarte w dokumentacji, 

która przede wszystkim stanowi regulator procesów komunikacji i przepływu informacji, czyli 

Instrukcjach Wykonawczych.  

W pierwszej kolejności przedstawiono dane obrazujące skalę wykorzystania poszczególnych 

kanałów komunikacji przez pracowników IZ / IP RPO WSL. W analizie uwzględniono dwa 

aspekty: przed pandemią COVID-19 oraz w trakcie pandemii COVID-19, tak by uchwycić 

ewentualne zmiany w modelu komunikacji w ramach istniejącej struktury zarządzania i 

wdrażania RPO WSL.   
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Wykres 5. Skala wykorzystania poszczególnych kanałów komunikacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP 

ZIT/RIT - n=22, IZ ogółem - n=382, Ogółem - n=648; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Dwa główne kanały komunikacji wykorzystywane w ramach systemu realizacji RPO WSL 

przez pracowników poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację Programu, to 

poczta elektroniczna oraz rozmowa telefoniczna. W przypadku pierwszego wspomnianego 

kanału, z jego wykorzystaniem przed pandemią COVID-19 mieliśmy do czynienia w 

przypadku ponad 90% respondentów (91,7%), by w okresie pandemii COVID-19 kanał ten 

był wykorzystywany już prze niemal wszystkich badanych (97,1%). Dominujący charakter 

tego kanału komunikacji dotyczy wszystkich badanych instytucji. Drugi ze wspomnianych 

kanałów komunikacji, czyli rozmowa telefoniczna, jest również wykorzystywany przez 

zdecydowaną większość badanych, choć jest to odsetek nieznacznie mniejszy (85,3% w 

przed pandemią COVID-19 oraz 90,6% w trakcie pandemii COVID-19 niż w przypadku 
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procesów komunikacyjnych związanych z wdrażaniem RPO WSL przebiega w oparciu o te 

dwa kanały komunikacyjne, których rola w ostatnich miesiącach jeszcze dodatkowo wzrosła 

(choć nie są to wzrosty bardzo duże, co wynika z faktu, że już przed pandemią COVID-19 

częstość wykorzystywania każdego z tych kanałów była bardzo duża). 

Analizując pozostałe kanały komunikacji zauważyć należy, że doszło w ostatnich miesiącach 

do istotnych zmian w modelu komunikacji w ramach istniejącej struktury zarządzania i 

wdrażania RPO WSL. Po pierwsze, drastycznie zmniejszyło się znaczenie takich kanałów 

komunikacji, jak: osobiste przekazywanie dokumentów (w odniesieniu do wszystkich 

instytucji ogółem nastąpił spadek z poziomu 69,9% do 20,1%), czy – w szczególności – 

rozmowa bezpośrednia (z 82,6% do 21,5%). Zidentyfikowane spadki dotyczą wszystkich 

badanych instytucji, przy czym w poszczególnych podmiotach skala tych spadków jest 

zróżnicowana, co wynika przede wszystkim z przyjętych w tych instytucjach rozwiązań w 

zakresie pracy zdalnej lub rotacyjnej oraz czasu obowiązywania tych rozwiązań od początku 

stanu pandemii COVID-19. Z drugiej strony zauważalny jest bardzo wyraźny wzrost innych 

kanałów komunikacji, które do tej pory były wykorzystywane zdecydowanie rzadziej, a w 

niektórych instytucjach – prawie wcale. Po pierwsze, chodzi tutaj o wideokonferencje (wzrost 

z poziomu 3,2% do 52,2%, przy czym największa skala wzrostu dotyczy w tym przypadku IZ 

RPO WSL, gdzie przed pandemią korzystało z tego kanału 2,6% badanych, a w trakcie 

pandemii – 63,6%). Po drugie, o komunikację za pośrednictwem komunikatorów 

internetowych różnego typu (wzrost z poziomu 37,5% do 68,2%).  

Mniej jednoznaczna jest zmiana w zakresie korzystania z systemu obiegu dokumentów, co 

wynika z faktu zróżnicowanej sytuacji w zakresie rozwiązań dotyczących tej formy 

komunikacji w poszczególnych instytucjach, ale także – na co zwracano uwagę w badaniu 

jakościowym – zróżnicowanych możliwości korzystania z systemów obiegu dokumentów w 

przypadku pracy zdalnej. Chodzi tutaj o fakt ograniczeń dostępu spoza sieci wewnętrznej 

instytucji i w przypadku korzystania ze sprzętu komputerowego niestanowiącego 

wyposażenia instytucji.  

Poszczególne – wskazywane przez respondentów – kanały komunikacji były także oceniane 

pod kątem częstości ich wykorzystywania. Dopiero zestawienie faktu i częstości korzystania 

z danej formy komunikacji pozwala precyzyjnie ocenić znaczenie danego kanału.  
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Wykres 6. Częstość wykorzystywania poszczególnych form komunikacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; rozmowa bezpośrednia: przed - 

n=530, w trakcie - n=139, osobiste przekazanie dokumentów: przed - n=447, w trakcie - n=130, rozmowa telefoniczna: przed - 

n=546, w trakcie - n=587, poczta elektroniczna e-mail: przed - n=588, w trakcie - n=629, komunikatory internetowe: przed - 

n=241, w trakcie - n=442, wideokonferencje: przed - n=20, w trakcie - n=338, system obiegu dokumentów: przed - n=440, w 

trakcie - n=408, inny sposób komunikacji: przed - n=24, w trakcie - n=34; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały 

wykorzystanie danej formy komunikacji 
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terminów, czy uczestnictwa większej liczby osób; większą różnorodność stosowanych 

kanałów komunikacji, co ułatwia skuteczne nawiązanie kontaktu. 

Uwzględniając powyższe, podkreślano, że zdecydowanie wskazanym jest utrzymanie 

modelu komunikacji, który wymusiła sytuacja sanitarno-epidemiologiczna, także w okresie po 

pandemii COVID-19. Pozwoliłoby to utrzymać korzyści wygenerowane przez rzeczoną 

zmianę, ale także uniknąć problemów generowanych przez dotychczasowy model 

komunikacji, oszczędzając tym samym zasoby czasowe, finansowe i organizacyjne 

poszczególnych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL. Istotne jest 

jednak, by w takiej sytuacji zniwelować problemy, które ujawniły się w trakcie pracy 

zdalnej, a które dotyczyły np. ograniczonej dostępności telefonicznej pracowników IZ 

RPO WSL w okresie, gdy instytucja ta funkcjonowała w całości w trybie zdalnym.  

Nie oznacza to jednak postulatu rezygnacji z innych, charakterystycznych dla stanu sprzed 

pandemii COVID-19, form i narzędzi komunikacji. Po pierwsze, jest to niemożliwe – w 

dłuższej perspektywie czasowej nie da się całkowicie uniknąć spotkań bezpośrednich. Po 

drugie, bezpośrednie formy kontaktu generują określone korzyści, związane m.in. z 

integracją pracowników, zwiększaniem potencjału kooperacyjnego, lepszą orientacją w 

zakresie wiedzy i kompetencji innych osób itd. Dlatego warto dążyć do jednoczesnego 

utrzymania – w warunkach sprzyjającej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej – np. 

okresowych, wyjazdowych, spotkań pomiędzy IZ a instytucjami pośredniczącymi 

odpowiedzialnymi za wdrażanie instrumentów terytorialnych, czy funkcjonowania 

grup tematycznych / zadaniowych z różnych komórek organizacyjnych, które w 

formule kolektywnej podejmowałyby określone kwestie problemowe związane z 

programowaniem lub wdrażaniem Programu.  

Ostatni aspekt uwzględniony w analizie poszczególnych kanałów komunikacji stosowanych 

w modelu komunikacji funkcjonującym w ramach istniejącej struktury zarządzania i 

wdrażania Programu dotyczy szybkości przebiegu procesów komunikacyjnych.  
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Wykres 7. Ocena szybkości załatwiania „spraw” przy pomocy poszczególnych kanałów komunikacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; przed pandemią COVID-19: 

rozmowa bezpośrednia: IP WUP - n=96, IP ŚCP - n=90, IP ZIT/RIT - n=16, IZ ogółem - n=312, Ogółem - n=514, osobiste 

przekazanie dokumentów: IP WUP - n=87, IP ŚCP - n=82, IP ZIT/RIT - n=13, IZ ogółem - n=248, Ogółem - n=430, rozmowa 

telefoniczna: IP WUP - n=105, IP ŚCP - n=92, IP ZIT/RIT - n=17, IZ ogółem - n=317, Ogółem - n=531, poczta elektroniczna e-

mail: IP WUP - n=114, IP ŚCP - n=100, IP ZIT/RIT - n=19, IZ ogółem - n=340, Ogółem - n=573, komunikatory internetowe 

(tekstowe, głosowe lub wideo): IP WUP - n=51, IP ŚCP - n=3, IP ZIT/RIT - n=2, IZ ogółem - n=167, Ogółem - n=223, 

wideokonferencje: IP WUP - n=3, IP ŚCP - n=3, IP ZIT/RIT - n=2, IZ ogółem - n=8, Ogółem - n=16, system obiegu dokumentów 

(FINN 8 SQL lub inny): IP WUP - n=50, IP ŚCP - n=92, IP ZIT/RIT - n=6, IZ ogółem - n=278, Ogółem - n=426, inny sposób 

komunikacji: IP WUP - n=7, IP ŚCP - n=2, IP ZIT/RIT - n=2, IZ ogółem - n=9, Ogółem - n=20, w trakcie pandemii COVID-19: 

rozmowa bezpośrednia: IP WUP - n=40, IP ŚCP - n=54, IP ZIT/RIT - n=3, IZ ogółem - n=35, Ogółem - n=132, osobiste 

przekazanie dokumentów: IP WUP - n=40, IP ŚCP - n=49, IP ZIT/RIT - n=2, IZ ogółem - n=32, Ogółem - n=123. rozmowa 

telefoniczna: IP WUP - n=113, IP ŚCP - n=101, IP ZIT/RIT - n=20, IZ ogółem - n=342, Ogółem - n=576, poczta elektroniczna e-

mail: IP WUP - n=121, IP ŚCP - n=107, IP ZIT/RIT - n=20, IZ ogółem - n=368, Ogółem - n=616, komunikatory internetowe 

(tekstowe, głosowe lub wideo): IP WUP - n=74, IP ŚCP - n=24, IP ZIT/RIT - n=12, IZ ogółem - n=323, Ogółem - n=433, 

wideokonferencje: IP WUP - n=26, IP ŚCP - n=48, IP ZIT/RIT - n=16, IZ ogółem - n=236, Ogółem - n=326, system obiegu 

dokumentów (FINN 8 SQL lub inny): IP WUP - n=58, IP ŚCP - n=95, IP ZIT/RIT - n=5, IZ ogółem - n=237, Ogółem - n=395, inny 

sposób komunikacji: IP WUP - n=10, IP ŚCP - n=1, IP ZIT/RIT - n=2, IZ ogółem - n=17, Ogółem - n=30; pytanie zadawane 

osobom, które zadeklarowały wykorzystanie danej formy komunikacji; z analiz wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć” 
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Pod kątem szybkości załatwienia danej sprawy, rozwiązania określonego problemu, 

pozyskania informacji najlepiej oceniona została rozmowa telefoniczna (ocena ogólna 

obejmująca wszystkich respondentów wyniosła 4,38 na 5-punktowej skali). Dalej w rankingu 

„szybkości” znalazły się (z bardzo zbliżonymi wynikami oceny): komunikatory internetowe 

(4,31), rozmowa bezpośrednia (4,27) oraz wideokonferencje (4,23). Widać więc – co nie 

powinno zaskakiwać – że najlepiej oceniane są pod tym kątem te kanały komunikacji, które 

zakładają kontakt z drugą osobą w czasie rzeczywistym. Dlatego nieco niżej od pozostałych 

(za wyjątkiem systemu obiegu dokumentów oraz innych kanałów komunikacji) oceniona 

została komunikacja prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej (ocena 4,12).  

Wnioski wynikające z powyższej analizy potwierdzają również wyniki badania jakościowego, 

gdzie podkreślono że różnorodność stosowanych form i kanałów komunikacji jest bardzo 

pożądana ze względu na fakt różnego rodzaju problemów i podejmowanych kwestii. W 

części przypadków istotne jest precyzyjne przedstawienie np. interpretacji określonych 

zapisów prawnych (tutaj optymalna będzie komunikacja za pośrednictwem poczty 

elektronicznej), w innych zaś – szybkie skonsultowanie danej kwestii lub przekazanie 

podjętej decyzji (tutaj wskazany będzie kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem 

komunikatora internetowego). Z tego względu szczególnie pozytywnie ocenić należy jedną 

ze wskazanych wcześniej korzyści zmiany modelu komunikacji w kontekście pandemii 

COVID-19, czyli dywersyfikację wykorzystywanych kanałów i form komunikacji.  

Na koniec dotychczasowej analizy poświęconej modelowi komunikacji w ramach istniejącej 

struktury zarządzania i wdrażania RPO WSL przedstawiono poniżej wyniki identyfikacji przez 

pracowników IZ RPO WSL problemów w komunikacji z poszczególnymi kategoriami osób 

będących partnerami procesów komunikacyjnych.  

Wykres 8. Występowanie problemów w komunikacji z poszczególnymi kategoriami osób w ramach IZ 

RPO WSL 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382; pytanie zadawane pracownikom IZ; pytanie wielokrotnego wyboru, 

odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Z perspektywy większości badanych pracowników nie mamy do czynienia z istotnymi 

problemami dotyczącymi przebiegu procesów komunikacyjnych w ramach IZ RPO WSL, 

czego potwierdzeniem jest to, że ponad ¾ respondentów (75,9%) nie potwierdza 

występowania żadnych problemów komunikacyjnych, bez względu na to, kogo obejmują te 

procesy. Przy czym, w najmniejszym stopniu brak tego rodzaju problemów dotyczy 

Departamentu Rozwoju Regionalnego, gdzie żadnego z wyszczególnionych problemów nie 

dostrzega 65,3% badanych.  

Jeśli już mamy do czynienia z ewentualnymi problemami w zakresie komunikacji w ramach 

IZ RPO WSL, to najczęściej ujawniają się one w relacji z osobami z innej komórki 

organizacyjnej – na taką sytuację wskazał blisko co piąty (19,1%) respondent dostrzegający 

problemy natury komunikacyjnej, a w największym stopniu dotyczy to Departamentu 

Rozwoju Regionalnego, co w pewnym stopniu odzwierciedla specyfikę funkcji tej komórki 

organizacyjnej – realizuje ona wiele zadań w relacji z komórkami z innych departamentów 

(trudno mówić o dużej częstości tego rodzaju komunikacji np. pomiędzy Departamentem 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentem Europejskiego Rozwoju 

Regionalnego). Warto w tym miejscu przywołać także opinie z badania jakościowego, gdzie 

zwracano uwagę, że komunikacja poza macierzystą komórką organizacyjną (zarówno w 

ramach tego samego departamentu, jak i poza nim) zawsze będzie relatywnie utrudniona, co 

wynika z odmienności funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych, różnych 

celów, priorytetów i obszarów ich działań. Dlatego niekiedy może niedomagać proces 

spontanicznej wymiany informacji, w której zwraca się np. uwagę innych komórek 

organizacyjnych na istotne zmiany przebiegu pewnych procesów, ponieważ zakłada się, że 

inne komórki organizacyjne już taką wiedzę posiadły w inny sposób.  

Respondenci pytani o charakter problemów w różnych wymiarach procesów 

komunikacyjnych przede wszystkim akcentowali takie kwestie jak: czasowa niedostępność 

innych pracowników; brak reakcji / informacji zwrotnej; różne sposoby interpretacji 

przekazywanych informacji; zbyt duża złożoność łańcuchów komunikacyjnych i 

występowanie pośredników w przekazywaniu informacji; problemy i ograniczenia techniczne; 

słabość komunikacji zdalnej w porównaniu z komunikacją bezpośrednią; ograniczona 

dostępność informacji przekazywanych pomiędzy pojedynczymi osobami. Nie wszystkie 

spośród wskazanych problemów możliwe są do prostego zniwelowania, tym bardziej, że 

część z nich uwarunkowana jest przede wszystkim czynnikiem ludzkim. Warto jednak 

podkreślić przynajmniej dwa pożądane działania zaradcze: dążenie do skrócenia łańcuchów 

decyzyjnych (kwestia ta będzie przedmiotem szczegółowych analiz w dalszej części, która 

dotyczy możliwości usprawnienia procesów w ramach systemu realizacji RPO WSL), co 

powinno przełożyć się na skrócenie także łańcuchów komunikacyjnych oraz wprowadzenie 

mechanizmów wewnętrznej dystrybucji istotnych informacji (co ma szczególne znaczenie w 

przypadku pracy w trybie zdalnym, gdzie często wyjaśnienia i odpowiedzi udzielane są w 

komunikacji pomiędzy dwoma osobami).  

W badaniu jakościowym przedstawicieli IZ/IP potwierdziły się generalnie pozytywne opinie o 

przebiegu procesów komunikacyjnych w ramach systemu realizacji RPO WSL. Co istotne, 

na przebieg tych procesów nie wpływa negatywnie kwestia ewentualnej nadrzędności 

poszczególnych instytucji – przedstawiciele instytucji pośredniczących pozytywnie oceniali 

komunikację z IZ RPO WSL. Zwracano jednak uwagę, że tak jak w wielu przypadkach w 

ramach instytucji udało się już dokonać elektronizacji obiegu dokumentów i wymiany 

korespondencji, to jednak w relacjach pomiędzy IZ a IP tradycyjna i sformalizowana 

komunikacja nadal ma zastosowanie. W tym kontekście istotne byłoby dążenie do 
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zastosowania pełnej elektronizacji wymiany korespondencji pomiędzy tymi typami instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie Programu. 

Uczestnicy badania jakościowego przedstawicieli IZ/IP podkreślali przy tym, że relatywnie 

pozytywna ocena modelu komunikacji w ramach istniejącej struktury zarządzania i wdrażania 

RPO WSL w dużej mierze wynika ze swoistego „przetarcia” szlaków w ramach i pomiędzy 

instytucjami. Dotyczy to np. instytucji pośredniczących odpowiedzialnych za wdrażanie 

instrumentów terytorialnych – ZIT i RIT).   

Choć nie jest to bezpośrednim celem analizy, to analizując kwestię przebiegu (zarówno pod 

kątem sprawności, jak i skuteczności przebiegu procesów komunikacyjnych) nie można 

pominąć również tych wymiarów komunikacji, które dotyczą także innych kategorii 

interesariuszy niż tylko pracownicy IZ RPO WSL, czy pozostałych instytucji zaangażowanych 

w proces wdrażania Programu, a więc przede wszystkim – beneficjentów. W niniejszej 

ewaluacji nie było prowadzone badanie wśród beneficjentów poświęcone kwestii 

funkcjonowania systemu realizacji, w tym: modelu komunikacji2. Niemniej jednak, w badaniu 

jakościowym podejmowano kwestię różnych uwarunkowań współpracy i komunikacji z 

beneficjentami. Zwrócono uwagę, że i w przypadku tego wymiaru komunikacji, zmiana 

modelu polegająca na zwiększeniu kontaktów zapośredniczonych i zdalnych przyniosła 

pozytywne efekty. Po pierwsze, ułatwiony został kontakt z instytucjami dla tych 

beneficjentów, którzy funkcjonują w dużej odległości od tych instytucji. Po drugie, 

podkreślono użyteczność organizowanych dla projektodawców spotkań informacyjnych w 

formie webinarów, co również zwiększa dostępność tej formy przekazywania istotnych 

informacji. Podkreślono przy tym celowość zwiększenia znaczenia tej właśnie formy działań 

szkoleniowych jako nie tylko optymalnej w obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, ale 

także jako znacznie bardziej dogodnej dla odbiorców (powołując się przy tym na przykład 

woj. małopolskiego, gdzie oferowana jest projektodawcom duża ilość wsparcia 

merytorycznego realizowanego właśnie w takiej formie).  

W kontekście komunikacji z beneficjentami należy jeszcze zwrócić uwagę na trzy kwestie. 

Po pierwsze, pojawiły się wśród przedstawicieli IZ/IP opinie krytyczne dotyczące możliwości 

wykorzystywania witryny internetowej Programu jako narzędzia komunikacji z beneficjentami 

ze względu na jej ogólnokrajową standaryzację i ograniczone możliwości samodzielnego 

dostosowywania jej wyglądu i zawartości merytorycznej. Po drugie, skuteczność komunikacji 

z wnioskodawcami / beneficjentami nie zależy wyłącznie od działań podejmowanych przez 

pracowników bezpośrednio współpracujących z nimi na etapie składania wniosków o 

dofinansowanie, realizacji projektów, monitoringu, czy kontroli. Bardzo istotna jest tutaj także 

rola pracowników zajmujących się działaniami informacyjno-promocyjnymi. Z tego względu 

bardzo duże znaczenie ma uwzględnianie osób / komórek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za zadania informacyjno-promocyjne np. w procesie konsultacji 

określonych rozwiązań, czy planowania działań związanych z nadchodzącymi naborami 

wniosków o dofinansowanie. Chodzi tutaj przede wszystkim o włączenie – na możliwie jak 

najwcześniejszym etapie –  w „obieg przepływu wiadomości”, tak by planowane później 

działania mogły być komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Po trzecie, w 

odniesieniu do komunikacji telefonicznej (szczególnie biorąc pod uwagę wcześniej 

zasygnalizowane problemy z telefoniczną dostępnością w czasie pandemii COVID-19) 

należałoby rozważyć wprowadzenie (przynajmniej w odniesieniu do całej IZ RPO WSL) 

– wzorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – określonych ram 

czasowych dostępności telefonicznej pracowników komórek organizacyjnych 

                                                
2 Ilościowe badanie beneficjentów było realizowane w ramach obszaru badawczego poświęconego zasadom horyzontalnym.  
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mających kontakt z wnioskodawcami / beneficjentami. Przy czym podkreślić należy, że – 

po pierwsze – chodzi tutaj o ograniczenie godzinowe dostępności telefonicznej, nie zaś np. 

dostępności w zakresie komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub modułu do 

komunikacji w ramach systemu informatycznego. Po drugie, ograniczenie to powinno 

dotyczyć tylko komunikacji pomiędzy pracownikami instytucji a beneficjentami, nie zaś 

pomiędzy pracownikami poszczególnych instytucji w ramach systemu realizacji RPO WSL.  

Uwzględniając powyższe ustalenia i wnioski dotyczące przebiegu procesów 

komunikacyjnych w ramach istniejącej struktury zarządzania i wdrażania RPO WSL, 

podkreślić należy celowość wprowadzenia / utrzymania w przyszłym okresie finansowania 

następujących obszarów dotyczących obszaru komunikacji:  

▪ wprowadzenie pełnej elektronizacji korespondencji wewnątrz- oraz 

międzyinstytucjonalnej (pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu 

realizacji RPO WSL3);  

▪ utrzymanie możliwie jak najszerszego zakresu stosowania komunikacji zdalnej, 

szczególnie w przypadku komunikacji z instytucjami z różnych części województwa 

(zarówno jeśli chodzi o wnioskodawców / beneficjentów, jak i np. instytucje 

odpowiedzialne za wdrażanie wsparcia w formule instrumentów terytorialnych); 

▪ zapewnienie – w miarę możliwości – kontaktu telefonicznego / elektronicznego z 

pracownikami także w ramach pracy zdalnej – (np. poprzez zautomatyzowane 

przekierowywanie połączeń telefonicznych, wprowadzenie dyżurów telefonicznych 

lub zapewnienie możliwości kontaktu z wykorzystaniem elektronicznych kanałów 

komunikacji audio-video);  

▪ wprowadzenie (przynajmniej w odniesieniu do całej IZ RPO WSL) – wzorem 

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – określonych ram czasowych 

dostępności telefonicznej pracowników komórek organizacyjnych mających kontakt z 

wnioskodawcami / beneficjentami (z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie kontaktu 

telefonicznego oraz relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji a beneficjentami, a 

nie pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji / komórek 

organizacyjnych); 

▪ dążenie do skrócenia łańcuchów komunikacyjnych (zmniejszenie skali występowania 

komunikacji zapośredniczonej) oraz wprowadzenie mechanizmów wewnętrznej 

dystrybucji istotnych informacji (co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy w 

trybie zdalnym, gdzie często wyjaśnienia i odpowiedzi udzielane są w komunikacji 

pomiędzy dwoma osobami); 

▪ włączenie – na możliwie jak najwcześniejszym etapie –  osób / komórek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za działania informacyjne w „obieg przepływu 

wiadomości” dotyczący planów w zakresie znaczących zmian w warunkach 

otrzymania wsparcia, istotnych zmian prawnych, planowanych naborów;  

▪ wymiana dobrych praktyk pomiędzy instytucjami w zakresie usprawnienia pracy w 

formule zdalnej zarówno w kwestiach technicznych (rozważenie standaryzacji 

oprogramowania i platformy do komunikacji, wymiany plików, wideokonferencji), jak i 

organizacyjnych (uwzględnienie doświadczeń ŚCP w zakresie telepracy rotacyjnej). 

 

                                                
3 Niniejsze zastrzeżenie jest o tyle istotne, że IZ/IP RPO WSL nie mają możliwości wymagania np. od instytucji nadrzędnych 
(regionalnych, krajowych i unijnych) podporządkowania się pełnej elektronizacji.  
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Ocena przebiegu procesów komunikacyjnych w ramach systemu realizacji RPO WSL 

pozwala na sformułowanie przede wszystkim dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze, 

komunikacja ta przebiega w sposób generalnie prawidłowy, tzn. nie mamy do czynienia z 

występowaniem znaczących problemów komunikacyjnych rozumianych jako brak możliwości 

przekazywania / otrzymania informacji od osób / komórek organizacyjnych z którymi kontakt 

jest niezbędny dla realizacji określonych zadań. Po drugie, ewentualne problemy związane 

są przede wszystkim z kwestiami technicznymi lub związanymi ze złożonością struktury 

zarządzania i wdrażania RPO WSL. W obu przypadkach zostały sformułowane określone 

zalecenia dotyczące możliwych zmian i usprawnień, to pamiętać należy, że w wielu 

przypadkach kluczowe znaczenie dla sprawności procesów komunikacyjnych ma czynnik 

ludzki, a ten poddaje się w ograniczonym stopniu wprowadzanym rozwiązaniom 

usprawniającym. 

Szczególny kontekst dla funkcjonowania modelu komunikacji stworzyła sytuacja związana z 

pandemią COVID-19. Z jednej strony pojawiły się określone problemy i wyzwania w sferze 

komunikacji oraz konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań możliwych do zastosowania 

w przypadku pracy zdalnej. Z drugiej jednak, te wprowadzane doraźnie rozwiązania mogą 

stanowić podstawę do wprowadzenia trwałych zmian dotyczących modelu komunikacji w 

ramach systemu realizacji RPO WSL na lata 2021-2027. 

Analiza możliwości usprawnienia procesów oraz ujednolicenia 

dokumentacji w ramach systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

Niniejsza część poświęcona jest dwóm, mocno ukierunkowanym praktycznie, aspektom 

ewentualnej optymalizacji funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL, tj.: 

usprawnienia procesów oraz ujednolicenia dokumentacji w ramach systemu zarządzania i 

wdrażania RPO WSL. 

Identyfikacja procesów dotyczących wdrażania RPO WSL, które wymagają zmian w 

celu zwiększenia sprawności ich realizacji 

Wyniki analiz zawartych w niniejszej części stanowią odpowiedź na pytanie badawcze 

odnoszące się do tego, jakie procesy dotyczące wdrażania RPO WSL wymagają zmian w 

celu zwiększenia sprawności ich realizacji. 

Analizę ekspercką dotyczącą możliwych usprawnień bazującą przede wszystkim na 

zapisach Instrukcji Wykonawczych dla IZ i poszczególnych IP uzupełnić należy perspektywą 

interesariuszy systemu realizacji, co jest o tyle istotne, że to właśnie „użytkownicy”, czy 

osoby obsługujące określone procesy w największym stopniu mogą identyfikować 

ograniczenia oraz te elementy, które decydują o ewentualnym spowolnieniu przebiegu 

realizacji danego zadania.  

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące tego, jak często pracownikom 

poszczególnych instytucji zdarza się realizować przydzielone im zadania w czasie dłuższym 

niż przewidują to procedury.  
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Wykres 9. Ocena częstości realizacji zadań w czasie dłuższym niż przewidują procedury 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - 

n=648 

Na poziomie całego systemu realizacji RPO WSL (a więc odnosząc się łącznie do 

wszystkich współtworzących ów system instytucji) kwestia wydłużonego czasu realizacji 

poszczególnych zadań, przynajmniej z perspektywy pracowników nie stanowi bardzo 

znaczącego problemu. 43,1% badanych nigdy nie przekracza w realizacji swoich zadań 

wyznaczonego czasu, a w przypadku 27,3% zdarza się to rzadko. Pod tym względem 

najbardziej niekorzystnie kształtuje się sytuacja w IP ŚCP, gdzie tylko co piąty (21,2% 

wskazań) pracownik nigdy nie zetknął się w swojej pracy z problemem przekraczania czasu 

wyznaczonego przez procedury, a ponad jedna trzecia (37,2%) styka się z czasami z taką 

sytuacją. Jednocześnie, co dziesiąty badany pracownik IP ŚCP (10,6%) przyznał, że często 

zdarza mu się realizować zadania w czasie dłuższym niż przewidują procedury. W 

przypadku tej instytucji na niniejszą strukturę odpowiedzi mogą mieć wpływ najświeższe 

doświadczenia związane z obsługą bardzo licznego naboru wniosków o dofinansowanie w 

konkursie na wsparcie związane z zapobieganiem skutkom pandemii COVID-19, co – jak 

wskazywano w badaniu jakościowym przedstawicieli IP ŚCP – stanowiło bardzo duże 

obciążenie wykonawcze dla tej instytucji i faktycznie przełożyło się na wydłużony czas pracy. 

W odniesieniu do powyższych odpowiedzi, trzeba jeszcze podkreślić, że częściowo na 

dominację niewystępowania sytuacji realizacji zadań w czasie dłuższym niż przewidują 

procedury może wpływać fakt braku zdefiniowania w sposób precyzyjny założonego czasu 

realizacji niektórych zadań. Czas przeznaczony na realizację danego zadania jest np. 

precyzyjnie określony w przypadku zadań zakładających kontakt z beneficjentem, udzielenie 

mu wyjaśnień lub przekazanie stanowiska. Jednocześnie, określone są ramy czasowe na 

przeprowadzenie określonych kompleksów zadaniowych (np. przeprowadzenie oceny 

wniosku o dofinansowanie, rozstrzygnięcie protestu), ale w ich ramach niekoniecznie 

precyzowany jest czas realizacji składających się na takie procesy zadań cząstkowych. W 

tego rodzaju sytuacjach siłą rzeczy nie możemy mówić o przekroczeniu czasu 

przeznaczonego na realizację zadania, bo czas ten nie jest po prostu w żaden sposób 

określony.  
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Respondentów, którzy potwierdzili, że zdarza im się realizować zadania w czasie dłuższym 

niż przewidują to procedury, poproszono o określenie rodzajów tych zadań oraz wskazanie 

przyczyn wydłużania się okresu ich realizacji. Wskazywano w tym przypadku najczęściej na 

następujące rodzaje zadań: weryfikacja wniosków o płatność (z powodu dużej liczby 

wniosków o płatność weryfikowanych w tym samym czasie, dużej liczby dokumentów 

finansowych, błędów we wniosku o płatność, braku współpracy ze strony beneficjenta), 

ocena wniosków o dofinansowanie (z powodu dużej liczby złożonych wniosków, równolegle 

prowadzonych procesów oceny, konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji 

niezbędnych dla prawidłowej oceny projektu). Abstrahując od merytorycznego charakteru 

zadań o wydłużonym czasie realizacji wskazano także na to, że z reguły dłuższy czas 

realizacji towarzyszy zadaniom: wymagającym pogłębionej analizy merytorycznej danego 

zagadnienia (z powodu konieczności poświęcenia dodatkowego czasu na pozyskanie 

niezbędnych informacji, uzupełnienie wiedzy w danym temacie), wymagającym współpracy i 

konsultacji z innymi komórkami organizacyjnymi (z powodu oczekiwania na odpowiedź / 

informację zwrotną), dotyczącym przygotowania określonego rodzaju dokumentów, np. 

informacji pokontrolnej, projektu pisma / decyzji, karty sprawy, projektu umowy o 

dofinansowanie (z powodu częstych spiętrzeń i dużej liczby podobnych zadań do realizacji w 

krótkim okresie czasu), archiwizacji i zarządzania dokumentacją (skanowanie dokumentów, 

weryfikacja poprawności zeskanowanych dokumentów), związanym z korespondencją z 

innymi osobami / podmiotami (z powodu utrudnionego kontaktu – szczególnie w czasie 

pandemii COVID-19, konieczności odnoszenia się do wielu szczegółowych kwestii).  

Drugi rodzaj sytuacji, która może świadczyć o zaburzeniu sprawności przebiegu procesów 

związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 to wykonywanie przez pracowników zadań 

w godzinach nadliczbowych. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące tej 

kwestii.  

Wykres 10. Ocena częstości realizacji zadań w godzinach nadliczbowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - 

n=648 
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Blisko jedna trzecia badanych (32,4%) zadeklarowała, że nigdy nie wykonuje zadań w 

godzinach nadliczbowych. Wykonanie całości zadań w ramach podstawowego wymiaru 

czasu pracy w największym stopniu dotyczy IP WUP, gdzie odsetek pracowników 

deklarujących brak pracy w godzinach nadliczbowych wyniósł 52,7%. Generalnie jednak, w 

poszczególnych instytucjach dominuje albo sytuacja rzadkiego wykonywania swoich 

obowiązków zawodowych w ramach godzin nadliczbowych (26,4% w odniesieniu do całości 

systemu realizacji RPO WSL), albo występowania takiej sytuacji jedynie czasami (26,9%). 

W przypadku godzin nadliczbowych ujawnia się także wcześniejsza prawidłowość 

wskazująca na duże obciążenie pracą w ramach ICP ŚCP – blisko co piąty pracownik 

(19,5%) często pracuje w godzinach nadliczbowych, ale jednocześnie brak obciążenia pracą 

ponad podstawowy wymiar czasu pracy deklaruje jedynie 15% respondentów. Podobnie 

wysoki odsetek pracujących często w godzinach nadliczbowych występuje w przypadku IP 

ZIT/RIT, tutaj jednak towarzyszy mu blisko połowa wskazań (45,5%) świadczących o braku 

pracy w godzinach nadliczbowych. Pamiętać przy tym jednak trzeba o wewnętrznej 

różnorodności kategorii „IP ZIT/RIT” – są to różne instytucje mogące mieć różną sytuację i 

potencjał do ewentualnego realizowania zadań w ramach zasadniczego wymiaru czasu 

pracy. 

Jeśli chodzi o kategorie zadań realizowanych w godzinach nadliczbowych, to pojawiały się 

we wskazaniach respondentów zadania, które wcześniej identyfikowano jako cechujące się 

szczególnie długim czasem realizacji. Dodatkowo w przypadku realizacji zadań w godzinach 

nadliczbowych akcentowano kwestię zadań „terminowych”, „dodatkowych” i 

„nieprzewidzianych”, a także zadań „ad hoc”, czyli takich, które pojawiają się incydentalnie i 

mają charakter bardzo specyficzny, niewynikający z systemowych i trwałych uwarunkowań. 

Horyzontalnym czynnikiem oddziałującym na prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności 

pracy w godzinach nadliczbowych jest w dużej mierze nie tyle sam charakter zadań, co ich 

okresowa kumulacja (co jest typowe dla takich procesów jak ocena, rozliczanie, czy kontrola 

projektów). Wtedy, nawet jeśli dane zadanie jednostkowe nie jest na tyle czasochłonne, by 

skutkować koniecznością pracy w godzinach nadliczbowych, to jednak określona pula tego 

rodzaju zadań już może taką konieczność generować.  

Analizując różnorodność szczegółowych wskazań respondentów co do zadań cechujących 

się nadmiernie wydłużonym czasem realizacji, czy też wykonywaniem ich w godzinach 

nadliczbowych można odnieść wrażenie, że niemalże wszystkie kluczowe procesy w ramach 

głównych etapów wdrażania Programu są w jakimś stopniu obarczone rzeczonymi 

problemami. Wydaje się jednak, że decydująca jest tu nie tyle kwestia specyfiki tych zadań i 

ich rzeczywistej i bezwarunkowej czasochłonności, co występowanie okoliczności 

dodatkowych, które taką czasochłonność generują, tj.: spiętrzenie liczby zadań z danej 

kategorii, złożoność i niestandardowy charakter danego zadania, współwystępowanie w tym 

samym czasie innych zadań o pilnym charakterze, zależność w realizacji zadania od innych 

osób / komórek organizacyjnych. Tym samym działaniami o charakterze ograniczającym 

ryzyko wydłużania się czasu trwania poszczególnych procesów powinny być: 

▪ dokonywanie okresowych przesunięć pracowników do realizacji pilnych i 

zasobochłonnych zadań w innych komórkach organizacyjnych, 

▪ wzmocnienie roli ośrodka koordynującego proces wdrażania w ramach systemu 

realizacji RPO WSL, 

▪ upraszczanie i skracanie łańcuchów decyzyjnych i komunikacyjnych. 

Nie zmienia to jednak faktu, że w odczuciu pracowników może występować także możliwość 

skrócenia czasu realizacji konkretnych zadań poprzez zmianę sposobu realizacji / 
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organizacji. Na poniższym wykresie przedstawiono dane obrazujące skalę przekonania 

respondentów o występowaniu takiej możliwości.  

Wykres 11. Dostrzeganie wśród wykonywanych zadań takich, których czas realizacji można skrócić 

poprzez zmianę sposobu realizacji / organizacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - 

n=648 

W przypadku wszystkich badanych instytucji zdecydowanie dominuje sytuacja braku 

sprecyzowanego stanowiska dotyczącego ewentualnej możliwości skrócenia realizacji 

wybranych zadań poprzez zmianę sposobu ich realizacji / organizacji – na poziomie ogólnym 

odsetek tego rodzaju odpowiedzi wyniósł 54,5%. Taki stan rzeczy może wynikać ze 

świadomości, że nawet jeśli dane zadanie / procedura trwa w odczuciu pracownika zbyt 

długo, to jednak rzeczywista możliwość skrócenia czasu realizacji jest ograniczona, czy to 

regulacjami prawnymi, czy czynnikami niezależnymi od instytucji (np. leżącymi po stronie 

wnioskodawców lub beneficjentów), czy też po prostu tzw. czynnikiem ludzkim. 

Wśród wskazywanych zadań, których czas realizacji można skrócić wskazywano przede 

wszystkim na zadania związane z: przygotowywaniem różnego rodzaju pism i dokumentacji, 

obiegiem i zatwierdzaniem dokumentów, konsultacjami dotyczącymi przygotowywania 

dokumentacji lub korespondencji. Są to horyzontalne kategorie zadań, których czas realizacji 

można by w odczuciu pracowników skrócić bez względu na to, jakiego obszaru 

zadaniowego, czy obszaru interwencji one dotyczą. Jeśli chodzi o konkretne zadania 

merytoryczne, to najczęściej wskazywano na zadania związane z procesami: oceny (analiza 

wniosku o dofinansowanie i dokumentacja procesu oceny za pomocą karty oceny), 

weryfikacji wniosku o płatność i załączonej do niego dokumentacji, kontroli (prowadzenia i 

dokumentowania procesu kontroli). Dominacja tego rodzaju zadań we wskazaniach 

respondentów może jednak częściowo wynikać z faktu, iż są one realizowane przez 

relatywnie dużą liczbę osób, co skutkuje większą częstością wskazań. Z drugiej jednak 

strony, skoro te zadania obsługiwane są przez większą liczbę pracowników, to ewentualne 

skrócenie czasu ich realizacji wygenerowałoby największą korzyść czasową. 
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Pracownicy dostrzegają możliwości skrócenia czasu realizacji zadań przede wszystkim w 

takich działaniach jak: pełna elektronizacja obiegu dokumentów, rezygnacja z drukowania / 

skanowania dokumentacji w celu uzyskania zatwierdzenia lub archiwizacji, skrócenie 

łańcuchów decyzyjnych w odniesieniu do procesu zatwierdzania pism / dokumentów / 

korespondencji, zaangażowanie pracowników szczebla niższego niż kierowniczy do 

procesów weryfikacji / akceptacji przygotowywanych dokumentów. W kontekście 

szczegółowych rozwiązań dotyczących wybranych etapów wdrażania Programu zwrócono z 

kolei m.in. uwagę na: wprowadzenie elektronicznego trybu podpisywania umowy o 

dofinansowanie, wprowadzenie na poziomie całego Programu ujednoliconego rozwiązania w 

zakresie weryfikacji wniosków o płatność zakładającego weryfikację dokumentów 

finansowych na określonej próbie, uproszczenie zakresu informacji pokontrolnych. 

Oczywiście w propozycjach pracowników pojawiały się również takie zalecenia jak 

zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie stopnia obciążenia pracą, zmniejszenie liczby 

obsługiwanych projektów itp. Tego rodzaju postulaty są jednak trudne do całościowego 

wprowadzenia – trudno np. w sposób znaczący zwiększyć poziom zatrudnienia w 

instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programu (zarówno biorąc pod uwagę potencjał 

finansowy tych instytucji, jak i trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry), tak by 

całkowicie wyeliminować problem dużej ilości realizowanych zadań. W związku z tym za 

priorytetowe uznać należy te zadania, które będą pozwalały na uproszczenie i skrócenie 

realizacji poszczególnych zadań, przy obecnych (lub zwiększonych, ale nie w bardzo 

znaczącej skali) zasobach ludzkich i organizacyjnych. 

Poza skracaniem czasu realizacji wybranych zadań, problem w sprawnym wdrażaniu 

Programu mogą także sprawiać te zadania, które postrzegane są jako zbędne, ponieważ nie 

mają istotnego znaczenia dla wdrażania Programu oraz nie są wymagane znanymi 

przepisami lub wytycznymi nadrzędnymi.  

Wykres 12. Dostrzeganie wśród wykonywanych zadań takich, które są zbędne, ponieważ nie mają 

istotnego znaczenia dla wdrażania Programu oraz nie są wymagane znanymi przepisami lub 

wytycznymi nadrzędnymi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - 

n=648 
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Zdecydowanie dominuje sytuacja braku wskazywania konkretnych zadań, które można 

ocenić jako zbędne. Większość respondentów deklaruje, że nie dostrzega tego rodzaju 

zadań, bądź też nie ma w tym zakresie wystarczającej orientacji. Na poziomie całego 

systemu wdrażania jedynie nieco więcej niż co dziesiąty badany (11,4%) potwierdził, że 

występują tego rodzaju zadania. W największym stopniu rzeczona zbędność dostrzegana 

była przez pracowników IP ŚCP (22,1%), najrzadziej natomiast przez pracowników IP WUP 

(5,3%). 

Jeśli chodzi o te zadania, które postrzegane są jako zbędne, to wskazywano m.in. na: 

tworzenie bardzo dużej ilości wewnętrznych dokumentów sprawozdawczych / rejestrów / 

zestawień, drukowanie i skanowanie dokumentacji, uczestniczenie w procesach 

konsultacyjnych niedotyczących bezpośrednio danego pracownika, uczestniczenie w dużej 

ilości spotkań o ograniczonej użyteczności dla pracownika, udzielanie szczegółowych 

informacji klientom wewnętrznym i zewnętrznym (także w sytuacji, gdy informacje te są dla 

tych klientów dostępne w inny sposób). Częściowo więc, mapa problemów wyłaniająca się z 

identyfikacji zadań postrzeganych jako zbędne pokrywa się z zadaniami, które wcześniej 

wskazywane były jako szczególnie czasochłonne, co dodatkowo potwierdza celowość 

wprowadzenia takich rozwiązań, które zmodyfikują sposób realizacji rzeczonych zadań. 

W celu oceny sprawności realizacji poszczególnych procesów związanych wdrażaniem RPO 

WSL 2014-2020 przeprowadzona została analiza czasu oceny projektów, czasu kontraktacji, 

czasu weryfikacji wniosków o płatność oraz czasu zatwierdzania deklaracji wydatków przez 

IC. W poniższej tabeli przedstawione zostały średnie czasy oceny formalnej (czas od 

przyjęcia wniosku do zakończenia oceny formalnej), oceny merytorycznej (czas od 

zakończenia oceny formalnej do zakończenia oceny merytorycznej) oraz kontraktacji (czas 

od zakończenia oceny merytorycznej do podpisania umowy). 

Tabela 1. Czas oceny i kontraktacji (dni) 

Obszar wsparcia 

czas od przyjęcia 

wniosku do 

zakończenia oceny 

formalnej 

czas od zakończenia 

oceny formalnej do 

zakończenia oceny 

merytorycznej 

czas od zakończenia 

oceny merytorycznej 

do podpisania umowy 

EFRR 130,9 86,6 133,3 

IZ EFRR 178,7 54,7 146,7 

Konkursowy 182,3 56,4 149,8 

Pozakonkursowe 127,4 28,9 125,8 

IP ŚCP 95,8 115,5 116,1 

Konkursowy 95,8 115,6 116,1 

Pozakonkursowe 84,3 26,5 33,0 

EFS 49,1 125,0 114,3 

IZ EFS 52,8 111,7 115,0 

Konkursowy 53,2 112,6 116,7 

Pozakonkursowe 25,5 56,2 58,5 

IP WUP4 42,5 149,5 112,1 

Konkursowy 44,2 159,8 131,3 

Pozakonkursowe 19,0 16,3 41,6 

OGÓŁEM (średni czas) 89,0 105,3 124,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI; dane według stanu na dzień 03.09.2020 r. 

Jeśli chodzi o ocenę formalną (czas od przyjęcia wniosku do zakończenia oceny formalnej), 

to w ramach EFRR jest on ponad dwukrotnie dłuższy (średnio 130,9 dnia) niż w EFS 

                                                
4 W przypadku IP WUP w analizie czasu oceny formalnej i merytorycznej uwzględniono tylko projekty sprzed połączenia obu 
etapów.   
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(średnio 49,1 dnia). Sytuacja ta jest prawdopodobnie wynikiem większej złożoności i 

objętości dokumentacji aplikacyjnej w ramach EFRR. Analizując czasy oceny formalnej w 

poszczególnych instytucjach dokonujących oceny w ramach EFRR należy zwrócić uwagę na 

wyraźnie niższy czas oceny w ŚCP (średnio 95,8 dnia) niż w komórkach IZ 

odpowiedzialnych za wdrażanie EFRR (średnio 178,7 dnia). Krótszy czas oceny w ŚCP jest 

prawdopodobnie pochodną mniejszej złożoności inwestycji wdrażanych przez 

przedsiębiorstwa, którymi przede wszystkim zajmuje się ŚCP. W przypadku EFS nie 

występują wyraźne różnice w czasie oceny formalnej w ramach poszczególnych instytucji. 

W przypadku oceny merytorycznej (czas od zakończenia oceny formalnej do zakończenia 

oceny merytorycznej) w EFRR mamy do czynienia z krótszym czasem oceny (średnio 86,6 

dnia) niż w EFS (średnio 125,0 dni). Wyjątkiem są projekty EFRR z obszarów interwencji, 

którymi zajmuje się ŚCP, w przypadku których średni czas jest podobny do obserwowanego 

w ramach EFS i wynosi 115,5 dnia. Powodem dłuższego czasu jest relatywnie duża liczba 

ocenianych wniosków w tych obszarach w porównaniu do obszarów interwencji EFRR 

wdrażanych przez IZ. W ramach EFS mamy do czynienia z nieco dłuższym czasem oceny  

w ramach IP WUP niż w IZ. 

W Instrukcjach Wykonawczych poszczególnych instytucji nie wskazano konkretnych 

granicznych terminów przeprowadzenia oceny, stąd nie jest możliwe zestawienie 

przytoczonych średnich wartości. 

Rozpatrując czas kontraktacji (czas od zakończenia oceny merytorycznej do podpisania 

umowy) różnice pomiędzy funduszami nie są tak duże jak w przypadku etapu oceny. W 

ramach EFRR średni czas kontraktacji wynosi 133,3 dnia, a w ramach EFS jest nieco krótszy 

i wynosi 114,3 dnia. Średni czas kontraktacji w poszczególnych instytucjach zajmujących się 

wdrażaniem EFS nie różni się znacząco. Większe różnice obserwuje się w przypadku 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFRR – w jednostkach IZ odpowiedzialnych za 

wdrażanie EFRR średni czas kontraktacji wynosi 146,7 dnia, a w ŚCP wynosi on 116,1 dnia. 

Na poniższym wykresie zaprezentowany został średni czas weryfikacji wniosków o płatność 

– od złożenia wniosku do jego zatwierdzenia. 
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Wykres 13. Średni czas weryfikacji wniosku o płatność (dni) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu SL2014; dane według stanu na dzień 03.09.2020 r. 

Średni czas weryfikacji wniosku o płatność wynosi 31,3 dnia, przy czym w ramach EFRR jest 

on ponad trzykrotnie dłuższy (57,4 dnia) niż w ramach EFS (18,4 dnia). Zróżnicowanie to 

prawdopodobnie jest wynikiem większej złożoności dokumentacji weryfikowanej w 

projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach EFRR. W ramach EFRR mamy do 

czynienia z dość dużym zróżnicowaniem czasu weryfikacji wniosków w poszczególnych 

instytucjach. W IZ średni czas oceny wynosi 57,4 dnia, a w ŚCP jest on wyraźnie krótszy 

(39,7 dnia), co może wynikach z mniejszej złożoności inwestycji wdrażanych przez 

przedsiębiorstwa, którymi przede wszystkim zajmuje się ŚCP. W ramach EFS nie obserwuje 

się znaczących różnic w czasie weryfikacji wniosków o płatność w poszczególnych 

instytucjach. Najkrótszy średni czas weryfikacji wniosku o płatność występuje w Osi 

priorytetowej 7 Regionalny rynek pracy, wynosi on zaledwie 7 dni, z kolei najdłuższy jest 

Osiach priorytetowych 2 Cyfrowe śląskie i 3 Konkurencyjność MŚP, w których weryfikacja 

wniosku o płatność zajmuje średnio 64 dni. 

W Instrukcjach Wykonawczych poszczególnych instytucji w różny sposób określono czas na 

weryfikację wniosku o płatność. W przypadku IZ jest 35 dni, w instrukcji IP ŚĆP wskazano 30 

dni, natomiast w przypadku IP WUP określono, iż powinna zostać ona przeprowadzona w 

terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Przy czym w uzasadnionych przypadkach 

dopuszczalne jest przedłużenie tego terminu. W tym kontekście należy spodziewać się, iż 

większość projektów z EFS jest weryfikowana zgodnie z terminami założonymi w IW. 

Natomiast w przypadku EFRR przekraczanie założonego terminu może być zdecydowanie 

częstsze.  

Na kolejnym wykresie przedstawiony został średni czas zatwierdzenia przez IC deklaracji 

wydatków, które składane są przez poszczególne instytucje zajmujące się wdrażaniem. 
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Wykres 14. Średni czas zatwierdzania deklaracji wydatków przez IC (dni) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu SL2014; dane według stanu na dzień 04.09.2020 r. 

Średni czas zatwierdzenia deklaracji przez IC wynosi 19,7 dnia. Nie różni się on znacząco w 

ramach poszczególnych funduszy, średni czas zatwierdzania deklaracji w ramach EFRR 

wynosi 20,6 dnia, a w ramach EFS 19,1 dnia. Nie ma również znaczących różnic w czasie 

jeśli chodzi o wnioski składane przez poszczególne instytucje.  

W IW IZ określono termin weryfikacji deklaracji wydatków na 18 dni roboczych, co przekłada 

się na co najmniej 24 dni kalendarzowe. W przypadku obu funduszy i wszystkich instytucji 

średni czas weryfikacji jest wyraźnie krótszy niż 24 dni, dlatego należy spodziewać się, iż 

sytuacje przekraczania terminu wskazanego w IW zdarzają się rzadko. 

 

Uwzględniając całość wniosków z przeprowadzonych analiz – bazujących na wynikach 

badania ilościowego i jakościowego oraz analizie desk research – należy przede wszystkim 

zwrócić uwagę na następujące kwestie szczegółowe związane z istniejącym obecnie 

przebiegiem procesów w ramach systemu realizacji RPO WSL: 

▪ Złożoność i czasochłonność procesów decyzyjnych – Jednym z kluczowych 

czynników ograniczających sprawność przebiegu poszczególnych procesów jest 

złożoność łańcuchów decyzyjnych, co skutkuje m.in. zwiększoną czasochłonnością 

procesów decyzyjnych. Sytuacja ta dotyczy różnych poziomów zarządzania (od 

poziomu weryfikacji korespondencji przez koordynatorów zespołów aż po np. 

zatwierdzanie dokumentacji konkursowej przez Zarząd Województwa).  

▪ Wysoki stopień szczegółowości zapisów Instrukcji Wykonawczych – Wysoki 

stopień szczegółowości zapisów IW sprawia, że albo relatywnie często konieczne są 

odstępstwa od dotychczasowego opisu przebiegu procedur albo wstrzymywany jest 

ich bieg. Przedstawiciele IZ/IP zwracali jednak uwagę, że taki sposób konstruowania 

zapisów IW wynika ze świadomości późniejszych wymagań instytucji kontrolnych, 

gdzie oczekuje się bardzo precyzyjnych zapisów przebiegu poszczególnych 

procesów.  

W przypadku Instrukcji Wykonawczych analiza benchmarkingowa odnosząca się do 

innych RPO jest bardzo utrudniona, gdyż dokumenty te nie podlegają 

standardowemu procesowi udostępniania. Jednak w oparciu o doświadczenia 

ewaluatora z badań realizowanych w ramach innych programów, które uwzględniały 

także element analizy IW, stwierdzić należy, że sposób sformułowania i 

szczegółowości IW jest w innych RPO zbliżony do tego, który występuje w RPO 
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WSL. Jest to częściowe potwierdzenie wcześniejszego wniosku, iż rygoryzm tych 

dokumentów stanowi odzwierciedlenie wymagań zewnętrznych. W takiej sytuacji 

ewentualna zmiana na poziomie regionalnym musiałaby być poprzedzona zmianą 

podejścia na szczeblu krajowym.  

▪ Długi – z perspektywy wnioskodawców i beneficjentów – proces oceny 

wniosków o dofinansowanie i weryfikacji wniosków o płatność – Oba wskazane 

procesy mają kluczowe znaczenie dla całości wdrażania Programu. Czas ich trwania 

zależy przede wszystkim od: liczby złożonych dokumentów, stopnia poprawności ich 

przygotowania przez wnioskodawców / beneficjentów, zasobów kadrowych instytucji.  

▪ Czasochłonność i złożoność procedur kontrolnych – W badaniu jakościowym 

zwrócono uwagę na czasochłonność i formalno-merytoryczną złożoność procedur 

kontrolnych. Wynika ona z konieczności analizy wielu aspektów realizacji projektów, 

a w konsekwencji – dużej ilości dokumentacji ich dotyczącej . Należałoby w związku z 

tym rozważyć ewentualną rezygnację z prowadzenia wybranych aspektów procedur 

kontrolnych lub znaczącego uproszczenia sposobu ich weryfikacji.  

▪ Relatywnie wysoki (w porównaniu do innych RPO) ale niemający jeszcze 

charakteru całościowego stopień elektronizacji i informatyzacji przebiegu 

poszczególnych procesów dotyczących wdrażania RPO WSL – W chwili obecnej 

mamy w ramach RPO WSL do czynienia z wysokim stopniem elektronizacji 

informatyzacji procesu wdrażania Programu. W dużej mierze jest to rezultat 

wdrożenia zaawansowanego i rozbudowanego Lokalnego Systemu Informatycznego 

(którego użyteczność została potwierdzona w szczególności w sytuacji pracy zdalnej 

spowodowanej pandemią COVID-19). Analiza benchmarkingowa dotycząca innych 

RPO wskazuje, że w przypadku RPO WSL poziom zaawansowania i zakres 

funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego jest bardzo duży, wykraczając 

poza dominującą funkcjonalność, która dotyczy wsparcia procesu przygotowania 

wniosku o dofinansowanie i jego ew. przesłania do Instytucji Organizującej Konkurs.  

Jednocześnie jednak nadal występują obszary, w których możliwe jest dalsze 

zwiększenie stopnia ich informatyzacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o 

upowszechnienie na szczeblu poniżej dyrekcyjnego elektronicznego podpisu 

kwalifikowanego jako narzędzia potwierdzania tożsamości oraz wprowadzenie – na 

poziomie całego Programu i wszystkich instytucji w jego ramach – elektronicznej 

wersji umowy o dofinansowanie.  

Bazując na sformułowanych wnioskach sformułowano określone zalecenia dotyczące 

ewentualnych modyfikacji – na potrzeby przyszłego okresu finansowania – przyjętego 

przebiegu określonych procesów pod kątem zapewnienia możliwie jak największej 

sprawności wdrażania Programu:  

▪ Uproszczenie i skrócenie łańcuchów decyzyjnych w ramach procesów 

realizowanych przez instytucje zaangażowane w proces realizacji Programu – 

(1) Weryfikacja przebiegu procesów zaplanowanych w przyszłym okresie 

finansowania w Instrukcjach Wykonawczych poszczególnych instytucji pod kątem 

możliwości i zasadności stosowania – w większym stopniu niż dotychczas – 

rozwiązania polegającego na uproszczeniu i skróceniu całości procesów 

zadaniowych poprzez „spłaszczenie” struktur decyzyjnych do formuły 

dwupoziomowej, z większym wykorzystaniem kadry koordynatorów zespołów i kadry 

kierowniczej. Na poziomie generalnym, oznaczałoby to dążenie do zwiększenia 

udziału tych procesów, w których zatwierdzenie / akceptacja określonych działań lub 
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decyzji byłaby przypisana do osoby bezpośrednio kierującej pracami danej komórki 

organizacyjnej, nie zaś kadry dyrekcyjnej. (2) Rezygnacja z zatwierdzania 

dokumentacji konkursowej przez Zarząd Województwa. 

▪ Wprowadzenie rozwiązań zorientowanych na skrócenie ogólnego czasu oceny 

wniosków o dofinansowanie i weryfikacji wniosków o płatność – Korzystanie z 

mechanizmu reagowania instytucji na znaczący wzrost liczby składanych wniosków 

poprzez: (a) utrzymanie dotychczasowego podejścia w ramach IZ/IP WUP, które 

polega na angażowaniu do procesu oceny pracowników spoza komórek zajmujących 

się oceną, ale reprezentujących komórki organizacyjne zaangażowane w proces 

wdrażania RPO, (b) wdrożenie rozwiązania polegającego na angażowaniu w proces 

oceny pracowników departamentów / wydziałów „branżowych”, które nie stanowią 

elementu systemu realizacji RPO WSL (uwzględniając niezbędną w takiej sytuacji 

zmianę zakresu czynności pracowników spoza systemu realizacji RPO WSL, którzy 

mogliby wziąć udział w ocenie); mechanizm może także obejmować pracowników IP 

ZIT/RIT w sytuacji, gdy nie zostałaby wdrożona wcześniejsza rekomendacja o 

systemowym poszerzeniu zakresu zadań realizowanych przez te instytucje, przy 

czym wdrożenie takiego rozwiązania będzie zależne od zasad funkcjonowania i 

finansowania IP ZIT/RIT – w tym przypadku pracownicy ZIT/RIT byliby włączani w 

proces oceny nie tylko w ramach konkursów dotyczących instrumentów 

terytorialnych); Wprowadzenie rozwiązań ograniczających liczbę składanych 

wniosków o płatność: (a) wprowadzenie limitu wniosków o płatność składanych w 

okresie realizacji projektu, (b) wprowadzenie minimalnego pułapu kwoty, której 

dotyczyć może wniosek o płatność; Wprowadzenie – na poziomie całego Programu i 

wszystkich instytucji w jego ramach – metodyki weryfikacji wniosków o płatność w 

oparciu o próbę dokumentów finansowych; Podejmowanie działań zorientowanych na 

zmniejszenie liczby błędów we wnioskach o płatność poprzez: prowadzenie działań 

zwiększających wiedzę merytoryczną beneficjentów, mniej rygorystyczne stanowisko 

pracowników weryfikujących wnioski o płatność w przypadku błędów niemających 

skutków finansowych, zwiększenie możliwości poprawiania części błędów we 

wnioskach o płatność przez osobę weryfikującą wniosek o płatność. Wprowadzenie 

dodatkowych rozwiązań w zakresie informatyzacji procesów realizowanych w 

ramach Programu – Chodzi tutaj przede wszystkim o: (a) upowszechnienie na 

szczeblu poniżej dyrekcyjnego elektronicznego podpisu kwalifikowanego jako 

narzędzia potwierdzania tożsamości oraz (a) wprowadzenie – na poziomie całego 

Programu i wszystkich instytucji w jego ramach – elektronicznej wersji umowy o 

dofinansowanie, (c) dążenie do jak największego ograniczenia czynności związanych 

z wydrukiem i skanowaniem dokumentacji.  

Jednocześnie, kwestia wprowadzania pożądanych uproszczeń nie zawsze zależna jest 

wyłącznie od IZ/IP. Jak bowiem wskazywano wcześniej, niekiedy złożoność procedur 

stanowi rezultat rzeczywistych lub antycypowanych (w kontekście ewentualnej kontroli) 

wymagań nadrzędnych. Dlatego też, w sformułowanych zaleceniach muszą zostać 

uwzględnione także rekomendacje o charakterze horyzontalnym, a więc wykraczające poza 

RPO WSL. Są to:  

▪ Rozważenie zmiany wymagań dotyczących konstruowania zapisów Instrukcji 

Wykonawczych – Chodzi w tym przypadku o taką zmianę podejścia do opisu 

procesów w ramach Instrukcji Wykonawczych, by były one definiowane nie przez 

pryzmat ich szczegółowego przebiegu, lecz zdefiniowanego stanu wyjściowego 

(moment inicjujący dany proces) i założonego efektu (moment kończący dany 



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

61 

proces). Tego rodzaju podejście powinno być stosowane przynajmniej w odniesieniu 

do relacji wewnątrz instytucji lub pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces 

wdrażania Programu (tj. gdy w przebiegu procesu nie pojawia się inne zewnętrzne 

ogniwo, np. wnioskodawca / beneficjent). 

▪ Dopuszczenie możliwości uproszczenia procedur kontrolnych – (1) 

Uproszczenie lub dopuszczenie rezygnacji z uwzględniania na etapie kontroli 

realizacji projektów przebiegu procedury udzielania zamówień – Chodzi w tym 

przypadku rozważenie możliwości uproszczenia procedur kontrolnych dotyczących 

procesu udzielania zamówień poprzez: (a) całkowitą rezygnację z prowadzenia tego 

elementu kontroli w przypadku stosowania przez beneficjenta PZP, (b) znaczące 

uproszczenie procesu kontroli w przypadku niestosowania PZP i udzielania 

zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. (2) Dopuszczenie uproszczenia i 

ograniczenia zakresu informacji pokontrolnej przygotowywanej przez pracowników 

przeprowadzających procedury kontrolne w ramach instytucji szczebla regionalnego. 

 

W niniejszym podrozdziale skoncentrowano się na tym, jakie procesy dotyczące wdrażania 

RPO WSL wymagają zmian w celu zwiększenia sprawności ich realizacji. W toku 

przeprowadzonej analizy podkreślono znaczenie uproszczeń związanych z dwoma 

kluczowymi procesami: oceną wniosków o dofinansowanie i weryfikacją wniosków o 

płatność. W odniesieniu do obu z tych procesów sformułowano określone zalecenia. 

Jednocześnie jednak podkreślić trzeba, że na sprawność przebiegu poszczególnych 

procesów mają wpływ nie tylko konkretne rozwiązania i regulacje ich dotyczące. Istotne 

znaczenie ma także ogólne podejście do realizacji zadań związanych z wdrażaniem 

Programu. Dlatego też, wpływ na ewentualne zwiększenie sprawności przebiegu różnych 

procesów mają także działania o charakterze horyzontalnym. Z tego względu w ramach 

identyfikacji procesów wymagających zmian zwrócono uwagę na: dążenie do jak 

największego skrócenia łańcuchów decyzyjnych w ramach instytucji oraz kontynuację i 

pogłębienie informatyzacji procesów realizowanych w ramach Programu. 

W toku prowadzonej analizy unaocznił się także problem dotyczący niekorzystnego 

oddziaływania na sprawność procesu wdrażania RPO WSL czynników zewnętrznych, które 

dotyczą przede wszystkim restrykcyjności regulacji nadrzędnych oraz wymagań stawianych 

instytucjom regionalnym na etapie ich kontrolowania. Niektóre rozwiązania (np. złożoność i 

szczegółowość IW) stanowią w dużej mierze efekt oddziaływania tych czynników. By 

zniwelować ich negatywny wpływ, konieczna jest zmiana podejścia nie tylko na poziomie 

regionalnym, ale i krajowym.  

Identyfikacja dokumentów opracowywanych w ramach IZ i IP RPO WSL, które 

należałoby ujednolicić w celu zwiększenia sprawności wdrażania Programu.   

Poniżej przedstawiono i poddano analizie dane stanowiące odpowiedź na pytanie badawcze 

dotyczące tego, które dokumenty opracowywane w ramach IZ i IP RPO WSL należałoby 

ujednolicić w celu zwiększenia sprawności wdrażania Programu. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące udziału pracowników, którzy 

dostrzegają ewentualną potrzebę ujednolicenia dokumentów stosowanych na etapie oceny.  
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Wykres 15. Udział pracowników dostrzegających potrzebę ujednolicenia dokumentów stosowanych w 

procesie oceny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; pracownicy zajmujący się oceną w 

ramach EFRR – n=56, pracownicy zajmujący się oceną w ramach EFS – n=43; pytanie zadawane pracownikom IZ i IP 

zajmującym się oceną w ramach poszczególnych funduszy 

Z większym przekonaniem o celowości przeprowadzenia ewentualnego ujednolicenia 

dokumentacji stosowanej w Programie na etapie oceny mamy do czynienia wśród 

pracowników, którzy zajmują się oceną w ramach EFS. Na każdy z wyróżnionych rodzajów 

dokumentów wskazała ponad połowa uczestników, a najwyższy odsetek wskazań (62,8%) 

cechuje dokumenty wchodzące w skład pakietu aplikacyjnego. W przypadku EFRR również 

pakiet aplikacyjny wskazywany był najczęściej jako kwalifikujący się do ewentualnego 

ujednolicenia, choć w tym przypadku mamy do czynienia z odsetkiem wskazań wynoszącym 

46,4%. W drugiej kolejności, zarówno w ramach EFS, jak i EFRR, wskazywano na celowość 

ujednolicenia wzorów umów z ekspertami (odpowiednio: 55,8% i 39,3% wskazań) oraz 

regulaminu KOP (53,5% i 37,5%). 

Większe przekonanie przedstawicieli obszaru wsparcia w ramach EFS o celowości 

dokonania ujednolicenia dokumentów w systemie realizacji RPO WSL może wynikać z faktu, 

że wyodrębniono w systemie wdrażania dwie instytucje obsługujące obszary 

współfinansowane z EFS (Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego), które wdrażając interwencję o zbliżonym charakterze i często 

skierowaną do podobnych kategorii beneficjentów (choć w różnych obszarach 

problemowych), stosują własne podejścia w zakresie procedur i dokumentów. Wprawdzie w 

przypadku EFRR również wyodrębnione są dwie instytucje: Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości oraz Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

niemniej jednak charakter wdrażanej interwencji, a przede wszystkim charakter wspieranych 

beneficjentów są na tyle odmienne, że potencjalnych „punktów styku” w odniesieniu do 

procedur wdrażania i ich dokumentacji może być mniej.  

Kwestia ewentualnego ujednolicenia dokumentów była także podejmowana w badaniu 

jakościowym. Możliwość uzyskania bardziej zniuansowanych i pogłębionych opinii pozwoliła 

zidentyfikować nie tylko rodzaje dokumentów opracowywanych w ramach IZ i IP RPO WSL, 

które należałoby ujednolicić, ale także określić istotne uwarunkowania procesu takiego 

ujednolicania. Z jednej strony, w badaniu jakościowym zwrócono uwagę, że nie należy 

ewentualnego ujednolicania dokumentacji traktować jako bezwzględnego priorytetu. Wynika 

to zarówno z faktu dwufunduszowości Programu (i wynikającej z tego specyfiki różnych 
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procesów i mechanizmów charakterystycznych dla danego funduszu), jak i relatywnie dużej 

ilości instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL. Dążenie do pełnego 

ujednolicenia proceduralnego i dokumentacyjnego mogłoby w praktyce nie tylko nie 

usprawniać procesów wdrożeniowych, ale wręcz je blokować lub kształtować w taki sposób, 

że przebiegałyby one w sposób nieadekwatny wobec specyfiki danego obszaru interwencji.  

Z drugiej jednak strony, pojawiły się opinie, że różnorodność pomiędzy rozwiązaniami 

stosowanymi w poszczególnych instytucjach powinna być jednak w jakimś stopniu 

kontrolowana i – w miarę możliwości – weryfikowana pod kątem identyfikacji takich 

obszarów, w których ewentualne ujednolicenie: (a) będzie pozwalało na zachowanie 

niezbędnej specyfiki poszczególnych obszarów wsparcia, (b) usprawni i/lub zwiększy 

czytelność procesu realizacji zadań, których dotyczy ujednolicona dokumentacja, (c) będzie 

uwzględniać specyfikę poszczególnych instytucji (ich strukturę organizacyjną, rolę w 

procesie wdrażania RPO WSL itp.). 

Jeśli chodzi o konkretne wskazania tych rodzajów dokumentów, w przypadku których 

ewentualne ich ujednolicenie w ramach ogólnoprogramowego systemu realizacji byłoby 

wskazane, to dotyczyły one: 

▪ regulaminu Komisji Oceny Projektów wraz z poszczególnymi załącznikami (w tym, w 

szczególności: umów z ekspertami), 

▪ umowy o dofinansowanie, 

▪ dokumentów regulujących przebieg procesu weryfikacji wniosków o płatność, 

▪ dokumentów regulujących przebieg procesów kontrolnych. 

Dodatkowo, warto podkreślić, że nawet w tych obszarach i w odniesieniu do tych rodzajów 

dokumentów, które nie powinny być całkowicie ujednolicane, należy dążyć do zachowania 

możliwie jak największej kompatybilności założonego przebiegu określonych procesów. To 

zalecenie dotyczy przede wszystkim Instrukcji Wykonawczych, w przypadku których trudno 

jest mówić o ich pełnym ujednoliceniu, niemniej jednak należy – w miarę możliwości – dążyć 

do ich spójności (chodzi o unikanie sytuacji, w których odrębności w opisie przebiegu danego 

procesu nie wynikają z odrębności dotyczących go regulacji, ale np. samego faktu, że opisy 

tego samego procesu dla każdego z funduszy są przygotowywane przez inne komórki 

organizacyjne).  

Uwzględniając powyższe, w odniesieniu do przyszłej perspektywy finansowej należy 

rozważyć dokonanie ujednolicenia – w miarę możliwości – części dokumentacji stosowanej 

przez IZ i IP RPO WSL. W szczególności chodzi tutaj o takie dokumenty jak: pakiet 

aplikacyjny5, wzór umowy o dofinansowanie, opis przebiegu procedur kontrolnych, opis 

sposobu weryfikacji wniosków o płatność.  Biorąc pod uwagę specyfikę każdego z funduszy 

należy przyjąć następujący algorytm postępowania w procesie ujednolicania dokumentacji: 

▪ analiza regulacji dotyczących przyszłego okresu finansowania pod kątem 

konieczności zmodyfikowania dokumentacji programowej obowiązującej w obecnym 

okresie finansowania; 

▪ identyfikacja elementów wspólnych i specyficznych dla obu funduszy – elementy 

wspólne, to te, które mogą stanowić podstawę do stworzenia jednolitych wersji 

dokumentów obowiązujących w ramach obu funduszy, zaś elementy specyficzne to 

                                                
5 W ramach RPO WSL dokonano ujednolicenia dokumentacji składającej się na pakiet aplikacyjny (wzór uchwały w sprawie 
zatwierdzenia pakietu aplikacyjnego dla danego naboru, wzór ogłoszenia o konkursie, wzór regulaminu konkursu). W 
kontekście przyszłego okresu finansowania należy zweryfikować, czy obowiązujące nowe warunki i regulacje pozwalają 
utrzymać obecną standaryzację ww. dokumentów.  
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elementy, które powinny stanowić komponent modułowy dokumentu, stosowany 

wyłącznie w ramach jednego funduszu; 

▪ w przypadku dominacji elementów wspólnych – podjęcie decyzji o pracy nad jedną 

wersją dokumentu, z ewentualnymi elementami modułowymi dla każdego z funduszy 

(taka modułowość będzie np. niezbędne w przypadku wzoru umowy o 

dofinansowanie, która w przypadku każdego z funduszy musi zawierać elementy dla 

danego funduszu specyficzne, które w przypadku przedsięwzięć z drugiego funduszu 

nie podlegają regulacji); 

▪ w przypadku dominacji elementów specyficznych – weryfikacja możliwości dokonania 

ujednolicenia dokumentacji dotyczącej danego funduszu dla wszystkich instytucji 

zajmujących się obsługą wsparcia w ramach danego funduszu; w zależności od 

wyników tej weryfikacji: opracowanie jednolitej dokumentacji dla danego funduszu 

obowiązującej w instytucjach obsługujących wsparcie w ramach danego funduszu lub 

opracowanie odmiennych wariantów dokumentacji dla poszczególnych instytucji 

obsługujących wsparcie w ramach danego funduszu.  

Zastosowanie powyższego algorytmu czyni z sytuacji ujednolicenia wybranych rodzajów 

dokumentacji wariant „domyślny”, zakłada się więc w momencie rozpoczęcia prac nad 

danym rodzajem dokumentacji, że dążyć się będzie do zapewnienia jak największego 

ujednolicenia dokumentacji. W zależności od przebiegu poszczególnych etapów prac nad 

dokumentacją możliwe będzie: ujednolicenie danego rodzaju dokumentacji dla całego 

Programu lub ujednolicenie danego rodzaju dokumentacji w ramach poszczególnych 

funduszy (co oznacza ujednolicenie pomiędzy poszczególnymi instytucjami realizującymi 

zadania z danego funduszu).  

Jednocześnie, zaproponowane podejście nie zakłada sztywnego podejścia do pełnego i 

bezwzględnego ujednolicania całości dokumentacji programowej. Takie podejście mogłoby 

generować bardzo dużą ilość pracy zorientowanej na ujednolicenie dokumentacji, jednak bez 

korzyści związanych z uproszczeniem lub usprawnieniem przebiegu poszczególnych 

procesów. Trzeba przy tym podkreślić, że całkowita rezygnacja z dążenia do ujednolicenia 

poszczególnych elementów dokumentacji programowej na potrzeby przyszłego okresu 

finansowania stanowiłaby pewnie ułatwienie na etapie przygotowania tej dokumentacji (brak 

konieczności uzgodnień i konsultacji, możliwość szerokiego wykorzystania dokumentacji 

stosowanej przez poszczególne instytucje w bieżącym okresie finansowania), ale 

podtrzymywałaby występowanie problemów z bieżącej perspektywy, które związane są z 

brakiem możliwości standaryzacji procedur (w przypadku rozbieżności w zakresie 

dokumentacji), koniecznością stosowania przez beneficjentów różnych dokumentów w 

przypadku różnych IOK (co ma znaczenie np. w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego aplikujących o wsparcie i realizujących projekty w różnych obszarach 

interwencji)6, ograniczeniami w płynnym przechodzeniu pracowników do realizacji zadań 

dotyczących różnych obszarów interwencji (współfinansowanych z różnych funduszy), czy – 

w przypadku różnych formularzy wniosków o dofinansowanie – błędów występujących w LSI 

na etapie generowania raportów z tych samych pól, ale różnych formularzy wniosku o 

dofinansowanie. 

Dodatkowo, jeśli chodzi o ujednolicenie dokumentacji pomiędzy IZ i IP RPO WSL, zaleca się 

także podjęcie dwojakiego rodzaju działań spoza powyższego algorytmu. Po pierwsze, w 

                                                
6 Na problem ten zwracali uwagę przedstawiciele IZ/IP, w tym: osoby mające kontakt z beneficjentami na poszczególnych 
etapach wdrażania Programu, przy czym w tej drugiej grupie pojawiały się także opinie wskazujące na swoistą „specjalizację” 
beneficjentów w określonych typach projektów lub obszarach interwencji (co z kolei sprawia, że wnioskodawcy / beneficjenci nie 
odczuwają problemu rozbieżności regulacji i dokumentacji pomiędzy funduszami, czy instytucjami).  
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pracy nad kryteriami wyboru projektów na potrzeby przyszłego okresu finansowania należy 

zastosować podejście, w ramach którego kryteria dotyczące kwestii uwzględnianych w 

ocenie zarówno w ramach EFRR, jak i EFS powinny być – w miarę możliwości – 

ujednolicone (dotyczy to np. wymogów formalnych, kryteriów zgodności z prawem lub 

SZOOP, zgodności z politykami horyzontalnymi itp.). W przypadku kryteriów wyboru 

projektów należy także ujednolicić sposób ich klasyfikacji w obu funduszach. Po drugie, w 

przypadku dokumentów odrębnych dla poszczególnych funduszy należy przyjąć jednolite 

podejście w zakresie odwoływania się w poszczególnych dokumentach (np. regulaminie 

konkursu) do zapisów dokumentów zewnętrznych (np. wytycznych, kryteriów wyboru 

projektów) oraz powielania tożsamych zapisów w dokumentach różnego rzędu (np. 

powielania tych samych zapisów wytycznych w treści regulaminów konkursów i umów o 

dofinansowanie).  

Formułując powyższe zalecenia dotyczące ewentualnego ujednolicenia dokumentów 

stosowanych przez IZ i IP RPO WSL stwierdzić należy, że w przypadku części dokumentacji, 

np. dokumentów dotyczących zasad kwalifikowalności wydatków, w przypadku gdy byłyby 

one w przyszłym okresie finansowania regulowane na poziomie regionalnym, możliwość ich 

ujednolicenia jest bardzo ograniczona, ze względu na – sygnalizowaną wcześniej – 

odrębność każdego z funduszy. Specyficzna jest natomiast sytuacja dotycząca wniosku o 

dofinansowanie. Z jednej strony, odrębność interwencji w ramach każdego z funduszy 

znacząco ogranicza możliwość stworzenia wspólnego wzoru wniosku o dofinansowanie. Z 

drugiej strony, w badaniu jakościowym zwrócono uwagę, że istnieje możliwość 

scentralizowania systemu informatycznego służącego do aplikowania o wsparcie. Przy 

faktycznym wdrożeniu takiego rozwiązania, na szczeblu krajowym mogą być podejmowane 

działania zorientowane na ujednolicenie wzoru wniosku o dofinansowanie dla obu funduszy. 

Na koniec niniejszej analizy warto zaakcentować, pojawiający się w badaniu jakościowym, 

wątek dotyczący istotnego czynnika, który może wpływać jako utrudnienie działań 

uspójniających procedury i dokumentacje. Jest to podejście instytucji nadrzędnych, nie tylko 

szczebla krajowego, ale także – albo nawet w szczególności – wspólnotowego. Biorąc pod 

uwagę, że w ramach Komisji Europejskiej koordynacją polityk współfinansowanych z 

każdego z funduszy zajmują się różne Dyrekcje Generalne, to nawet przy występowaniu 

wspólnych regulacji np. na poziomie rozporządzeń, praktyka i bieżące podejście są jednak w 

przypadku każdego z funduszy odmienne. W praktyce więc wdrożenie pewnych 

ujednolicających rozwiązań, jeśli cechowałby je wymóg akceptowalności przez KE, mogłoby 

być utrudnione.   

 

Podsumowując analizę dotyczącą identyfikacji dokumentów opracowywanych w ramach IZ i 

IP, które mogłyby podlegać procesowi ewentualnego ujednolicenia podkreślić trzeba, że 

kwestia ta nie może być traktowana w sposób bezwarunkowy i stanowiący cel sam w sobie. 

Nie powinno bowiem budzić wątpliwości stwierdzenie, iż różnice w dokumentacji 

odzwierciedlają przede wszystkim realne zróżnicowania i specyfikę każdego z funduszy. Z 

tego względu trudno oczekiwać pełnej możliwości uspójnienia dokumentacji programowej 

(na różnych etapach wdrażania Programu). Z drugiej jednak strony, ewentualne 

ujednolicenie choć części dokumentów byłoby działaniem korzystnym zarówno z punktu 

widzenia instytucji wdrażających RPO WSL, jak i wnioskodawców i beneficjentów. Dlatego 

też, zostały sformułowane określone zalecenia wskazujące te obszary (rodzaje 

dokumentów), w przypadku których szczególnie należałoby rozważyć w przyszłym okresie 

finansowania działania uspójniające. Tak naprawdę jednak, szczególnie istotne w 

sformułowanych rekomendacjach jest zalecenie szczegółowo określające algorytm 
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postępowania na etapie tworzenia nowych dokumentów na potrzeby przyszłej perspektywy 

finansowej (w tym: kryteriów wyboru projektów). Algorytm ten nie „wymusza” ujednoliceń, ale 

pozwala na ich wprowadzenie tam, gdzie będzie to uzasadnione i możliwe (w kontekście 

regulacji nadrzędnych dotyczących każdego z funduszy).  

Warunki pracy personelu zaangażowanego w realizację RPO WSL 

Analizując warunki pracy personelu zaangażowanego w realizację RPO WSL udzielono 

odpowiedzi na pytanie badawcze, czy realizowane działania w ramach OP XIII przyczyniły 

się do utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w 

zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie RPO WSL oraz do zapewnienia możliwości 

podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy. 

W pierwszej kolejności przeprowadzono identyfikację ewentualnych deficytów ilościowych 

personelu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL.  

Wykres 16. Ustosunkowanie się do stwierdzenia, iż w komórce organizacyjnej respondenta pracuje 

zbyt mało pracowników w stosunku do ilości wykonywanych zadań 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - 

n=648 

Opinie odnośnie zbyt małej ilości pracowników pracujących w danej komórce organizacyjnej, 

w stosunku do ilości wykonywanych zadań, ogólnie są dość mocno podzielone, jednak ze 

wskazaniem na potwierdzenie tego problemu. Ogółem, prawie połowa respondentów była 

tego zdania i prawie 2/5 odpowiadały, że częściowo występuje ten problem i częściowo nie. 

Najczęściej odpowiedzi potwierdzające padały w ŚCP (nieco ponad 3/5)7 – spośród Instytucji 

Pośredniczących, natomiast w Instytucji Zarządzającej – w Departamencie EFRR (prawie 

połowa) – aczkolwiek proporcja tych odpowiedzi w DRR oraz DFS była podobna. W 

                                                
7 W przypadku ŚCP czynnikiem mogącym wpływać na większą skłonność do wskazywania na wystepowanie niedoborów 
kadrowych mogły być doświadczenia ostatnich miesięcy, kiedy to prowadzony był w ramach tej instytucji dodatkowy nabór 
uruchomiony w kontekście trudności dla sektora przedsiębiorstw wynikających z pandemii COVID-19. W naborze tym zlożono 
bardzo dużą liczbę wniosków o dofinansowanie i – jak podkreślano w badaniu jakościowym – wymusiło to bardzo duże 
obciążenie pracą osób zatrudnionych w ŚCP.  



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

67 

najlepszej sytuacji pod tym względem zdaje się być IP ZIT/RIT, gdzie wystąpiła blisko 

połowa odpowiedzi negujących ten problem (wprawdzie z większym odsetkiem tego rodzaju 

odpowiedzi mamy do czynienia w przypadku „pozostałych departamentów”, ale są to 

komórki organizacyjne tylko w części swoich zasobów kadrowych włączone w system 

realizacji RPO WSL). 

W odniesieniu do kwestii wystarczalności poziomu zatrudnienia warto odnieść się do 

wyników analizy Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji 

Umowy Partnerstwa w zakresie Polityki Spójności stan na 31.12.2019 r., która bazuje na 

sprawozdawanych przez instytucje ankietach potencjału administracyjnego. Warto przyjrzeć 

się wskaźnikom dotyczącym efektywności pracy instytucji – wysokości alokacji oraz liczby 

oraz wartości umów przypadającymi na etaty zaangażowane we wdrażanie poszczególnych 

RPO. Osiąganie wysokich wartości wskaźników efektywności może wskazywać bowiem na 

zbyt małą liczbę personelu w stosunku do skali alokacji oraz kontraktacji.  

Nim przejdziemy do omówienia wskaźników związanych z efektywnością wskazać należy, iż 

we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 zaangażowana największa spośród wszystkich RPO 

liczba pracowników – jest to 817 etatów, kolejne pod tym względem jest województwo 

łódzkie z 674 etatami. Występowanie dużej liczby pracowników może skutkować niskimi 

wartościami wskaźników efektywności, które świadczą o zbyt dużym zatrudnieniu. 

Mimo dużej liczby pracowników woj. śląskie znajduje się wśród województw o średnim 

poziomie wskaźników efektywności, co wskazuje, iż liczba pracowników została dobrana 

proporcjonalnie do skali alokacji i dotychczasowej kontraktacji. Średni poziom wskaźników 

efektywności nie wskazuje także na występowanie istotnych niedoborów kadrowych. W RPO 

WSL 2014-2020 na 1 etat przypada 4,3 mln EUR alokacji, co daje 5 lokatę w rankingu, 

którego liderem jest woj. pomorskie z 5,2 mln EUR, a ostatnią lokatę z 3,1 mln EUR zajmuje 

woj. lubuskie. Jeśli chodzi o liczbę podpisanych umów w przeliczeniu na 1 etat, to w woj. 

śląskim jest to 5,1 umowy (8 lokata w rankingu) przy średniej dla wszystkich RPO na 

poziomie 5,3 umowy. W RPO WSL 2014 na 1 etat przypada 13,7 mln zł wartości 

dofinansowania ze środków UE umów podpisanych, co daje 6 lokatę w rankingu, przy 

średniej dla wszystkich RPO na poziomie 13,3 mln zł. 

Zestawiając powyższe dane z wcześniej analizowanymi danymi dotyczącymi subiektywnego 

poczucia występowania niedoborów kadrowych należy stwierdzić, że choć na poziomie 

całego Programu i systemu realizacji nie mamy do czynienia z występowaniem problemu 

niedoborów kadrowych, to jednak są takie obszary (dot. głównie wymiaru wdrożeniowego), w 

przypadku których występują symptomy niedoborów kadrowych.  

Kolejny aspekt prowadzonej analizy dotyczy warunków dotyczących możliwości awansu, 
wynagrodzeń oraz premii i dodatków.  
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Wykres 17. Poziom zadowolenia z możliwości awansu, wynagrodzeń oraz premii / dodatków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, 

IP ŚCP - n=113, Ogółem - n=626; pytanie nie było zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 

Niezależnie od badanej Instytucji, najwięcej uczestników badania, stwierdzała, że ani jest ani 

nie jest zadowolona z możliwości awansu w ich miejscu pracy (zawsze ponad 1/3 

odpowiedzi). Najbardziej z tego aspektu, jego działania zadowoleni są pracownicy IZ (prawie 

1/3 wskazań), najbardziej niezadowoleni za to byli respondenci IP ŚCP (również prawie 1/3 z 

nich). Kwestia poziomu wynagrodzenia w przypadku IZ rozkłada się dość równo – to znaczy 

podobna część respondentów stwierdza, że jest zadowolona i niezadowolona z obecnej 

sytuacji. W przypadku WUP można mówić o zdecydowanie większym niezadowoleniu 

(ponad połowa była tego zdania). Pracownicy IP ŚCP wykazują tendencję bardziej zbliżoną 

do IZ, jednak z większym wskazaniem na niezadowolenia. Natomiast niezależenie od 

Instytucji, w temacie podwyżek wynagrodzenia dominują opinie negatywne, niezadowolone: 

w przypadku IZ ponad 2/5 opiewały taką opinię, w ŚCP ponad 1/2, a w przypadku WUP 
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ponad 2/3. Poza tym nad odpowiedziami stwierdzającymi zadowolenie z obecnego stanu 

rzeczy dominowały jeszcze odpowiedzi niepewności. Zupełnie inaczej w końcu wyglądają 

opinie dotyczące premii / dodatków motywacyjnych: we wszystkich przypadkach najwięcej 

było opinii zadowolonych, następnie niepewnych, a najmniej niezadowolonych (najbardziej 

jest to widoczne w przypadku IZ, gdzie mówimy o 2/3 opiniach zadowolenia). 

Jeśli chodzi o instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów terytorialnych, to w 

badaniu jakościowym ich przedstawiciele zwracali uwagę na specyfikę wynikającą z bardzo 

uproszczonej struktury tych instytucji. Ze względu na relatywnie małą liczbę pracowników (w 

stosunku do IZ oraz pozostałych IP) występuje na tyle duże spłaszczenie struktury 

organizacyjnej, że trudno mówić tutaj o szerokich możliwościach ewentualnego awansu 

(bardziej jest to kwestia możliwości ewentualnej rotacji i realizacji różnych zadań). Ten brak 

rozbudowanej ścieżki awansu nie był jednak oceniany negatywnie, ale raczej traktowano go 

jako element specyficzny dla IP ZIT/RIT. Z kolei jeśli chodzi o satysfakcję z poziomu 

wynagrodzeń i premii / dodatków, to również nie pojawiły się opinie zdecydowanie krytyczne, 

a jednocześnie wskazywano, że kwestia ta jest uzależniona od reguł przyjętych w 

macierzystej jednostce samorządu terytorialnego, a także dostępności środków 

przeznaczonych na pomoc techniczną (w przypadku RIT, stanowiących element puli 

środków finansowych w RPO, natomiast w przypadku ZIT – dystrybuowanych na szczeblu 

krajowym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna).  

Kolejny aspekt analizy dotyczącej poziomu zadowolenia z warunków pracy personelu odnosi 

się do możliwości podnoszenia kwalifikacji.  

Wykres 18. Poziom zadowolenia z możliwości podnoszenia kwalifikacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, 

IP ŚCP - n=113, Ogółem - n=626; pytanie nie było zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 

Poziom zadowolenia z możliwości podnoszenia kwalifikacji jest relatywnie wysoki we 

wszystkich badanych Instytucjach. W każdym przypadku mowa o zadowoleniu nieco ponad 

połowy respondentów i niezdecydowanych odpowiedzi (ani zadowolony, ani niezadowolony) 
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około 1/4 z nich. Z największym entuzjazmem do tego aspektu pracy podchodzą pracownicy 

IP ŚCP (61% zadowolonych oraz jedynie 10,6% niezadowolonych). 

Jeśli chodzi o instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów terytorialnych, to w 

badaniu jakościowym ich przedstawiciele nie sygnalizowali problemów w dostępności 

szkoleń, co uznać należy za stan rzeczy zbliżony do sytuacji w pozostałych instytucjach, 

gdzie pracownicy w badaniu ilościowym generalnie pozytywnie ocenili możliwość 

podnoszenia kwalifikacji. Uczestnicy badania jakościowego wskazywali, że pracownicy 

instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów terytorialnych mają możliwość 

uczestnictwa w szkoleniach, zarówno bezpłatnych, jak i wymagających finansowania ze 

strony pracodawcy. 

Potwierdzeniem pozytywnej sytuacji w IP ZIT/RIT pod względem dostępnych możliwości 

podnoszenia kwalifikacji są także dane zawarte w ankietach potencjału administracyjnego. 

Uwzględniając dane najbardziej aktualne w momencie realizacji badania, tj. prezentujące 

sytuację na 31.12.2019 roku, to właśnie te instytucje były jedynymi elementami systemu 

realizacji RPO WSL, w których nie było w okresie sprawozdawczym ani jednego pracownika, 

który nie skorzystał z żadnej formy dokształcania. W pozostałych instytucji były takie osoby i 

choć sytuacja w IP ZIT/RIT jest w jakimś stopniu wypadkową relatywnie niewielkiego stanu 

zatrudnienia, to jednak przy 100% objęciu pracowników jakąś formą dokształcania, trudno 

byłoby oczekiwać negatywnej oceny subiektywnej ze strony pracowników w odniesieniu do 

dostępności możliwości podnoszenia kwalifikacji.  

Analizę poziomu zadowolenia z możliwości awansu, wynagrodzeń i możliwości podnoszenia 

kwalifikacji przeprowadzono także z uwzględnieniem podziału na płeć.  
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Wykres 19. Odsetek osób zadowolonych z możliwości awansu, wynagrodzeń i możliwości 

podnoszenia kwalifikacji wśród kobiet i mężczyzn 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IP ŚCP: kobiety - n=81, mężczyźni - 

n=32, Ogółem - n=113, IP WUP: kobiety - n=98, mężczyźni - n=33, Ogółem - n=131, IZ: kobiety - n=295, mężczyźni - n=87, 

Ogółem - n=382, Ogółem: kobiety - n=474, mężczyźni - n=152, Ogółem - n=626; pytanie nie było zadawane w pracownikom IP 

ZIT/RIT 

Zarówno kobiety jak i mężczyźni w IZ i IP raczej nie są zadowoleni z możliwości awansu, 

które mają. Tylko mężczyźni w IZ, w proporcji dokładnie 1/3 wskazań, stwierdzili, że z tych 

możliwości są zadowoleni. W pozostałych grupach, w pozostałych Instytucjach, mówimy o 

mniejszych odsetkach, ale nigdy nie mniejszych nie 1/5. Kwestia wynagrodzenia przedstawia 

się lepiej, przynajmniej w przypadku IZ oraz ŚCP – dużo gorzej natomiast jest traktowana w 

WUP, gdzie tylko nieco ponad 1/10 respondentów byłą zadowolona ze swojego 

wynagrodzenia. Spośród wszystkich analizowanych aspektów najgorzej natomiast jest 

oceniany sam system wynagrodzeń – patrząc na te Instytucje ogółem jedynie 11,6% kobiet i 

14,1% mężczyzn jest zadowolonych z tego jak ten system działa. Pozostałe kwestie, czyli 

premie/dodatki motywacyjne oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji, są postrzegane dużo 

lepiej. Zarówno w IZ jak i ŚCP, pozytywne oceny tych aspektów nie spadają poniżej 50%, w 

przypadku obu płci. Nie można jednak tego samego powiedzieć o WUP, gdzie zwłaszcza w 

przypadku oceny otrzymywanych premii i dodatków, tylko ponad 1/3 respondentów i 

respondentek była zadowolona z tego jak ten element motywacji do pracy działa.  
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Na kolejnych wykresach przedstawiono dane dotyczące zagadnień związanych z 

podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w instytucjach 

zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL.  

Wykres 20. Udział osób biorących udział w szkoleniach związanych z wykonywanymi zadaniami w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, Ogółem - n=626; pytanie nie było 

zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 

Najczęściej w szkoleniach związanych z wykonywanymi zadaniami zdają się uczestniczyć 

pracownicy IP ŚCP (aż 88,5% respondentów wskazało taką odpowiedź). Ogółem gorzej pod 

tym względem wypada najpierw IP WUP (70,2%), a następnie IZ (59,2%). W tej ostatniej 

instytucji poszczególne departamenty w zbliżonym stopniu wysyłają swoich pracowników na 

szkolenia związane z wykonywanymi przez nich zadaniami. 

Dane z Ankiet potencjału administracyjnego za 2019 r. potwierdzają, iż w każdej z 

analizowanych instytucji w podnoszeniu kwalifikacji brała udział większość pracowników. 

Przy czym, jak zwrócono uwagę wcześniej, w przypadku instytucji odpowiedzialnych za 

wdrażanie instrumentów terytorialnych, podnoszenie kwalifikacji objęło wszystkich 

pracowników. Sytuacja rok wcześniej była pod tym względem bardzo podobna, z tą różnicą, 

że osoby niekorzystające z żadnych form podnoszenia kwalifikacji zostały wykazane w 

ramach IP ZIT. Tym samym, w przypadku tych instytucji w których personel finansowany jest 

ze środków RPO WSL (IP RIT) objęcie wsparciem w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

wszystkich pracowników ma charakter stały, nie incydentalny.  

Warto w tym miejscu odnieść się do wyników analizy Potencjał administracyjny systemu 

instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie Polityki Spójności stan 

na 31.12.2019 r., wedle której RPO WSL jest jednym z liderów jeśli chodzi o skalę realizacji 

szkoleń. Według wyników analizy w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL 

2014-2020 w przynajmniej 1 szkoleniu wzięło udział 75% pracowników przy średniej dla 

wszystkich RPO na poziomie 64%. Lepszy wynik występuje tylko w województwach 

warmińsko-mazurskim 79%oraz małopolskim 90% W ankietach dane o obszarach 

dokształcania podzielono na 4 bloki: 

▪ Blok: Fundusze UE i Kwestie horyzontalne  

▪ Blok: Finanse i księgowość, Organizacja zarządzania, Szkolenia informatyczne   

▪ Blok: Studia podyplomowe   

▪ Blok: Języki obce 
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Zdecydowana większość osób podnoszących kwalifikacji brała udział w szkoleniach 

ogólnych (Blok: Finanse i księgowość, Organizacja zarządzania, Szkolenia informatyczne – 

457 osób) oraz szkoleniach bezpośrednio związanych z tematyką funduszy UE (Blok: 

Fundusze UE i Kwestie horyzontalne – 319 osób). W formach należących do pozostałych 

bloków wzięło udział łącznie 39 osób. Jeśli chodzi o najliczniejszą grupę szkoleń ogólnych to 

najczęściej brano udział w szkoleniach interpersonalnych (kierowanie zespołem, zarządzanie 

czasem, sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, szkolenie z asertywności), 

szkoleniach związanych z ergonomią pracy, BHP, profilaktyką chorób zawodowych oraz w 

szkoleniach z obsługi MS Office. Jeśli chodzi z kolei o szkolenia bezpośrednio związane z 

funduszami UE, to najczęściej brano udział w szkoleniach związanych z ochroną danych 

osobowych. Nico rzadziej miał miejsce udział w szkoleniach zgrupowanych w kategorię inne 

(większość osób szkoliła się tu z analizy autentyczności dokumentów), szkoleniach 

dotyczących polityki regionalnej oraz kontroli, audytu i  nieprawidłowości. W obu omawianych 

blokach szkoleń najpopularniejsze kategorie to szkolenia o charakterze uniwersalnym  - 

rozwijające umiejętności potrzebne na wielu stanowiskach pracy. Rzadziej brano udział w 

szkoleniach związanych z poszczególnymi etapami wdrażania, lecz prawdopodobnym 

powodem jest mniejsza liczba pracowników, instytucji, którym tego rodzaju szkolenie jest 

potencjalnie potrzebne.    

Wykres 21. Ocena, czy szkolenia wewnętrzne są adekwatne do potrzeb 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, Ogółem - n=626; pytanie nie było 

zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 

Odbywające się wewnątrz struktur danych Instytucji szkolenia wewnętrzne są oceniane 

ogólnie jako raczej dobre, co jest dostrzegalne we wszystkich trzech badanych podmiotach 

wdrażających RPO (IP ŚCP: prawie 3/4 odpowiedzi mówiących o tej adekwatności; IP WUP: 

ponad 1/2 takich odpowiedzi; IZ ogółem: nieco ponad 1/2). W samej IZ, najwięcej 

negatywnych opinii na ten temat pojawiło się za to w Departamencie Rozwoju Regionalnego, 

gdzie aż prawie 1/3 respondentów była takiego zdania. 
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Jeśli chodzi o instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów terytorialnych (IP 

ZIT/RIT), to w badaniu jakościowym nie zasygnalizowano występowania problemów w 

zapewnieniu szkoleń adekwatnych do potrzeb. W przypadku IP ZIT zwrócono uwagę, że 

dobór szkoleń prowadzony jest w powiązaniu z roczną oceną pracowniczą, co traktować 

należy jako narzędzie zapewnienia takiej tematyki szkoleniowej, by była ona adekwatna 

wobec potrzeb i deficytów kompetencyjnych pracowników.  

Uzupełnieniem danych dotyczących aktywności szkoleniowej pracowników IZ/IP są dane 

przedstawione na poniższym wykresie, które wskazują na skalę zapotrzebowania na dalsze 

działania podnoszące kwalifikacje i kompetencje.  

Wykres 22. Dostrzeganie potrzeby podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w celu lepszej realizacji 

swoich obowiązków zawodowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; własne kwalifikacje / kompetencje: IZ 

DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, 

Ogółem - n=626; kwalifikacje / kompetencje u podwładnych: IZ DRR - n=9, IZ DFS - n=14, IZ DFR - n=15, IZ pozostałe dep. - 

n=1, IZ ogółem - n=39, IP WUP - n=10, IP ŚCP - n=14, Ogółem - n=63; pytanie zadawane osobom, które pełnią funkcje 

kierownicze, nie zaprezentowano odpowiedzi z kategorii IZ pozostałe dep, ze względu na konieczność zapewnienia 

anonimowości; pytanie nie było zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 

Niezależnie od badanego podmiotu, osoby pełniący funkcje kierownicze częściej zauważały 

potrzebę podnoszenia kompetencji u swoich podwładnych niż pracownicy zauważali taką 

potrzebę u siebie samych. Największa potrzeba podnoszenia kompetencji pracowników, 

analizując te dwa zbiory opinii, zdaje się być w Instytucji Zarządzającej, gdzie prawie 2/3 

pracowników i ponad 4/5 osób na stanowiskach kierowniczych dostrzega taką potrzebę. Jeśli 

chodzi o kwestię podnoszenia kwalifikacji, to sytuacja jest zauważalnie mniej istotna. 

Spośród wszystkich badanych podmiotów i komórek organizacyjnych, tylko w przypadku 

„pozostałych departamentów IZ”, można dostrzec 50% odpowiedzi stwierdzających potrzebę 

podnoszenia własnych kwalifikacji. Opinie odnośnie zapotrzebowania na zwiększanie 



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

75 

kwalifikacji u pracowników również zawsze (z wyjątkiem „pozostałych departamentów IZ”), 

były niższe niż w przypadku kompetencji. 

Osoby, które wskazały na potrzebę podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w celu lepszej 

realizacji swoich obowiązków zawodowych zostały poproszone o wskazanie jakich 

kompetencji i kwalifikacji brakuje. Wskazanie te dotyczyły samych respondentów, a wśród 

przedstawicieli kadry zarządzającej – także podwładnych. Poniżej przedstawiono dane 

dotyczące tej kwestii w podziale na poszczególne instytucje, przy czym w przypadku IZ 

wyodrębniono dane dla poszczególnych departamentów. Zestawienie deficytów 

kompetencyjnych i dotyczących kwalifikacji w podziale na poszczególne komórki 

organizacyjne ma większe uzasadnienie w kontekście planowania działań szkoleniowych niż 

analiza stanowiskowa, pozwala bowiem zidentyfikować najważniejsze (tj. występujące w 

największej skali) obszary rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL. 

W prezentacji danych bazowano na klasyfikacji tematyki szkoleniowej, która wykorzystywana 

jest w ankietach potencjału administracyjnego. Oznacza to, że wskazania respondentów 

klasyfikowano do jednego z bloków tematycznych:  

▪ Fundusze UE i Kwestie horyzontalne (Blok 1);  

▪ Finanse i księgowość, Organizacja zarządzania, Szkolenia informatyczne (Blok 2);  

▪ Studia podyplomowe (Blok 3);  

▪ Języki obce (Blok 4).  

Jednocześnie, wskazywano konkretne (najczęściej deklarowane) potrzeby szkoleniowe w 

ramach poszczególnych bloków tematycznych. 

1. Instytucja Zarządzająca – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

▪ Kompetencje: Respondenci badania, czyli zarówno pracownicy jak i ich 

przełożeni, najczęściej wskazywali na braki w kompetencjach, które można 

zakwalifikować do zagadnień z Bloku 1 i 2. Tylko pojedyncze osoby zwracały 

uwagę na braki w zakresie podejmowania studiów i nauki języków obcych. 

Najczęściej wspominanymi brakującymi kompetencjami były: wiedza z zakresu 

pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, zamówień 

publicznych, pomocy de minimis, czy zmian w prawie unijnym. Wspominane były 

też niewystarczające umiejętności związane z obsługą pakietu biurowego 

Microsoft Office (zwłaszcza programu Microsoft Excel), brak potrzebnej wiedzy z 

zakresu kwalifikowalności wydatków, zarządzania zespołem i organizacji własnej 

pracy, wiedzy z zakresu rachunkowości, płac, księgowości, czy korzystania ze 

specjalistycznego oprogramowania (np. w zakresie obsługi baz danych). 

Przełożeni pracowników wspominali poza tym o brakach kompetencyjnych swoich 

podwładnych w radzeniu sobie ze stresem, umiejętności współpracy, czy 

problemach wypalenia zawodowego. 

▪ Kwalifikacje: Pracownicy najczęściej wspominali o swoich brakach w 

kwalifikacjach związanych z zagadnieniami Bloku 1 oraz 2. Podobne opinie 

pojawiały się w przypadku przełożonych tych osób. Respondenci wspominali 

najczęściej o brakach kwalifikacji związanych z zarządzaniem projektami, 

zamówieniami publicznymi, czy prawodawstwem unijnym. Wspominano również o 

niedostatku wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania 

zespołem, księgowości, posługiwaniu się programem Microsoft Excel, czy 

oprogramowaniem bazodanowym. 
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2. Instytucja Zarządzająca – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

▪ Kompetencje: Pracownicy tego departamentu najczęściej wskazywali na braki 

kompetencyjne w tematyce Bloków 1 i 2. Przełożeni podzielają ich opinię przede 

wszystkim w przypadku braków w tematyce Bloku 2. Obie te grupy respondentów 

rzadko wspominają o braku kompetencji rozwijanych w ramach studiów 

podyplomowych, czy nauki języków obcych. Najczęściej pracownicy i ich 

przełożeni wspominali o brakach kompetencji związanych z analizą finansową, 

pomocą publiczną, komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem, 

pakietem biurowym Microsoft Office (głównie wiedzy w zakresie programu 

Microsoft Excel). Pracownikom brakuje też wiedzy informatycznej, takiej jak 

korzystanie ze specjalistycznych programów, czy wiedzy z zakresu księgowości. 

Przełożeni wspominali też o braku umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy 

zarządzaniem czasem. 

▪ Kwalifikacje: Pracownicy departamentu DFR, najwięcej braków w swoich 

kwalifikacjach zauważają w tematyce Bloku 1, następnie 2 i 3. Braki „językowe” są 

praktycznie niezauważalne. W przypadku opinii przełożonych mamy do czynienia 

z naciskiem na braki kwalifikacyjne w tematyce Bloku 2. Braki zostały zauważone 

głównie w przypadku wiedzy z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, pomocy 

publicznej, zarządzania zasobami ludzkimi, posługiwania się pakietem biurowym 

Microsoft Office (głównie programem Microsoft Excel), czy specjalistycznym 

oprogramowaniem (najczęściej związanym z obsługą baz danych). 

3. Instytucja Zarządzająca – Departament Rozwoju Regionalnego 

▪ Kompetencje: W przypadku DRR, co wynika zarówno z odpowiedzi pracowników 

jak i ich przełożonych, największa skala deficytów kompetencyjnych dotyczy Bloku 

2 i – choć w znacznie mniejszym stopniu – Bloku 1. Relatywnie niewielkie są 

potrzeby związane z nauką języków obcych, a praktycznie niezauważalne w 

kwestii podejmowania studiów podyplomowych. Kompetencje, które najczęściej 

były wskazywane przez pracowników DRR jako brakujące, dotyczyły zamówień 

publicznych, pomocy publicznej, instrumentów finansowych, kontroli i audytu, 

zarządzania pracą własną i zespołu, obsługą potrzebnego oprogramowania (w tym 

posługiwania się programem Microsoft Excel) oraz odporności na stres. 

▪ Kwalifikacje: Sytuacja, jeśli chodzi o braki kwalifikacyjne w DRR, kreuje się 

podobnie do tej zidentyfikowanej w przypadku kompetencji. Największe braki 

dostrzeżone zostały w przypadku tematyki Bloku 2 i nieco mniejsze w przypadku 

Bloku 1. Najbardziej brakującymi kwalifikacjami pracowników DRR, są: wiedza z 

zakresu pomocy publicznej, zamówień publicznych, zarządzania zespołem, 

oprogramowania bazodanowego i księgowości. 

4. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy 

▪ Kompetencje: Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy ewentualne deficyty w 

swoich własnych kompetencjach zauważają głównie w przypadku kwestii 

pochodzących z Bloku 2 oraz – w nieco mniejszym stopniu – Bloku 1. Podobnego 

zdania są ich przełożeni. Kompetencje najczęściej wskazywane, jako wymagające 

uzupełnień dotyczyły: wiedzy z zakresu pomocy publicznej, zamówień 

publicznych, kontroli projektów, zarządzania zespołem, kontaktu z klientem, pracą 

nad bazami danych, zarządzania kadrami oraz zarządzania pracą własną. 
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▪ Kwalifikacje: Jeśli chodzi o braki w kwalifikacjach pracowników WUP, to według 

nich samych, korekty wymagają te, związane z Blokiem 1 i 2. Bardzo rzadko 

pojawiały się opinie dotyczące potrzeb podnoszenia kwalifikacji związanych z 

nauką języków obcych czy wymagających podjęcia studiów podyplomowych. 

Brakujące kwalifikacje wśród pracowników WUP dotyczą głównie zamówień 

publicznych, tematyki postępowania administracyjnego, kwalifikowalności 

wydatków w projektach, kontroli projektów, księgowości oraz komunikacji 

interpersonalnej. 

5. Instytucja Pośrednicząca – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

▪ Kompetencje: Zarówno pracownicy jak i ich przełożeni są zdania, że największe 

deficyty kompetencyjne kadry ŚCP są powiązane z tematyką Bloku 2 i 1 (choć w 

tym drugim przypadku deklarowanych potrzeb jest zauważalnie mniej). O 

potrzebach podejmowania studiów podyplomowych nie wspomniał ani jeden 

respondent, bardzo mała liczba pracowników dostrzegła ewentualne braki 

„językowe”. Najczęściej brakującymi kompetencjami są te dotyczące oceny 

wniosków o dofinansowanie, prawa zamówień publicznych, rozliczania projektów, 

wiedzy z zakresu rachunkowości, odporności na stres, oprogramowania 

księgowego oraz programu Microsoft Excel, kontaktu z klientem i zarządzania 

zespołem. 

▪ Kwalifikacje: Jeśli chodzi o braki w kwalifikacjach pracowników ŚCP, to 

najczęściej wskazywane były te związane z Blokiem 1 i 2. Pracownicy ŚCP i ich 

przełożeni najczęściej wskazywali na braki kwalifikacyjne w tematyce pomocy 

publicznej, zamówień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania zasobami 

ludzkimi, księgowości oraz rachunkowości. 

Podsumowując, można dostrzec zdecydowaną dominację braków, zarówno kompetencji jak i 

kwalifikacji, w tematyce Bloku 1 (Fundusze UE i Kwestie horyzontalne) i 2 (Finanse i 

księgowość, Organizacja zarządzania, Szkolenia informatyczne). Na deficyty w znajomości 

języków obcych wskazywano o wiele rzadziej i jeśli występują to prawie zawsze dotyczą 

języka angielskiego. Jeśli chodzi o kwestię studiów podyplomowych, to respondenci 

wspominają głównie, że braki dotyczą kwestii, powiązanych z obszarami tematycznymi 

zaklasyfikowanymi do Bloków 1 i 2. Warto również wspomnieć, że respondenci przekrojowo, 

relatywnie często, niezależnie od analizowanej instytucji czy departamentu, stwierdzali braki 

w ogólnym przygotowaniu ich do perspektywy finansowej 2021-2027, głównie w zakresie 

antycypowanych zmian w prawodawstwie unijnym. 

Uzupełnieniem powyższych danych z badania ilościowego są wyniki badania jakościowego 

przedstawicieli IZ/IP. Wyniki te nie ujawniają istotnych dodatkowych obszarów tematycznych 

szkoleń, które nie pojawiałaby się we wskazaniach respondentów badania ilościowego. 

Uczestnicy badania jakościowego zwrócili natomiast uwagę na dwie kwestie, które należy 

uwzględnić diagnozując braki dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników instytucji 

zaangażowanych w realizację RPO WSL. Po pierwsze, zaakcentowano problem szczególnie 

dużych deficytów merytorycznych występujących wśród nowo zatrudnianych pracowników. 

Wynika to przede wszystkim z dwóch ograniczeń: braku możliwości pozyskania osób o 

odpowiednim przygotowaniu merytorycznym ze względu na ograniczone możliwości 

wynagradzania nowych pracowników oraz specyficznego zakresu wiedzy, który wymagany 

jest na stanowiskach związanych z wdrażaniem interwencji finansowanej ze środków 

unijnych. Po drugie, zwrócono uwagę, że w przypadku pracowników doświadczonych ich 

wymagania i oczekiwania odnoszące się do ewentualnego wsparcia szkoleniowego są 

bardzo sprecyzowane i dotyczą zaawansowanych i specjalistycznych zagadnień. W 
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rezultacie, trudno jest niekiedy – uwzględniając ofertę rynkową – zapewnić dostępność 

szkoleń w danym temacie, które byłyby adekwatne wobec rzeczywistych potrzeb 

kompetencyjnych pracowników.  

W przypadku instytucji zaangażowanych we wdrażanie instrumentów terytorialnych nie 

zasygnalizowano w badaniu jakościowym występowania istotnych braków w zakresie 

kwalifikacji i kompetencji. 

Na kolejnym wykresie przedstawiono dane obrazujące opinie pracowników na temat jasności 

i czytelności możliwości i kryteriów awansu.  

Wykres 23. Ocena, czy możliwości oraz kryteria awansu są jasne i czytelne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, Ogółem - n=626; pytanie nie było 

zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 

Na pytanie czy możliwości oraz kryteria awansu są  jasne i czytelne, niezależnie od badanej 

Instytucji, respondenci najczęściej odpowiadali twierdząco  (ponad 1/3 wskazań w każdej 

kategorii). Za brakiem jasności i czytelności kryteriów awansu opowiedziała się blisko 1/3 

respondentów,  z kolei nieco więcej niż 1/5 badanych stwierdziło, iż kryteria nie są ani jasne, 

ani niejasne. Najbardziej niezrozumiałe te kryteria możliwości awansu były dla pracowników 

IZ DRR, IZ DFR oraz IP ŚCP, gdzie ponad 1/3 z nich udzielała takich odpowiedzi. 

Zestawienie tych danych z faktem, że relatywnie dużo respondentów podpowiadało, że 

zasady awansu ani są ani nie są jasne i czytelne, sugeruje, że problem z rzeczoną 

zrozumiałością występuje dość często. 

Jak wskazywano wcześniej, w przypadku IP ZIT/RIT sytuacja dotycząca kwestii awansu jest 

inna niż w przypadku IZ oraz pozostałych IP. Wynika to z faktu relatywnie niewielkiej liczby 

pracowników, a tym samym bardzo uproszczonej, poziomej, strukturze organizacyjnej. 

Można więc powiedzieć, że nie ma tutaj raczej problemu niejasności kryteriów awansu, 

natomiast jego możliwości są obiektywnie ograniczone (choć w badaniu jakościowym nie 

traktowano tego jako istotnego problemu).  

Kolejny wymiar oceny warunków pracy personelu dotyczy zaplecza technicznego. 
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Wykres 24. Ocena zaplecza technicznego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, Ogółem - n=626; pytanie nie było 

zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 
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Patrząc na ogólne dane dotyczące oceny zaplecza technicznego, to można stwierdzić, że w 

Instytucjach zaangażowanych we wdrażanie RPO zaplecze to jest odpowiednie. Najbardziej 

jest to widoczne w przypadku materiałów biurowych, gdzie ogólna ocena przekracza 4/5 

głosów mówiących o dobrym wyposażeniu. Najsłabiej, ale nadal nieźle, sytuacja wygląda 

jeśli chodzi o ocenę warunków lokalowych, gdzie takiej oceny dokonało około 2/3 

respondentów. W IZ, zaplecze sprzętowe każdego rodzaju jest najsłabiej oceniane w 

Departamencie EFS (zawsze więcej niż 1/5 tych respondentów mówiła o przeciętności 

sprzętu i zasobów lokalowych czy oprogramowania). Jeśli chodzi o ocenę zaplecza 

technicznego między IP, to bardziej krytyczni są pracownicy WUP niż ŚCP, ale nadal ilość 

pozytywnych odpowiedzi w przypadku każdego elementu zaplecza materialnego nie spada 

poniżej 3/5 wskazań. 

Jeśli chodzi o kwestię zaplecza technicznego w IP zaangażowanych we wdrażanie 

instrumentów terytorialnych, to było to przedmiotem oceny w badaniu jakościowym. 

Generalna ocena była w tym przypadku raczej pozytywna (a więc zbliżona do tej, którą w 

przypadku IZ oraz pozostałych IP odzwierciedlają wyniki badania ilościowego), zarówno jeśli 

chodzi o sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do wykonywanej pracy, jak i 

warunki lokalowe. W większości przypadków podkreślano, że posiadany sprzęt komputerowy 

umożliwił sprawne przejście na tryb pracy zdalnej, gdy wystąpiła taka konieczność. Jeśli 

chodzi o jakość i wydajność sprzętu komputerowego to zwracano z kolei uwagę, że ze 

względu na relatywnie krótki czas funkcjonowania IP ZIT/RIT jest to jeszcze sprzęt 

relatywnie nowy, a jednocześnie podlegający modernizacji (tylko w przypadku jednej 

instytucji zasygnalizowano potrzebę jego wymiany oraz usprawnienia jakości połączenia 

internetowego w kontekście zwiększenia znaczenia połączeń w formule wideokonferencji).  

Na zakończenie niniejszej części przedstawiono jeszcze dane obrazujące staż pracowników 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL. W pierwszej kolejności są to dane 

dotyczące stażu w samej instytucji, w której obecnie pracuje respondent.  

Wykres 25. Staż pracy w instytucji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - 

n=648 
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Największa część pracowników w IZ oraz ŚCP i WUP, zajmujących się RPO województwa 

śląskiego, pracuje w danym miejscu ponad 10 lat (zawsze ponad 2/5 respondentów posiada 

taki staż pracy). Wyjątek od tej reguły stanowi IP, gdzie prawie 1/3 pracowników mówi o 

stażu pracy między 1, a 3 latami – i to jest tam najliczniejsza kategoria. Z drugiej strony, 

niezależnie od Instytucji najmniejszą grupą pracowników są ci pracujący do 1 roku (najwięcej 

w IP ZIT/RIT – prawie 1/10 kadry). W strukturach IZ, najwięcej starszych stażem 

pracowników (powyżej 5 lat pracy) jest w Departamencie Rozwoju Regionalnego – ponad 

4/5 tamtejszej kadry. 

Mamy więc w badanych instytucjach do czynienia w większości z bardzo doświadczoną 

kadrą, a przynajmniej z kadrą posiadającą duże doświadczenie w ramach bieżącego okresu 

finansowania. Relatywnie niewielki odsetek pracowników o stażu pracy nieprzekraczającym 

1 roku może być przy tym traktowany jako potwierdzenie opinii wyrażanych w badaniu 

jakościowym, iż aktualnie bardzo trudno jest instytucjom pozyskać wykwalifikowanych 

pracowników, którzy mogliby wspomóc personelu danej instytucji.  

Na poniższym wykresie przedstawiono z kolei dane obrazujące częstość 

wewnątrzinstytucjonalnej mobilności pracowników.  

Wykres 26. Dokonywanie przez pracowników zmiany komórki organizacyjnej w latach 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - 

n=648 

Ponad połowa pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego zadeklarowała w badaniu 

zmianę komórki organizacyjnej w latach 2014-2020 – to najwięcej w całej IZ i ponad dwa 

razy więcej niż w Departamencie EFRR. Wśród Instytucji Pośredniczących najrzadziej o 

takiej deklaracji można mówić w przypadku WUP (prawie 1/3), a najwięcej w przypadku 

ZIT/RIT (nieco ponad 2/5). W kontekście powyższych danych pamiętać jednak należy, że 

ewentualna zmiana macierzystej komórki organizacyjnej nie musi wynikać z faktycznego 

przesunięcia danego pracownika, ale także z wprowadzonych zmian w strukturze 

organizacyjnej. 

Dodatkowo przedstawiono jeszcze dane dotyczące stażu pracy respondenta w obecnej 

komórce organizacyjnej.  
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Wykres 27. Staż pracy w obecnej komórce organizacyjnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=43, IZ DFS - n=63, IZ 

DFR - n=33, IZ pozostałe dep. - n=4, IZ ogółem - n=143, IP WUP - n=39, IP ŚCP - n=35, IP ZIT/RIT  - n=9, Ogółem - n=226; 

pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały zmianę komórki organizacyjnej 

Jeśli chodzi o staż pracy w danej komórce organizacyjnej, w danej Instytucji, to przedział 

między 2, a 5 latami stażu pracy jest najczęściej spotykany, we wszystkich Instytucjach 

zajmujących się RPO – zawsze jest to ponad połowa respondentów. W IP ZIT/RIT jest to też 

jednocześnie najwyższy możliwy staż pracy – żaden pracownik nie wskazał tam na dłuższy 

czas pracy w danej komórce, dość sporo za to (nieco ponad 2/5) wskazało na pracę mniej 

niż rok. W IZ, wymiana pracowników między instytucjami zdaje się mieć miejsce najczęściej 

w Departamencie EFS, gdzie ponad 1/3 pracowników pracuje w danej komórce do 2 lat. 

Swoistym podsumowaniem analiz dotyczących warunków pracy personelu mogą być dane 

odnoszące się do ewentualnego rozważania zmiany miejsca zatrudnienia w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. Tego rodzaju decyzję trzeba bowiem traktować jako wypadkową 

oceny przez pracownika różnych wymiarów opisujących warunki pracy.  
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Wykres 28. Rozważanie zmiany miejsca zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ pozostałe dep. - n=10, IZ ogółem - n=382, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, Ogółem - n=626; pytanie nie było 

zadawane w pracownikom IP ZIT/RIT 

Ogółem w IZ relatywnie niewielka część pracowników (mniej niż 1/10) myśli o zmianie 

miejsca zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W przypadku WUP można mówić już 

o większej ilości takich osób (16%), natomiast w przypadku ŚCP już nieco ponad 1/4, co jest 

pewnym sygnałem, wyraźniejszym niż choćby sytuacja w IZ. Warto też zwrócić uwagę, że w 

każdej z tych Instytucji występuje dużo osób niezdecydowanych wobec tej kwestii, zawsze 

więcej niż 1/3 respondentów. 

Osoby deklarujące rozważanie zmiany miejsca zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 

miesięcy były dodatkowo proszone o wskazanie czynników, które skłaniają je do ewentualnej 

zmiany pracy. Najczęściej wskazywano na takie kwestie jak: niesatysfakcjonujące 

wynagrodzenie (to zdecydowanie najczęściej deklarowany powód ewentualnej zmiany 

obecnego miejsca zatrudnienia), brak możliwości rzeczywistego awansu stanowiskowego i 

płacowego, zbyt dużą monotonię i rutynę w wykonywanej pracy, chęć dalszego rozwoju w 

innych obszarach, zbyt duże obciążenie pracą, czy niesprzyjającą atmosferę w pracy (w tym: 

trudne relacje z przełożonym). 

Jeśli chodzi o sytuację w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie instrumentów 

terytorialnych, to w badaniu jakościowym nie była podejmowana kwestia planów dotyczących 

ewentualnej zmiany zatrudnienia, gdyż badanie to prowadzone było nie ze wszystkimi 

pracownikami IP ZIT/RIT, lecz przedstawicielami tych instytucji. Biorąc jednak pod uwagę 

generalnie pozytywną oceną warunków pracy personelu w tych podmiotów, a jednocześnie 

deklarowaną relatywnie niewielką skalę dotychczasowej rotacji pracowników (podkreślano, 

że poziom zatrudnienia jest wystarczający pod kątem ilościowym i że dominują pracownicy o 

relatywnie długim – jak na okres funkcjonowania IP ZIT/RIT – stażu), można z dużą 

prawdopodobieństwa przyjąć, że w omawianej grupie instytucji skłonność do ewentualnej 

zmiany miejsca zatrudnienia kształtuje się na raczej niskim poziomie.   

 

Uwzględniając całość wniosków z przeprowadzonych analiz – bazujących na wynikach 

badania ilościowego i jakościowego oraz analizie desk research – należy przede wszystkim 

zwrócić uwagę na następujące kwestie szczegółowe związane z warunkami pracy personelu 

zaangażowanego w realizację RPO WSL: 
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▪ Występowanie w niektórych obszarach realizacji Programu problemu 

niedoborów kadrowych (szczególnie w odniesieniu do komórek 

wdrożeniowych) – Choć zidentyfikowane braki kadrowe nie mają charakteru 

krytycznego dla procesu wdrażania Programu, a na poziomie całego systemu 

realizacji możemy mówić o zbilansowanej ilości zasobów kadrowych, to jednak 

odczuwane są relatywne niedobory kadrowe w obszarze realizacji zadań 

wdrożeniowych.  

▪ Zróżnicowana skala partycypacji szkoleniowej w ramach poszczególnych 

instytucji i komórek organizacyjnych – W chwili obecnej mamy do czynienia ze 

zróżnicowaniem partycypacji szkoleniowej pracowników poszczególnych instytucji i 

komórek organizacyjnych. Zwrócić należy przy tym uwagę, że w perspektywie 

krótkookresowej może wzrosnąć zapotrzebowanie na działania szkoleniowe w 

związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej (nowe regulacje prawne, ew. 

nowe zadania i kompetencje pracowników itp.). Uzasadnione jest więc podejmowanie 

działań, które zwiększać będą partycypację w działaniach zorientowanych na rozwój 

zawodowy, ale jednocześnie pozwolą zachować sprawność funkcjonowania 

instytucji.  

▪ Niejasność procedur związanych z premiowaniem i awansowaniem 

pracowników – W przypadku części instytucji zaangażowanych w proces wdrażania 

RPO WSL mamy do czynienia z problemem niejasności w zakresie obowiązujących 

kryteriów premiowania i awansowania pracowników, przy jednoczesnej złożoności 

formalnej przeprowadzania procedury awansu zawodowego oraz ograniczonej 

decyzyjności bezpośrednich przełożonych. Dodatkowym problemem jest fakt, że 

procedury te stanowią element ogólnych regulacji obowiązujących w danej instytucji i 

występuje trudność w ich dostosowaniu do specyfiki funkcjonowania komórek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WSL. 

W aspekcie oddziaływania procedur związanych z premiowaniem i awansowaniem 

pracowników na zasoby kadrowe instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO 

WSL wykorzystano dane z ankiet dotyczących potencjału administracyjnego tych 

instytucji. Dane na koniec 2019 roku wskazują, że w czterech instytucjach występuje 

pełne zaspokojenie potrzeb kadrowych. Są to dwie IP RIT, IP ZIT oraz IP WUP. Jeśli 

chodzi o instytucje zaangażowane we wdrażanie instrumentów terytorialnych, to 

warto wskazać, że – jak wskazują wyniki badania jakościowego – ich problem 

odnoszący się do premiowania i awansowania pracowników nie dotyczył w istotnym 

stopniu. Można więc powiedzieć, że w ramach obowiązującego systemu premiowania 

i awansowania udaje się w tych podmiotach utrzymać odpowiedni potencjał kadrowy 

(nie tylko ilościowy, ale jak wskazali przedstawiciele instytucji, także jakościowy). W 

przypadku IP WUP również należy zauważyć, że – porównując tę instytucję z IZ – 

pracownicy wyrażali się w sposób bardziej pozytywny na temat czytelności i jasności 

kryteriów i możliwości awansu. We wskazanych instytucjach mamy także do 

czynienia z relatywnie niewielką liczbą osób, które w okresie sprawozdawczym 

zaprzestały pracy w instytucji (w przypadku jednej IP RIT była to 1 osoba, w 

przypadku IP WUP – 8 osób, ale wobec łącznej liczby aż 162 pracowników, których 

wynagrodzenie jest kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej). W pozostałych 

instytucjach (IZ, IP ŚCP oraz jedna IP RIT) analiza danych zastanych na dzień 

31.12.2019 r. potwierdziła występowanie niedoborów kadrowych, a także 

występowało w nich zaprzestanie pracy na skalę większą niż we wcześniej 

analizowanych podmiotach (w przypadku IZ odejście dotyczyło 20 pracowników, co 
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stanowiło 3,7% wszystkich pracowników, których wynagrodzenie jest kwalifikowalne 

w ramach pomocy technicznej, zaś w ramach IP ŚCP było to 6 osób, co stanowi 

4,7% wszystkich pracowników, których wynagrodzenie jest kwalifikowalne w ramach 

pomocy technicznej). W IP RIT w badaniu jakościowym nie wskazywano na problem 

dotyczący czytelności i jasności procedur premiowania i awansowania pracowników. 

Natomiast jeśli chodzi o IZ oraz IP ŚCP, to w badaniu ilościowym właśnie pracownicy 

tych instytucji byli najbardziej krytyczni, jeśli chodzi o jasność kryteriów i możliwości 

awansu (w przypadku IZ największy krytycyzm cechował DRR oraz DFR). 

Uprawnionym jest więc stwierdzenie, że jednym z czynników wpływających na 

trudności w pozyskaniu i utrzymaniu adekwatnego (pod względem ilościowym i 

jakościowym) stanu zatrudnienia mogą być niejasności w zakresie kryteriów i 

możliwości awansu.  

▪ Występowanie określonych problemów sprzętowo-informatycznych – Choć 

generalnie w przypadku zaplecza technicznego nie zidentyfikowano w toku badania 

problemów o charakterze krytycznym (uniemożliwiającym realizację określonych 

zadań przez pracowników) lub systemowym (dotyczącym całego systemu realizacji 

lub całej instytucji), to jednak mamy do czynienia z występowaniem określonych 

potrzeb w tym zakresie. Znaczenie części z nich znacząco wzrosło w kontekście 

wzrostu częstości pracy zdalnej w efekcie pandemii COVID-19, a także planów 

odnoszących się do utrzymania rozwiązań w zakresie pracy zdalnej / telepracy w 

przyszłości.  

Bazując na sformułowanych wnioskach sformułowano określone zalecenia dotyczące 

optymalizacji – na potrzeby przyszłego okresu finansowania – warunków pracy personelu 

zaangażowanego w realizację Programu:  

▪ Wdrożenie rozwiązań zorientowanych na zmniejszenie skali problemów 

kadrowych przede wszystkim w odniesieniu do zadań wdrożeniowych – (1) 

Wdrożenie w ramach IZ wcześniejszych zaleceń dotyczących struktury 

organizacyjnej, co pozwoliłoby odciążyć komórki wdrożeniowe w zakresie realizacji 

zadań niezwiązanych bezpośrednio z obsługą realizowanych projektów. (2) Nadanie 

priorytetu rekrutacjom zewnętrznym dotyczącym komórek organizacyjnych, 

zajmujących się realizacją zadań wdrożeniowych oraz cykliczne weryfikowanie 

możliwości rekrutacji wewnętrznej w ramach IZ/IP właśnie do tych komórek 

organizacyjnych. (3) Wprowadzenie systemu rekomendacji pracowniczych, tj. 

systemu w ramach którego obecni pracownicy instytucji mogą rekomendować w 

ramach prowadzonych procedur rekrutacyjnych określonych kandydatów (w 

przypadku zatrudnienia rekomendowanej osoby pracownik, który ją rekomendował 

otrzymuje określoną gratyfikację). (4) Stosowanie okresowych przesunięć 

pracowników innych komórek organizacyjnych do komórek realizujących zadania o 

charakterze wdrożeniowym (rozważenie wytypowania stałej grupy osób, których 

dotyczyłyby takie przesunięcia, co pozwoliłoby skuteczniej budować ich potencjał 

merytoryczny i kumulować kapitał wiedzy). 

▪ Podejmowanie działań zorientowanych na zwiększenie partycypacji 

szkoleniowej (oraz jej zrównoważenie w poszczególnych instytucjach) przy 

jednoczesnym uwzględnieniu konieczności sprawnego funkcjonowania 

bieżącego instytucji – (1) Położenie nacisku przede wszystkim na zdalne formy 

szkoleniowe; Wprowadzenie do umów z dostawcami szkoleń regulacji w zakresie 

możliwości rejestracji szkolenia i jego późniejszego wykorzystywania w ramach 

określonych limitów (okresowa dostępność, ilość dopuszczalnych odtworzeń); (2) 
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Koncentracja na indywidualizacji wsparcia szkoleniowego, które realizowane byłoby 

poprzez uczestnictwo w indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, przy znaczącym 

ograniczeniu organizacji wewnętrznych szkoleń grupowych. Jednocześnie, wpisanie 

w model rozwoju kompetencji podejścia kaskadowego w ramach którego pracownicy 

uczestniczący w szkoleniach zewnętrznych transferują nabytą wiedzę do innych 

pracowników (poprzez szkolenie wewnętrzne, udostępnienie materiałów itp.); (3) 

Zapewnienie dostępności nie tylko szkoleń zawodowych, ale także „miękkich”, w 

zakresie takich zagadnień jak motywacja, czy zarządzanie stresem.  

▪ Wprowadzenie rozwiązań zorientowanych na zapewnienie jednoznaczności i 

transparentności systemów premiowania i awansowania w ramach IZ – (1) 

Maksymalizacja stopnia parametryzacji procesu oceny pracowników jako podstawy 

do procedur premiowania i awansowania. (2) Wprowadzenie podejścia bazującego 

na zarządzaniu poprzez cele (określenie celów rozwojowych dla danego pracownika 

wraz ze zdefiniowaniem działań, które są niezbędne do ich realizacji) i 

wkomponowanie tego podejścia w politykę dotyczącą wynagrodzenia (maksymalnie 

kwartalne interwały czasowe przyznawania premii finansowych), awansu (powiązanie 

ścieżki awansu z procesem zarządzania poprzez cele) oraz rozwijania kompetencji 

pracowników (dostosowanie indywidualnego planu szkoleniowego do założeń 

wynikających z przyjętego podejścia bazującego na zarządzaniu poprzez cele); (3) 

Zwiększenie roli kierowników w politykę kadrową (skrócenie procedur awansu 

zawodowego i większa decyzyjność kierownika w tym zakresie), przy jednoczesnym 

wsparciu kompetencyjnym dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zespołem, 

przywództwa, motywacji i komunikacji. 

▪ Podjęcie działań optymalizujących funkcjonowanie zaplecza technicznego 

pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu –  (1) 

Koncentracja na zakupie sprzętu komputerowego umożliwiającego pracę poza 

siedzibą instytucji – laptopy, laptopy konwertowalne (hybrydowe), komputery typu All-

in-One. (2) Zapewnienie dostępności sprzętu niezbędnego do komunikacji w ramach 

pracy zdalnej (mikrofony, słuchawki, zintegrowane headsety, kamery, głośniki, 

telefony komórkowe). (3) W przypadku zapotrzebowania pracowników na 

umożliwienie pracy w trybie dwuekranowym rozważenie zakupu monitorów 

szerokokątnych pozwalających na uzyskanie funkcjonalności pracy typowej dla pracy 

dwuekranowej. (4) Wprowadzenie rozwiązań informatycznych umożliwiających 

korzystanie w ramach pracy zdalnej (zarówno na służbowym, jak i prywatnym 

sprzęcie komputerowym) ze wszystkich funkcjonalności urzędowej sieci wewnętrznej 

i systemów obiegu dokumentów.  

 

Jeśli chodzi o warunki pracy personelu zaangażowanego w realizację RPO WSL 2014-2020, 

to generalnie ocenić należy je pozytywnie, przy czym jest to ocena generalna, w wybranych 

aspektach szczegółowych zostały zidentyfikowane określone problemy dotyczące tego 

wymiaru systemu realizacji. Jest to diagnoza spójna z tą, która została przygotowana na 

etapie rozpoczęcia procesu wdrażania Programu8, gdzie wskazano określone problemy 

szczegółowe, jednak nie zostały one uznane za zagrażające skutecznej i efektywnej 

realizacji RPO WSL. Wśród tych szczegółowych problemów, które dotyczą sytuacji bieżącej 

(i jako takie powinny być traktowane jako uzasadnienie dla podjęcia określonych działań 

                                                
8 Analiza struktury organizacyjnej i zatrudnienia w instytucji zarządzającej oraz w instytucjach pośredniczących regionalnego 
programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 2015, Raport ewaluacyjny przygotowany przez 
Public Profits sp. z o.o. 
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naprawczych w kontekście przyszłej perspektywy finansowej) wskazać należy przede 

wszystkim na: występujące w wybranych obszarach problemy wskazujące na niedobory 

kadrowe (dot. działań stricte wdrożeniowych), zróżnicowaną skalę partycypacji szkoleniowej 

w ramach poszczególnych instytucji i komórek organizacyjnych, poczucie niejasności 

procedur związanych z premiowaniem i awansowaniem pracowników oraz występowanie 

określonych problemów sprzętowo-informatycznych.  

Realizacja wskaźników OP XIII 

Niniejsza, ostatnia, część podrozdziału dotyczącego systemu realizacji RPO WSL 2014-2020 

poświęcona jest wynikom pomiaru wartości następujących wskaźników rezultatów 

dotyczących OP XIII, tj. poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w 

politykę spójności; odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych; ocena przydatności 

form szkoleniowych dla beneficjentów. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące postępu realizacji wskaźników 

rezultatu bezpośredniego monitorowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Pomoc 

techniczna. 

Tabela 2. Postęp realizacji wskaźników rezultatu bezpośredniego 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Wartość osiągnięta od 

początku realizacji 

Stopień realizacji 

wartości docelowej 

Ocena przydatności form szkoleniowych 

dla beneficjentów 4,10 4,20 4,29 190,0% 

Odsetek wdrożonych rekomendacji 

operacyjnych 43,75% 45,00% 54,00% 820,0% 

Poziom fluktuacji pracowników w 

instytucjach zaangażowanych w politykę 

spójności9 7,00% 6,50% 3,40% 720,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI (stan na dzień 08.07.2020 r.) w zakresie wskaźników Ocena 

przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów i Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych oraz Ankiet potencjału 

administracyjnego w zakresie wskaźnika Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności 

W ramach wszystkich analizowanych wskaźników wartości docelowe zostały znacząco 

przekroczone, co oznacza, iż osiągnięto wyraźnie większy niż planowany poziom rezultatów. 

W przypadku Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów, założono wzrost o 

0,10, a osiągnięty został prawie dwukrotnie wyższy wzrost na poziomie 0,19, co implikuje 

stopień realizacji na poziomie 190%. Jeśli chodzi o odsetek wdrożonych rekomendacji, to 

planowany był wzrost względem wartości bazowej o 1,25 p.p., z kolei osiągnięty został 

wzrost ponad ośmiokrotnie wyższy wzrost – o 10,25 p.p. W przypadku Poziomu fluktuacji 

pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności mamy do czynienia ze 

stopniem realizacji wartości docelowej na poziomie 720%. Planowany był spadek wskaźnika 

o 0,5 p.p., natomiast osiągnięto spadek ponad siedmiokrotnie wyższy – o 3,6 p.p.  

                                                
9 Wykorzystywane w ramach analiz liczby osób, które zaprzestały pracy w Ankietach potencjału administracyjnego dotyczyły - w 
zależności od analizowanego roku - okresu od kwietnia od grudnia lub od lipca do grudnia. 
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STOSOWANIE ZASAD HORYZONTALNYCH 
Niniejszy podrozdział poświęcony jest drugiemu obszarowi badawczemu, czyli stosowaniu 

zasad horyzontalnych w ramach RPO WSL 2014-2020.  

Ocena działań podejmowanych na rzecz stosowania zasad 

horyzontalnych w ramach systemu realizacji RPO WSL 

W niniejszej części przedstawiono wyniki pogłębionej oceny działań podejmowanych na 

rzecz stosowania zasad horyzontalnych w ramach systemu realizacji RPO WSL. W 

pierwszej kolejności dokonano oceny, czy procedury i rozwiązania zastosowane w ramach 

systemu realizacji RPO WSL zapewniły realizację zasad horyzontalnych, a jeśli nie – to 

jakiego rodzaju zmiany należałoby wprowadzić w tym zakresie. Następnie poddano ocenie 

to, na ile zapisy Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2014-2020 oraz działania zaplanowane w Agendzie działań na 

rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 zostały 

zrealizowane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu. Kolejne 

podejmowane zagadnienie dotyczy ewentualnego wpływu działań podejmowanych na 

poziomie instytucjonalnym oraz realizacji wsparcia na zmianę postrzegania zasad wśród 

instytucji, beneficjentów i uczestników projektów. Niniejszą część zamyka fragment 

poświęcony realizacji zasad horyzontalnych w ramach zarządzania zasobami kadrowymi i 

materialnymi instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL.  

Ocena procedur i rozwiązań zastosowanych w ramach systemu realizacji RPO WSL 

pod kątem spełnienia zasad horyzontalnych 

W ramach niniejszej części przeprowadzono ocenę procedur i rozwiązań zastosowanych w 

ramach systemu realizacji RPO WSL pod kątem spełnienia zasad horyzontalnych, 

uwzględniając ewentualne zmiany jakie należałoby w przyszłości wprowadzić w tym 

zakresie. W analizie przedstawionej poniżej przedstawiono także wyniki oceny tego, czy i na 

ile IZ oraz IP RPO WSL zrealizowały zapisy Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

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

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020  oraz Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy 

unijnych 2014-2020. 

Działania stosowane w ramach systemu realizacji RPO WSL pod kątem wypełnienia zasad 

horyzontalnych podejmowane są w odniesieniu do różnych aspektów tego systemu oraz 

różnych etapów wdrażania Programu. Poniżej przedstawiono dane dotyczące 

poszczególnych wymiarów, w których stosowane w RPO WSL procedury i rozwiązania 

odnoszą się w określony sposób do wypełniania zasad horyzontalnych. 

Kluczowe znaczenie w kontekście realizacji zasad horyzontalnych ma etap naboru i oceny 

projektów wspieranych w ramach RPO WSL. W odniesieniu do tego etapu pojawia się 

główny interesariusz naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, czyli wnioskodawca, który 

następnie – w przypadku części podmiotów aplikujących o wsparcie – uzyskuje status 

beneficjenta. Ze względu na istotne znaczenie tej kategorii interesariusza dla skutecznej 

realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych niezbędne jest uwzględnienie jego 

perspektywy w odniesieniu do różnych aspektów działań i procedur, które są w systemie 
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realizacji podejmowane w kontekście realizacji zasad horyzontalnych. Pierwszym 

analizowanym wymiarem działań są działania informacyjne. Na poniższym wykresie 

przedstawiono dane dotyczące nawiązywania z pracownikami IZ/IP w odniesieniu do 

poszczególnych zasad horyzontalnych na etapie aplikowania lub realizacji projektu.    

Wykres 29. Nawiązywanie kontaktu z pracownikami IZ lub IP w odniesieniu do poszczególnych zasad 

horyzontalnych na etapie aplikowania lub realizacji projektu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=651, EFS - n=382, Ogółem - 

n=1033 

Jak wynika z powyższych danych, większość beneficjentów nie kontaktowała się z 

przedstawicielami IZ / IP w kwestiach związanych z zasadami horyzontalnymi na etapie 

aplikowania lub realizacji projektu – w przypadku wsparcia z EFRR 55% respondentów 

potwierdziło, że nie kontaktowało się z tymi instytucjami w tym aspekcie, w przypadku EFS 

jest to 61,5% badanych. Jeśli już kontakt był podejmowany, to najczęściej w odniesieniu do 

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

niepełnosprawnościami, gdzie mamy do czynienia na poziomie ogólnym z sytuacją, iż mniej 

więcej co dziesiąty badany (9,5%) podejmował kontakt w odniesieniu do tej zasady, 

Jednocześnie, odsetek respondentów potwierdzających tego rodzaju kontakt okazał się 

bardzo zbliżony w obu funduszach. W przypadku pozostałych zasad częstość kontaktowania 

się z przedstawicielami IZ/IP była relatywnie mniejsza (choć nieznacznie), a przy tym 

zarysowały się większe zróżnicowania pomiędzy oboma funduszami (większa częstość 

kontaktu w przypadku EFRR w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju oraz 

partnerstwa, z kolei w przypadku EFS – większa częstość kontaktów związanych z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn.  
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Wykres 30. Ocena pomocy udzielonej przez pracowników IZ/IP w odniesieniu do poszczególnych 

zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; zasada równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=99, zasada równości szans kobiet i mężczyzn - n=84, zasada 

zrównoważonego rozwoju - n=74, zasada partnerstwa - n=66; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały kontakt w 

odniesieniu do danej zasady horyzontalnej 

Bez względu na to z jaką zasadą horyzontalną mamy do czynienia, ocena otrzymanej przez 

beneficjentów pomocy jest pozytywna. Wśród opinii wyrażanych przez realizatorów 

projektów wyraźnie dominują te, które wskazują na to, że otrzymana pomoc była w pełni 

satysfakcjonująca i wyjaśniono wszystkie problemy / wątpliwości (w najwyższym stopniu – 

45,5% – na taką sytuację wskazywano w przypadku zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) lub że otrzymana 

pomoc była w dużym stopniu satysfakcjonująca i wyjaśniono dużą część problemów / 

wątpliwości (w tym przypadku największy – 48,8% - odsetek wskazań dotyczy równości 

szans kobiet i mężczyzn).  

Odpowiedzi wskazujące, że przebieg kontaktu i udzielonej pomocy był dla respondenta 

niesatysfakcjonujący cechuje wyraźnie mniejsza częstość występowania.  

Uzupełnieniem oceny pomocy udzielanej beneficjentom w zakresie poszczególnych zasad 

horyzontalnych są dane dotyczące oceny pracownika IZ/IP RPO WSL, z którym nawiązano 

kontakt w tej sprawie.  
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Wykres 31. Ocena kontaktu z pracownikiem / pracownikami IZ/IP w odniesieniu do poszczególnych 

zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; pracownik był uprzejmy w trakcie całej 

rozmowy: zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=97, zasada 

równości szans kobiet i mężczyzn - n=83, zasada zrównoważonego rozwoju - n=73, zasada partnerstwa - n=65; pracownik był 

komunikatywny, przekazywał informacje w sposób jasny i zrozumiały: zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=97, zasada równości szans kobiet i mężczyzn - n=83, zasada 

zrównoważonego rozwoju - n=73, zasada partnerstwa - n=64; odpowiedzi pracownika były konkretne: zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=97, zasada równości szans kobiet i mężczyzn - 

n=83, zasada zrównoważonego rozwoju - n=73, zasada partnerstwa - n=65; pracownik sprawiał wrażenie, jakby dążył do jak 

najszybszego zakończenia rozmowy: zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami - n=92, zasada równości szans kobiet i mężczyzn - n=78, zasada zrównoważonego rozwoju - n=64, 

zasada partnerstwa - n=58; pracownik dysponował dużą wiedzą na temat danej zasady: zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=95, zasada równości szans kobiet i mężczyzn - 

n=82, zasada zrównoważonego rozwoju - n=73, zasada partnerstwa - n=64; pracownik przekazywał informacje w sposób 

przystępny, bez używania formalnych lub skomplikowanych zwrotów i terminów: zasada równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=95, zasada równości szans kobiet i mężczyzn - n=82, zasada 

zrównoważonego rozwoju - n=73, zasada partnerstwa - n=64; pracownik był zaangażowany w wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości: zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=94, zasada 

równości szans kobiet i mężczyzn - n=82, zasada zrównoważonego rozwoju - n=73, zasada partnerstwa - n=64; pytanie 

zadawane osobom, które zadeklarowały kontakt w odniesieniu do danej zasady horyzontalnej; z analiz wykluczono odpowiedź 

„trudno powiedzieć” 

W przypadku wszystkich wymiarów oceny mamy do czynienia z potwierdzeniem 

pozytywnych opinii o wsparciu otrzymanym przez beneficjentów (lub – w momencie 

otrzymywania pomocy ze strony IZ/IP – jeszcze wnioskodawców). Podkreślić tutaj należy w 

szczególności dwie kwestie. Po pierwsze, poziom oceny okazał się zbliżony w odniesieniu 
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do wszystkich analizowanych zasad horyzontalnych. W odczuciu beneficjentów, którzy 

korzystali z pomocy ze strony IZ/IP w zakresie uzyskania informacji na temat 

poszczególnych zasad horyzontalnych nie ma więc znaczących luk, jeśli chodzi o 

dostępność i jakość informacji. To bardzo ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dla różnych 

typów wsparcia inne zasady horyzontalne mają szczególne znaczenie lub też stanowią 

szczególne wyzwanie dla projektodawców. Po drugie, pozytywnie oceniono nie tylko 

podejście pracownika, czy jego zaangażowanie, ale także przygotowanie merytoryczne. Tym 

samym, świadczy to o odpowiednim potencjale merytorycznym pracowników IZ/IP 

oddelegowanych do pomocy w zakresie zasad horyzontalnych, a to z kolei – o właściwym 

zaprojektowaniu systemu wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie zasad 

horyzontalnych.  

Powyższe wyniki stanowią potwierdzenie skuteczności działań informacyjnych kierowanych 

do wnioskodawców i beneficjentów, ale pamiętać trzeba, że jednocześnie wskazują one na 

to, że sami zainteresowani stosunkowo rzadko zwracali się do IZ/IP o pomoc w zakresie 

zasad horyzontalnych. Może to oznaczać, że w zakresie pozyskania wiedzy i informacji na 

temat stosowania zasad horyzontalnych (na etapie aplikowania o wsparcie i realizacji 

projektu taka wiedza jest jednak niezbędna) podejmowali innego rodzaju działania niż 

bezpośredni kontakt z pracownikami odpowiedniej instytucji. Mogło to być np. uczestnictwo 

w szkoleniach poświęconych zasadom horyzontalnym. Poniżej przedstawiono dane 

dotyczące skali uczestnictwa w tego rodzaju szkoleniach oraz oceny ich przydatności.  

Wykres 32. Uczestnictwo oraz ocena przydatności szkoleń związanych z zasadami horyzontalnymi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; uczestnictwo: EFRR - n=651, EFS - n=382, 

Ogółem - n=1033; ocena przydatności:  EFRR - n=117, EFS - n=107, Ogółem - n=224, pytanie zadawane osobom 

wskazującym na udział w szkoleniach 

Większość badanych nie uczestniczyła w szkoleniach związanych z zasadami 

horyzontalnymi. Na poziomie całego Programu było 61,5%, przy czym w nieco większym 

stopniu niekorzystanie z tej formy wsparcia merytorycznego cechuje beneficjentów w ramach 
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EFRR, gdzie 66,7% respondentów wskazało na nieskorzystanie z tego instrumentu. Jeśli 

chodzi o podmioty, które skorzystały z oferowanego im wsparcia szkoleniowego w zakresie 

zasad horyzontalnych, to w przypadku EFRR było to 17,8%, natomiast w przypadku EFS – 

28%.  

Ocena szkoleń dotyczących zasad horyzontalnych jest jednoznacznie pozytywna – 90,2% 

wszystkich badanych oceniło je jako, raczej lub zdecydowanie, przydatne. Nieco większy 

poziom jednoznaczności tych pozytywnych ocen cechuje beneficjentów EFRR. W kontekście 

szkoleń mamy więc do czynienia ze zbliżoną sytuacją do tej, która dotyczyła pozyskiwania 

informacji od pracowników IZ/IP – relatywnie niewielkiej częstości korzystania z danej formy 

towarzyszy zdecydowanie pozytywna jej ocena. 

Skoro w relatywnie niewielkim stopniu beneficjenci pozyskują informacje na temat zasad 

horyzontalnych poprzez kontakt z pracownikiem IZ/IP lub szkolenia, szczególnego znaczenia 

nabiera dostępność informacji / materiałów dla beneficjentów i wnioskodawców, które byłyby 

pomocne w praktycznym przygotowaniu projektu zgodnego z poszczególnymi zasadami 

horyzontalnymi. Wydaje się bowiem, że to właśnie taki sposób budowania kapitału wiedzy 

wnioskodawców / beneficjentów w zakresie zasad horyzontalnych ma kluczowe znaczenie.  

Wykres 33. Ocena dostępności informacji / materiałów dla beneficjentów i wnioskodawców 

pomocnych w praktycznym przygotowaniu projektu zgodnego z poszczególnymi zasadami 

horyzontalnymi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; zasada równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - n=802, zasada równości szans kobiet i mężczyzn - n=747, zasada 

zrównoważonego rozwoju - n=622, zasada partnerstwa - n=399; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały branie pod 

uwagę poszczególnych zasad horyzontalnych 
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Jak wynika z powyższych danych, dostępność informacji / materiałów dla beneficjentów i 

wnioskodawców pomocnych w praktycznym przygotowaniu projektu zgodnego z 

poszczególnymi zasadami horyzontalnymi nie stanowi w przypadku RPO WSL problemu. 

88,7% badanych ocenia tę dostępność jako pełną lub wysoką. Co istotne, ta pozytywna 

ocena dostępności w zbliżonym stopniu dotyczy wszystkich obowiązujących zasad 

horyzontalnych. Oznacza to, że bez względu na specyfikę projektu lub sposobu oceny 

złożonych wniosków o dofinansowanie (która może akcentować w większym stopniu 

znaczenie którejś z zasad horyzontalnych dla danego obszaru interwencji) wnioskodawcy / 

beneficjenci nie powinni mieć problemu z pozyskaniem niezbędnych informacji dotyczących 

zasad horyzontalnych.  

Pomimo tego, że ocena dostępności informacji / materiałów dla beneficjentów i 

wnioskodawców pomocnych w praktycznym przygotowaniu projektu zgodnego z 

poszczególnymi zasadami horyzontalnymi jest generalnie pozytywna, to jednak tych 

beneficjentów, którzy zadeklarowali problemy z rzeczoną dostępnością, zapytano jakich 

informacji i materiałów im zabrakło. We wskazaniach respondentów – bez względu na to, z 

jakiego rodzaju zasadą horyzontalną mamy do czynienia – dominowały postulaty 

zwiększenia ilości konkretnych zaleceń, przykładów dobrych praktyk w stosowaniu zasad 

horyzontalnych, szczegółowych propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

dotyczących realizacji zasad horyzontalnych itp. Oczywiście, analizując dostępne materiały i 

informacje (np. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, ze szczególnym uwzględnieniem 

załączników takich jak: „Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS” oraz „Standardy dostępności dla 

polityki spójności 2014-2020”) znaleźć w nich możemy konkretne zalecenia i przykłady 

działań zorientowanych na realizację zasad horyzontalnych. Z punktu widzenia 

beneficjentów problem leży jednak w dostosowaniu tych propozycji do specyfiki projektu 

(obszar interwencji, typ projektu, typ grupy docelowej, rodzaje niepełnosprawności) oraz 

specyfiki podmiotu realizującego projekt (wielkość podmiotu, branża, obszar działalności). 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby w związku z tym położenie w prowadzonych działaniach 

informacyjnych nacisku na możliwie jak największą konkretyzację materiałów i informacji 

dotyczących realizacji zasad horyzontalnych, z jednoczesną możliwością ich profilowania ze 

względu na wybrane parametry.  

Poniższe dane stanowią uszczegółowienie obrazu sytuacji w zakresie pozyskiwania 

informacji dotyczących zasad horyzontalnych przez wnioskodawców / beneficjentów i 

odnoszą się do kwestii zapoznania się z kluczowym dokumentem dotyczącym zasady 

horyzontalnej, która ma istotne zastosowanie zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w 

ramach EFRR, jak i EFS. Chodzi mianowicie o „Standardy dostępności dla polityki spójności 

2014-2020”, które regulują i doprecyzowują kwestię realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza niniejszej 

kwestii jest o tyle istotna, że dokument ten nie obowiązuje od samego początku okresu 

wdrażania RPO WSL 2014-2020 – został on wprowadzony w 2018 roku i od tego momentu 

stanowi kluczowy punkt odniesienia dla planowania działań w zakresie zapewnienia 

dostępności działań i rezultatów projektowych.  

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące tego, jaki odsetek beneficjentów 

zapoznał się z rzeczonym dokumentem.  
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Wykres 34. Deklaracja zapoznania się z dokumentem „Standardy dostępności dla polityki spójności 

2014-2020” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=474, EFS - n=370, Ogółem - 

n=844; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały branie pod uwagę zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

60,8% wszystkich beneficjentów zadeklarowało zapoznanie się ze „Standardami dostępności 

dla polityki spójności 2014-2020”. W przypadku EFS odsetek ten wyniósł 70,8%, natomiast w 

przypadku EFRR – 53%. Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której większość 

beneficjentów zapoznała się z powyższym dokumentem. Z drugiej jednak, biorąc pod uwagę 

jego bardzo istotne znaczenie dla przygotowania i realizacji projektu w sposób zapewniający 

dostępność i niedyskryminacyjny, odsetek ten nie powinien być uznany za satysfakcjonujący. 

Istotne w kontekście przywołanych danych są jednak dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, osoby 

udzielające w badaniu informacji w imieniu beneficjenta niekoniecznie musiały być 

odpowiedzialne za całość procesu aplikacyjnego, czy wszystkie aspekty realizacji projektu. 

Stąd brak deklaracji zapoznania się z dokumentem nie oznacza, że w podmiocie 

realizującym projekt nie zapoznano się z nim i nie uwzględniono jego zapisów. Po drugie, 

odsetek osób jednoznacznie deklarujących, że nie zapoznawali się ze „Standardami 

dostępności dla polityki spójności 2014-2020 jest bardzo niewielki – na poziomie całego 

Programu wyniósł on 4% (z czego część osób mogła aplikować o wsparcie i realizować 

projekty jeszcze przed momentem obowiązywania tego dokumentu). Istotna część 

respondentów (35,2%) nie pamięta natomiast, czy zapoznawała się ze wskazanym 

dokumentem. Uwzględniając rozbudowany charakter dokumentacji, z jaką zobowiązani są 

zapoznać się wnioskodawcy / beneficjenci, taka sytuacja nie powinna bardzo zaskakiwać, 

szczególnie w przypadku projektów realizowanych w początkowym okresie wdrażania 

Programu. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące oceny przydatności dla beneficjentów „Standardów 

dostępności dla polityki spójności 2014-2020” w kontekście doboru praktycznych rozwiązań 

zapewniających dostępność projektu i jego produktów dla osób z niepełnosprawnościami.    
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Wykres 35. Ocena przydatności „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020” w 

doborze praktycznych rozwiązań zapewniających dostępność projektu i jego produktów dla osób z 

niepełnosprawnościami 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=254, EFS - n=264, Ogółem - 

n=518; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały zapoznanie się ze Standardami 

Osoby, które zadeklarowały zapoznanie się ze „Standardami dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020” wyrażały swoją opinię na temat przydatności tego dokumentu w 

doborze praktycznych rozwiązań zapewniających dostępność projektu i jego produktów dla 

osób z niepełnosprawnościami. Jak wynika z danych przedstawionych na powyższym 

wykresie przydatność tę oceniono jako wysoką – 77,8% badanych wyraziło opinię o, bardzo 

lub raczej, wysokiej przydatności tego dokumentu. Co istotne, opinie respondentów wskazują 

na uniwersalną przydatność dokumentu, gdyż pozytywna opinia na ten temat cechuje 

zarówno beneficjentów w ramach EFRR, jak i EFS.  

Wykres 36. Występowanie potrzeby wprowadzenia zmian w „Standardach dostępności dla polityki 

spójności 2014-2020” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=254, EFS - n=264, Ogółem - 

n=518; pytanie zadawane osobom, które zadeklarowały zapoznanie się ze Standardami 

Beneficjenci nie mają oczekiwań dotyczących ewentualnych zmian w „Standardach 

dostępności dla polityki spójności 2014-2020” – takie oczekiwania wyraziło jedynie 7,4% 

respondentów. Pozostali badani albo nie dostrzegają potrzeby wprowadzania zmian, albo nie 

18,9%

57,5%

17,3%

2,4%

1,2%

2,8%

13,6%

65,5%

15,5%

0,8%

0,0%

4,5%

16,2%

61,6%

16,4%

1,5%

0,6%

3,7%

0% 20% 40% 60% 80%

bardzo wysoka przydatność

raczej wysoka przydatność

średnia przydatność

raczej niska przydatność

bardzo niska dostępność

nie wiem \ trudno powiedzieć

EFRR EFS Ogółem

9,5%

42,7%

47,8%

5,3%

47,1% 47,5%

7,4%

45,0%
47,7%

0%

20%

40%

60%

tak nie nie wiem \ trudno powiedzieć

EFRR EFS Ogółem



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

97 

byli w stanie jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej sprawie. Oczywiście trudno 

oczekiwać, by to beneficjenci określali w sposób precyzyjny, jakiego rodzaju modyfikacje 

powinny być wprowadzone do omawianego dokumentu, tym bardziej, że – po pierwsze – ma 

on dla nich pełnić funkcję pomocniczą w obszarze, w którym występują określone deficyty 

wiedzy i kompetencji (a skoro takie deficyty faktycznie występują, to może być trudne 

sprecyzowanie swoich oczekiwań wobec zawartości merytorycznej dokumentu). Po drugie, 

istotnym aspektem „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020” jest 

odzwierciedlenie i przełożenie na język praktyki wymagań prawnych w zakresie dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. W tym aspekcie jeszcze mniej uzasadnione jest 

oczekiwanie, że to adresaci dokumentacji będą w stanie wskazać ewentualne luki. 

Niemniej jednak, część respondentów wskazywała na konkretne zmiany, które zwiększyłyby 

użyteczność „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. We wskazaniach 

tych dominował wcześniejszy postulat, by dokument ten zawierał nie tylko więcej 

konkretnych informacji i zaleceń, ale także by uwzględniał aspekt różnicowania rozwiązań w 

zależności od specyfiki obszaru interwencji, rodzaju projektu, charakteru grupy docelowej, 

czy też samego podmiotu realizującego projekt. 

W dotychczasowej analizie dokonano oceny stosowanych rozwiązań w zakresie 

zapewnienia beneficjentom informacji dotyczących realizacji w ich projektach 

poszczególnych zasad horyzontalnych. Pomimo generalnie pozytywnej oceny ujawnił się 

postulat zwiększenia szczegółowości udostępnianych informacji oraz ich dostosowania do 

różnych aspektów realizowanych przedsięwzięć. Z jednej strony, obowiązujące dzisiaj 

kluczowe dokumenty, które są przez wnioskodawców i beneficjentów wykorzystywane, czy 

to na etapie aplikowania o wsparcie, czy późniejszej realizacji projektów, mają charakter 

scentralizowany i ogólnokrajowy („Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020” wraz 

załącznikami, „Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach 

funduszy unijnych 2014-2020”, „Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020”, „Realizacja zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla 

realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014 – 2020”). 

Z drugiej jednak strony, mając ograniczony wpływ na kształt tych dokumentów (a mówiąc 

bardziej precyzyjnie – analogicznych dokumentów odnoszących się do przyszłego okresu 

finansowania) IZ RPO WSL wraz z poszczególnymi IP może podejmować własne działania 

w zakresie wzmacniania potencjału merytorycznego wnioskodawców i beneficjentów 

dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych. Identyfikując potrzeby tych kategorii 

interesariuszy tego rodzaju działania powinny się koncentrować na uzupełnieniu zapisów 

ww. dokumentów możliwie jak najbardziej sprecyzowanymi i różnorodnymi tematycznie 

propozycjami zaleceń i dobrych praktyk w zakresie realizacji zasad horyzontalnych.  

Dotychczasowa analiza odnosiła się do perspektywy wnioskodawców i beneficjentów wobec 

procedur i rozwiązań stosowanych w ramach systemu realizacji w kontekście zapewnienia 

spełnienia zasad horyzontalnych. W ocenie stosowanych procedur i rozwiązań uwzględnić 

jeszcze trzeba koniecznie pozostałe wymiary stosowania zasad horyzontalnych, które 

odzwierciedlają poszczególne etapy wdrażania Programu.  

Pierwszy analizowany etap dotyczy fazy programowania, czyli włączania zasad 

horyzontalnych do przygotowania dokumentów programowych. Takie zdefiniowanie etapu 

programowania ma charakter bardzo szeroki, uwzględniając rozbudowany katalog 

dokumentacji programowej. Część spośród tych dokumentów jest analizowana w innej 
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części (np. w ramach analizy wskaźników w przypadku etapu monitoringu i 

sprawozdawczości lub analizy kryteriów wyboru projektów w przypadku etapu oceny 

wniosków o dofinansowanie). W tym miejscu odniesiono się natomiast do uwzględniania 

kwestii dotyczących zasad horyzontalnych w zasadniczym dokumencie programowym oraz 

SZOOP.  

Analizując zapisy RPO WSL zwrócić należy uwagę na fakt, że zasadom horyzontalnym jest 

tam poświęcona odrębna sekcja (9). Podkreślić jednak trzeba, że takie podejście wynika ze 

standaryzacji struktury dokumentów programowych i stanowi odzwierciedlenie wymagań, 

które są nałożone na IZ. Niemniej jednak, zawartość merytoryczna i zakres informacji 

uwzględnionych w tej części Programu świadczy o tym, że w przypadku RPO WSL w sposób 

pogłębiony przedstawiono charakterystykę sposobu realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych. Analiza benchmarkingowa wykazała, że w niektórych województwach sekcja 

9 zawiera informacje bardzo skrótowe lub ogólnikowe, bądź też bazuje na treściach innych 

dokumentów. W przypadku RPO WSL mamy natomiast do czynienia z informacjami o 

charakterze szczegółowym, które odnoszą się zarówno do określenia obszarów interwencji 

kluczowych dla realizacji danej zasady, jak i instrumentów, które mają zapewnić realizację 

tych zasad. Pozytywnie ocenić należy także fakt precyzyjnego określenia przewidzianych w 

Programie działań w odniesieniu do zasad horyzontalnych na poszczególnych etapach 

wdrażania Programu. 

Z punktu widzenia uwzględnienia zasad horyzontalnych w treści Programu istotne znaczenie 

mają jednak nie tylko te części dokumentu, w których zasady horyzontalne są wymieniane 

literalnie. Również w części strategicznej dokumentu, w której scharakteryzowane zostały 

poszczególne osie priorytetowe, mówić możemy o uwzględnieniu poszczególnych zasad 

horyzontalnych, tam gdzie obszar interwencji i założone działania projektowe odnoszą się do 

obszarów charakterystycznych dla danej zasady horyzontalnej.  

Kolejny analizowany etap dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie. W ramach RPO WSL 

2014-2020 stosowane są kryteria wyboru projektów odnoszące się do realizacji 

poszczególnych zasad horyzontalnych stanowiących przedmiot niniejszej ewaluacji. W 

przypadku EFRR zgodność z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi weryfikowana jest 

na etapie oceny formalnej w ramach odrębnych kryteriów wyboru projektów dedykowanych 

poszczególnym zasadom horyzontalnym. Kryteria te mają charakter dostępowy – dla 

przejścia do kolejnego etapu oceny i późniejszego ewentualnego  uzyskania dofinansowania 

(w przypadku pozytywnego wyniku dalszych etapów oceny) niezbędne jest spełnienie na 

etapie oceny formalnej rzeczonych kryteriów wyboru projektów. W przypadku omawianej 

grupy kryteriów wymagany jest pozytywny lub neutralny wpływ projektu na realizację danej 

zasady horyzontalnej. Wyjątek stanowi tutaj kryterium zgodności projektu z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie 

niezbędny jest pozytywny wpływ projektu na realizację tej zasady. Pozytywny wpływ jest w 

tym przypadku definiowany w następujący sposób: 

▪ zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii oraz 

wszelkich innych produktów projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

▪ w odniesieniu do dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, 

podmioty publiczne wymienione w art. 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
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publicznych powinny wykazać zgodność ze standardami dostępności treści 

internetowych na poziomie WCAG 2.1. 

W przypadku wsparcia współfinansowanego z EFRR wdrażanego przez ŚCP ocena 

spełnienia kryteriów wyboru projektów dotyczących realizacji zasad horyzontalnych 

dokonywana jest na etapie oceny merytorycznej, również z zastosowaniem, obligatoryjnych 

do spełnienia, kryteriów zerojedynkowych. W odniesieniu do części Działań obowiązuje 

jedno zbiorcze kryterium wyboru projektów obejmujące wszystkie zasady horyzontalne, w 

pozostałych – podobnie jak w ramach wsparcia z EFRR wdrażanego przez IZ – 

poszczególnym zasadom horyzontalnym poświęcono odrębne kryteria wyboru projektów.  

W przypadku kryteriów wyboru projektów stosowanych przez ŚCP mamy do czynienia z 

mniej jednoznacznym sposobem zdefiniowania kryteriów wyboru projektów niż w przypadku 

kryteriów obowiązujących w pozostałych obszarach interwencji współfinansowanych z 

EFRR. Tam bowiem jednoznacznie określono, gdzie wpływ projektu na realizację zasad 

horyzontalnych musi być pozytywny, a gdzie dopuszczony jest wpływ pozytywny lub 

neutralny. W przypadku kryteriów stosowanych w ramach ŚCP w odniesieniu do wszystkich 

zasad kryterium zdefiniowano w sposób następujący: „Wnioskodawca ma obowiązek 

wykazać pozytywny wpływ projektu na…”. Jednocześnie jednak, w dalszym opisie 

poszczególnych kryteriów wyboru projektów stwierdza się, że powyższy wymóg tak 

naprawdę nie obowiązuje, gdyż możliwe jest zachowanie neutralności uzasadnienia (i 

dotyczy to wszystkich zasad horyzontalnych podlegających ocenie; w przypadku wsparcia 

wdrażanego z ŚCP w większości Działań katalog ten nie obejmuje zasady partnerstwa). 

Jednocześnie, w przypadku części Działań, jeśli chodzi o neutralny wpływ projektu na 

realizację danej zasady horyzontalnej, mowa jest o „wykazaniu uzasadnienia” dla rzeczonej 

neutralności, w innych zaś – o „wskazaniu stosowanego uzasadnienia”. Ta drobna różnica 

językowa może rodzić wątpliwości co do tego, czy w tym drugim przywołanym przypadku nie 

należy uznać ze wystarczające samego podania uzasadnienia, bez poddawania go 

stosowanej weryfikacji merytorycznej. 

W przypadku wsparcia współfinansowanego ze środków EFS (zarówno wdrażanego przez 

IZ, jak i IP WUP) mamy do czynienia z dokonywaniem oceny zgodności projektu z 

poszczególnymi zasadami horyzontalnymi z zastosowaniem kryterium horyzontalnego 

obejmującego łącznie poszczególne zasady horyzontalne. W ramach tego kryterium 

weryfikowana jest zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie 

standardu minimum oraz zgodność z pozostałymi zasadami horyzontalnymi. Zakłada się 

przy tym, że w ramach kryterium wnioskodawca powinien spełnić standard minimum oraz 

wykazać pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz pozytywny lub neutralny (o ile jest to odpowiednio 

uzasadnione) wpływ projektu na pozostałe zasady horyzontalne UE, m.in. zasadę 

zrównoważonego rozwoju. 

Co istotne w kontekście procesu oceny, na etapie wypełnienia wniosku o dofinansowanie 

wnioskodawca deklaruje charakter wpływu projektu na daną zasadę horyzontalną, podając 

każdorazowo (tj. odrębnie dla każdej zasady horyzontalnej) uzasadnienie danego rodzaju 

wpływu. Takie podejście sprawia, że wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania 

relatywnie dużej ilości informacji odnoszącej się do realizacji zasad horyzontalnych. Nie we 

wszystkich programach i obszarach interwencji stosowane jest takie podejście. Przykładowo, 

jak wykazała analiza benchmarkingowa, w woj. pomorskim w ramach EFRR również 

założony jest wymóg zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi (co jest warunkiem 

niezbędnym do uzyskania wsparcia współfinansowanego ze środków wspólnotowych), 
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niemniej jednak podstawą do oceny spełnienia tego kryterium jest oświadczenie składane 

przez wnioskodawcę.  

Z powyższej analizy wynika, że w ramach systemu realizacji RPO WSL, zarówno w EFRR, 

jak i EFS, podejmowane są na etapie oceny zbliżone działania dotyczące weryfikacji 

zgodności projektów z zasadami horyzontalnymi. W przypadku obu funduszy zostały 

sformułowane określone kryteria wyboru projektów (o bardzo podobnym charakterze, przy 

czym w przypadku EFS wzbogacone o ocenę z zastosowaniem standardu minimum) 

pozwalające na identyfikację i wybór przedsięwzięć zapewniających realizację 

poszczególnych zasad horyzontalnych. Istotne jest jednak to, jak w praktyce narzędzia te są 

stosowane i jak oceniana jest ich użyteczność. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące tego, czy osoby dokonujące oceny 

dysponują wystarczającym zakresem informacji we wnioskach o dofinansowanie, by 

dokonać rzetelnej oceny projektu pod kątem realizacji zasad horyzontalnych. Dzięki 

poniższym danym możliwe jest stwierdzenie, w jakim stopniu możliwe jest dokonanie – w 

obowiązujących warunkach i ramach formalnych określonych przez kryteria wyboru 

projektów – oceny projektu pod kątem realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych. 

Wykres 37. Ocena stopnia wystarczalności zakresu informacji we wnioskach o dofinansowanie do 

rzetelnej oceny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; zapoznawanie się: IZ DFS - n=30, IZ 

DFR - n=34, IZ ogółem - n=13, IP WUP - n=22, IP ŚCP - n=64, Ogółem - n=99; pytanie zadawane osobom zajmującym się 

oceną projektów 
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Opinie osób oceniających w aspekcie wystarczalności informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie są raczej pozytywne, o czym świadczy przewaga ocen „3” i „4” na 5-

punktowej skali oceny wystarczalności dostępnych informacji. Innymi słowy, osoby 

oceniające w ograniczonym stopniu doświadczają problemu niewystarczalności informacji 

dotyczących realizacji zasad horyzontalnych, które zawarte są we wniosku o 

dofinansowanie, w kontekście dokonania oceny w oparciu o obowiązujące kryteria wyboru 

projektów. 

Warto przy tym zauważyć, że pomimo generalnie pozytywnej oceny wystarczalności 

informacji we wniosku o dofinansowanie, osoby wskazujące w ankiecie, że dostrzegają 

określone problemy dotyczące zasad horyzontalnych na etapie oceny projektów, najczęściej 

deklarowały, że są to problemy z: ogólnym i trudnym do weryfikacji opisem przedstawionym 

przez wnioskodawcę; kopiowaniem zapisów dokumentacji konkursowej i aktów prawnych; 

brakiem wystarczającego potwierdzenia występowania lub braku występowania określonych 

barier; dostosowywania na siłę planowanych działań do wymagań konkursowych, a nie 

specyfiki planowanego przedsięwzięcia. W odczuciu części respondentów świadczy to o 

braku wystarczającej wiedzy w zakresie poszczególnych zasad horyzontalnych lub też 

świadomość, że taki ogólny opis w niewielkim stopniu może skutkować oceną negatywną w 

zakresie kryterium lub kryteriów dotyczących poszczególnych zasad horyzontalnych. 

Dodatkowo, zwracano uwagę na to, że obowiązujące kryteria wyboru projektów nie zostały 

sformułowane na tyle precyzyjnie, by w sposób jednoznaczny zobowiązać wnioskodawcę do 

podania określonego rodzaju informacji. Stąd – z jednej strony – podawanie niekiedy 

informacji bardzo ogólnikowych i oczywistych, z drugiej zaś – stosowanie zróżnicowanego 

podejścia przez samych oceniających (od bardzo rygorystycznego i restrykcyjnego do 

liberalnego, gdzie nie kwestionuje się opisów i uzasadnień wnioskodawców, nawet w 

przypadku występowania rzeczonego problemu ogólności podawanych informacji).  

Na powyższe wyniki pewien kontekst rzucają jednak wyniki badania jakościowego 

prowadzonego z osobami zajmującymi się oceną wniosków o dofinansowanie w aspekcie 

zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi (w tym: z ekspertami zewnętrznymi). Osoby 

te zwracały uwagę, że generalnie dokonanie oceny w takich ramach, jakie wynikają z 

obowiązujących kryteriów wyboru projektu nie stanowi problemu. Pozytywnie pod tym kątem 

oceniono dostępność wszelkich materiałów i dokumentów, które stanowią dla oceniających 

punkt odniesienia i w relacji do których powinna być prowadzona ocena dotycząca realizacji 

zasad horyzontalnych. Jednocześnie, wskazywano, że nie bez znaczenia jest fakt, że 

tematyka zasad horyzontalnych jest obecna w systemie wdrażania interwencji 

współfinansowanej ze środków publicznych od samego początku, będąc stopniowo 

doprecyzowywaną i w związku z tym coraz lepiej opisaną i zrozumiałą (choć ten wzrost 

wiedzy i świadomości – jak wskazywali respondenci – jest bardziej znaczący w przypadku 

osób oceniających niż samych wnioskodawców).  

Z drugiej jednak strony, pojawiały się opinie, że wprawdzie samo dokonanie oceny i 

weryfikacja spełnienia obowiązujących kryteriów wyboru projektów dotyczących realizacji 

zasad horyzontalnych nie stanowią problemu, to jednak ocena ta nie może być traktowana 

jako pogłębiona i pozwalająca w sposób w pełni rzetelny stwierdzić, w jaki sposób zostanie 

zapewniona realizacja poszczególnych zasad horyzontalnych (szczególnie w przypadku 

założenia o pozytywnym wpływie na tę realizację). Problem ten wynika z pobieżności i 

ogólnego charakteru opisów sposobu realizacji danej zasady horyzontalnej oraz 

podawanych przez wnioskodawców uzasadnień. W takiej sytuacji od podejścia osoby 

oceniającej zależy, jak potraktowane zostaną informacje podawane przez wnioskodawców – 

część oceniających będzie wnioskować o uszczegółowienie i doprecyzowanie podanych 
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informacji, część zaś potwierdzi spełnienie kryterium wyboru projektu przy świadomości 

relatywnie ogólnej deklaracji wnioskodawcy.  

W tym kontekście warto w sposób bardziej całościowy odnieść się do kwestii możliwości 

rzeczywistej oceny realizacji zasad horyzontalnych. W chwili obecnej ocena ta jest 

dokonywana w nakreślony powyżej sposób, jednocześnie jednak zasygnalizowane zostały 

określone problemy dotyczące weryfikacji realizacji zasad horyzontalnych i tego, jak 

wnioskodawcy podchodzą do opisu swoich działań planowanych do zastosowania w 

projektach. Uwzględniając regulacje prawne (ale także biorąc pod uwagę znaczenie tego, by 

realizowane projekty uwzględniały kwestie, których dotyczą poszczególne zasady 

horyzontalne) nie ma możliwości rezygnacji z uwzględniania na etapie oceny kwestii 

zgodności z politykami horyzontalnymi. Jednocześnie, skoro mamy do czynienia z 

problemem weryfikowalności informacji podawanych we wnioskach o dofinansowanie, 

należałoby rozważyć w przyszłym okresie finansowania zastosowanie jednego z dwóch 

podejść. Podejście pierwsze zakładałoby zwiększenie standaryzacji procesu oceny np. 

poprzez określenie działań w zakresie realizacji zasad horyzontalnych wymaganych dla 

danego obszaru interwencji i włączenie w proces oceny elementu wyboru przez 

wnioskodawcę tych działań z określonego katalogu, które planuje zastosować w swoim 

projekcie. Na podstawie tego wyboru (z ewentualnym doprecyzowaniem opisowym oraz 

możliwością dodania własnych typów działań, spoza obowiązującego katalogu) dokonywana 

byłaby ocena zgodności projektu z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi.  

Podejście drugie z kolei polegałoby na pełnym odejściu od dotychczasowego modelu oceny 

(za wyjątkiem sytuacji określonych w regulacjach nadrzędnych, np. dotyczących wymogu 

stosowania w procesie oceny projektów w ramach EFS standardu minimum realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS) na rzecz 

oświadczenia wnioskodawcy o zgodności jego projektu z poszczególnymi zasadami 

horyzontalnymi. W takim modelu środek ciężkości weryfikacji tej zgodności przeniesiony 

byłby z etapu oceny (gdzie występuje brak rzeczywistej możliwości weryfikacji informacji 

podawanych przez wnioskodawcę) na etap kontroli projektu. W ramach procedury kontrolnej 

beneficjent wskazywałby działania, które zostały przez niego podjęte na rzecz zapewnienia 

zgodności działań projektowych z zasadami horyzontalnymi. Informacje te stanowiłyby 

przedmiot oceny osób kontrolujących w aspekcie: (a) formalnym – podjęcie określonych 

działań lub brak uzasadnienia dla podjęcia działań, (b) merytorycznym – wpływ podjętych 

działań na zapewnienie realizacji projektu zgodnie z zasadami horyzontalnymi.  

Wariantem pośrednim pomiędzy ww. podejściami byłoby zastosowanie odmiennego 

podejścia dla przypadków pozytywnego lub neutralnego wpływu projektów na realizację 

poszczególnych zasad horyzontalnych. W przypadku wpływu neutralnego wnioskodawca 

składałby jedynie oświadczenie dotyczące występowania tego rodzaju oddziaływania, a 

weryfikacja zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi dokonywana na podstawie 

takiego oświadczenia byłaby dokonywana za pomocą kryterium dostępowego, 

obligatoryjnego do spełnienia dla wszystkich wnioskodawców. W przypadku deklarowanego 

wpływu pozytywnego wnioskodawca zobowiązany byłby do wskazania (w oparciu o 

proponowany katalog lub spoza tego katalogu) działań planowanych do realizacji w swoim 

projekcie oraz uzasadnienia wyboru tych działań w kontekście zapewnienia pozytywnego 

oddziaływania projektu na realizację zasad horyzontalnych. 

Drugi wariant podejścia pośredniego dotyczyłby rozwiązania, w ramach którego do 

poszczególnych obszarów interwencji przypisane byłyby określone kombinacje powyższych 

podejść. Innymi słowy, dla poszczególnych obszarów interwencji zostałyby wskazane te 

zasady horyzontalne, których weryfikacja bazowałaby wyłącznie na oświadczeniu (zasady 
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mające mniejsze znaczenie dla danego obszaru interwencji) i te, których spełnienie oceniane 

byłoby na podstawie szczegółowych informacji podanych przez wnioskodawcę (zasady 

mające kluczowe znaczenie dla danego obszaru interwencji).   

Powyższe zalecenie oceniać należy w kontekście nie tylko merytorycznej optymalizacji 

procesu dokonywania oceny zgodności projektów z poszczególnymi zasadami 

horyzontalnymi, ale także w aspekcie zmniejszania złożoności całego procesu oceny 

wniosków o dofinansowanie. 

Kolejny etap, w odniesieniu do którego dokonano oceny procedur i rozwiązań 

zastosowanych w systemie realizacji, dotyczy monitoringu. Poniżej wskazano dane 

obrazujące opinie pracowników zajmujących się monitoringiem na temat wystarczalności 

wskaźników obligatoryjnych dla monitorowania wdrażania zasad horyzontalnych.  

Wykres 38. Ocena wystarczalności zakresu wskaźników obligatoryjnych dla monitorowania wdrażania 

zasad horyzontalnych  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; zapoznawanie się: IZ DRR - n=6, IZ 

DFS - n=51, IZ DFR - n=12, IZ ogółem - n=69, IP WUP - n=4, IP ŚCP - n=46, Ogółem - n=120; pytanie zadawane osobom z 

komórek organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem 

W przypadku wszystkich instytucji dominuje przekonanie o wystarczalności zakresu 

wskaźników obligatoryjnych dla monitorowania wdrażania zasad horyzontalnych – na 

poziomie całego systemu realizacji 55,8% respondentów pozytywnie oceniło tę kwestię. 

Warto przy tym zaznaczyć, że pozostali badani w większości (41,7% ogółu respondentów) 

nie posiadali skrystalizowanej opinii w tej kwestii, co należy traktować pośrednio jako brak 

wiedzy o tym, by występowały jakieś znaczące niedomagania i braki systemu monitorowania 

w kontekście realizacji zasad horyzontalnych. Tylko 2,5% krytycznie oceniło omawianą 

kwestię.  

W celu oceny przydatności systemu monitorowania do pomiaru postępu realizacji 

poszczególnych zasad horyzontalnych przeanalizowano wskaźniki wykorzystywane do 

pomiaru postępu rzeczowego w projektach z poszczególnych osi priorytetowych i 

sprawozdawane poprzez SL2014. Analiza miała na celu identyfikację oraz ocenę 

wskaźników związanych z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi. 

Jeśli chodzi o wskaźniki związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn to występują 

one przede wszystkim w osiach priorytetowych EFS – OP 7, 8, 9 i 11. Prawie wszystkie 



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

104 

wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące osób są sprawozdawane w podziale na płeć, jak 

również zakładane są wartości docelowe w podziale na płeć. Wskaźniki te pozwalają na 

określenie skali wsparcia oraz efektów uzyskanych przez kobiety oraz mężczyzn, z tego 

względu wskaźniki te należy uznać za przydatne do pomiaru postępu realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Zakres wskaźników z podziałem na płeć w osiach 

priorytetowych EFS jest wystarczający dla pomiaru postępu realizacji omawianej zasady. 

Jeśli chodzi o osie priorytetowe z EFRR, to wskaźniki związane z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn występują rzadko. Pojedyncze wskaźniki prezentowane w podziale na 

płeć odnaleźć można w OP 2, 4, 5, 10 i 12 i są one najczęściej związane z tworzonymi 

miejscami pracy. Sytuację tę uznać należy za zrozumiałą, ponieważ wsparcie EFRR rzadko 

jest bezpośrednie nakierowane na poprawę sytuację przedstawicieli, którejś z płci. 

Pozytywnie należy ocenić dążenie do analizowania wpływu społecznego wsparcia 

infrastrukturalnego (tworzenie nowych miejsc pracy), lecz wskazać należy również na istotny 

brak w systemie pomiaru - skala tworzonych miejsc pracy nie jest sprawozdawana w 

podziale na płeć w przypadku OP 3 związaną ze wsparciem przedsiębiorstw, która stanowi 

obszar wsparcia, w którym tworzone jest najwięcej miejsc pracy. 

Jeśli chodzi o wskaźniki związane z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, to występują one w niemal wszystkich 

Osiach priorytetowych, wyjątkiem jest OP 2. Przy czym wsparcie w ramach tej osi jest 

związane z usługami cyfrowymi / technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a tworzone 

systemy informatyczne muszą spełniać warunki dostępności dla osób z 

niepełnosprawnością, a więc w pewnym sensie nie wyróżnia się produktów dostępnych dla 

osób z niepełnosprawnościami, ponieważ z założenia wszystkie produkty mają spełniać  

warunki dostępności. W pozostałych osiach EFRR zazwyczaj wyróżnia się dwa wskaźniki 

powiązane z omawianą zasadą: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. W Osiach z EFS wskaźniki te również są 

wykorzystywane, a dodatkowo zazwyczaj sprawozdawana jest ilość o osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem oraz dane dot. efektywności zatrudnieniowej 

wśród osób z niepełnosprawnościami. Za istotny brak w omawianym zakresie uznać należy 

niesprawozdawanie liczby osób z niepełnosprawnościami w OP 8, a oś tę uznać należy za 

istotną z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, ponieważ w jej ramach wdrażane jest 

wiele działań związanych ze zdrowiem. 

W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju wskaźniki powiązane występują przede 

wszystkim w osiach priorytetowych 4 i 5, w których wdrażane jest wsparcie bezpośrednio 

związane z ograniczaniem oddziaływania działalności człowieka na środowisko. Wskaźniki 

przydatne do pomiaru postępu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju odnaleźć można 

również w Osi priorytetowej 2 (wskaźnik związany z platformami cyfrowymi informującymi o 

zanieczyszczeniu powietrza) oraz (wskaźniki związane z rozwojem kolejowego transportu 

zbiorowego). Nie stwierdzono istotnych braków w zakresie wskaźników przydatnych do 

monitorowania zasady zrównoważonego rozwoju. 

Jeśli chodzi o monitorowanie zasady partnerstwa to wśród wykorzystywanych wskaźników 

nie odnajduje się mierników bezpośrednio powiązanych z tą zasadą. Wprawdzie występuje 

kilka wskaźników odwołujących się do kolektywnej realizacji projektów, jak np. w OP9 Liczba 

środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 

przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej, ale występują one 

incydentalnie. Nie ma natomiast narzędzi zapewniających kompleksowe monitorowanie 

zasady partnerstwa w całym programie. 
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Na kolejnym wykresie zaprezentowano z kolei ocenę procedur i rozwiązań dotyczących 

realizacji zasad horyzontalnych, które stosowane są na etapie kontroli. Przedstawione dane 

dotyczą ujawnienia się toku kontroli w projektach problemów związanych zapewnieniem 

skutecznej realizacji zasad horyzontalnych.  

Wykres 39. Ujawnienia się w toku kontroli w projektach problemów związanych zapewnieniem 

skutecznej realizacji zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; zapoznawanie się: IZ DFS - n=21, IZ 

DFR - n=12, IZ ogółem - n=27, IP WUP - n=15, IP ŚCP - n=33, Ogółem - n=75; pytanie zadawane osobom z komórek 

organizacyjnych zajmujących się kontrolą 

Dominuje sytuacja niedostrzegania konkretnych problemów dotyczących realizacji zasad 

horyzontalnych na etapie kontroli projektów. W odniesieniu do całego Programu tylko jedna 

czwarta respondentów z komórek organizacyjnych zajmujących się kontrolą (25,3%) takie 

problemy dostrzegła. Odsetek ten jest zbliżony w przypadku wszystkich badanych instytucji. 

Jeśli chodzi o wskazywane problemy, to najczęściej dotyczyły one niezgodności 

rzeczywiście podejmowanych działań z działaniami zadeklarowanymi we wniosku o 

dofinansowanie (co niekiedy oznaczało także po prostu brak realizacji zaplanowanych 

działań). Taki stan rzeczy, choć nie ma charakteru dominującego, to jednak częściowo 

potwierdza wcześniejszy wniosek, że etap oceny zgodności projektów z poszczególnymi 

zasadami horyzontalnymi może nie pełnić w wystarczającym stopniu swojej funkcji, skoro 

etap realizacji projektów nie odzwierciedla deklaracji formułowanych na etapie aplikowania o 

wsparcie.  

 

Dotychczasowa analiza dotyczyła procedur i rozwiązań zastosowanych w ramach systemu 

realizacji RPO WSL w celu zapewnienia spełnienia zasad horyzontalnych w ramach 

dofinansowanych przedsięwzięć. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że obowiązujące 

regulacje prawne zakładają, że podejmowanie działań odnoszących się do poszczególnych 

zasad horyzontalnych nie może ograniczać się wyłącznie do projektów realizowanych w 

ramach Programu, ale także samego funkcjonowania poszczególnych instytucji 

zaangażowanych w jego wdrażanie. Z tego względu, w prowadzonej analizie uwzględniono 

także perspektywę pracowników tych instytucji w aspekcie opinii na temat określonych 

procedur i rozwiązań szczebla krajowego i regionalnego. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące znajomości przez pracowników IZ / 

IP RPO WSL „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. 

Wykres 40. Znajomość Standardów dostępności oraz ocena potrzeby wprowadzania zmian 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; Znajomość: IZ DRR - n=19, IZ DFS - 

n=99, IZ DFR - n=53, IZ ogółem - n=171, IP WUP - n=58, IP ŚCP - n=43, IP ZIT/RIT - n=15, Ogółem - n=287; pytanie 

zadawane osobom zajmującym się kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi; Występowanie potrzeby wprowadzania 

zmian: IZ DRR - n=17, IZ DFS - n=77, IZ DFR - n=43, IZ ogółem - n=137, IP WUP - n=49, IP ŚCP - n=34, IP ZIT/RIT - n=11, 

Ogółem - n=231; pytanie osobom znającym Standardy dostępności 

Ponad 4/5 pracowników IZ/IP RPO WSL deklaruje znajomość analizowanego dokumentu i w 

przypadku wszystkich badanych instytucji odsetek respondentów znających ów dokument 

jest zbliżony (relatywnie najniższy w IP ZIT/RIT, najwyższy zaś – w IZ DRR). Co istotne, 

podobnie jak miało to miejsce w przypadku beneficjentów, zdecydowana większość 

pracowników IZ/IP RPO WSL nie dostrzega potrzeby wprowadzania określonych zmian do 

„Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Jeśli już takie postulaty się 

pojawiały, to dotyczyły one najczęściej: zwiększenia ilości konkretnych przykładów rozwiązań 

i modelowych rozwiązań, których zastosowanie pozwala na realizację zasady dostępności, 

także z uwzględnieniem specyfiki różnych projektów (jest to postulat zbieżny z 

oczekiwaniami wyrażanymi przez beneficjentów) oraz urealnienia wymogów określonych w 

dokumencie (chodzi o zwiększenie informacji na temat dopuszczalnych wyjątków i odstępstw 

od zaleceń zawartych w dokumencie). 

Istotnym elementem wspomagania realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych (w tym 

przypadku, przede wszystkim zasad równościowych) jest powołanie w ramach IZ RPO WSL 

Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji. Na poniższym wykresie przedstawiono 

dane obrazujące, na ile to rozwiązanie jest zauważalne przez samych pracowników 

poszczególnych instytucji i jak je oceniają.  
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Wykres 41. Funkcjonowanie Koordynatora równości szans i niedyskryminacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; Deklaracja kontaktu: IZ DRR - n=19, 

IZ DFS - n=99, IZ DFR - n=53, IZ ogółem - n=171, IP WUP - n=58, IP ŚCP - n=43, IP ZIT/RIT - n=15, Ogółem - n=287; pytanie 

zadawane osobom zajmującym się kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi; Ocena przydatności: n=66; pytanie 

osobom kontaktującym się z koordynatorem równości szans 

Większość pracowników do tej pory nie miała kontaktu z Koordynatorem ds. równości szans 

i niedyskryminacji – deklaracja takiego kontaktu została wyrażona tylko przez 22,5%. 

Zdecydowana większość (84,8%) osób, które miały kontakt z osobą pełniącą tę funkcję 

ocenia pozytywnie przydatność obecności takiego stanowiska dla sprawnego wdrażania 

zasad horyzontalnych.  

W kontekście powyższych danych stwierdzić należy, że relatywnie niski odsetek 

pracowników IZ/IP RPO WSL deklarujących kontakt z Koordynatorem ds. równości szans i 

niedyskryminacji nie powinien być traktowany jako znaczący problem. Po pierwsze, kontakt z 

Koordynatorem ds. równości szans i niedyskryminacji następować powinien w sytuacji 

występowania określonego zapotrzebowania, trudno więc tutaj zakładać np. podejmowanie 

określonych działań, które miałyby zwiększyć skalę takiego kontaktu. Choć bez wątpienia, w 

jakiejś części, za nakreślony powyżej stan rzeczy może odpowiadać np. kwestia braku 

wiedzy pracowników na temat funkcjonowania takiego stanowiska i zakresu zadań osoby je 

zajmującej (przy czym kwestia ta nie była przedmiotem ankietowania). Po drugie, pamiętać 

należy, że Koordynator ds. równości szans realizuje swoje zadania nie tylko wobec 

pracowników instytucji wdrażających Program, ale także wnioskodawców i beneficjentów.  

Kolejny oceniany przez pracowników typ stosowanych rozwiązań dotyczy szkoleń 

związanych tematycznie z zasadami horyzontalnymi. 
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Wykres 42. Uczestnictwo oraz ocena przydatności szkoleń związanych z zasadami horyzontalnymi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; uczestnictwo IZ DRR - n=75, IZ DFS 

- n=168, IZ DFR - n=129, IZ ogółem - n=372, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - n=638; pytanie nie 

było zadawane pracownikom innych departamentów IZ; ocena przydatności – n=269, pytanie zadawane osobom deklarującym  

uczestnictwo w szkoleniach 

Ogółem, 40,6% pracowników potwierdziło uczestnictwo w szkoleniach związanych z 

zasadami horyzontalnymi. Różnice pomiędzy instytucjami są tutaj stosunkowo duże – 

największa aktywność cechuje IP ZIT/RIT (63,6%) oraz IZ DFS (58,3%). Te osoby, które w 

szkoleniach uczestniczyły oceniają generalnie pozytywnie przydatność praktyczną szkoleń, z 

których skorzystały. Warto jednak zauważyć, że nie jest to raczej ocena zdecydowanie 

pozytywna – na bardzo wysoką przydatność wskazało 11,9% badanych, raczej wysoką 

przydatność – 35,7%, a dominuje przekonanie o średniej przydatności (37,2%). Pamiętać 

przy tym należy, że ocena przydatności szkolenia nie jest wyłącznie parametrem 

określającym ocenę samego szkolenia, ale także częściowo stanowi odzwierciedlenie 

zakresu zadań danego pracownika i to, na ile w swojej pracy wykorzystuje on wiedzę 

odnoszącą się do zasad horyzontalnych.  

Jeśli chodzi o elementy szkoleń oceniane jako najbardziej przydatne, to wskazywano przede 

wszystkim na: kwestie praktyczne, przykłady konkretnych działań związanych z realizacją 

zasad horyzontalnych, wprowadzanie elementów symulujących oddziaływanie barier 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami itp. Tym samym, wydaje się, że na tego 

rodzaju kwestie powinien być w szczególności położony nacisk w działaniach szkoleniowych, 

zarówno kierowanych do pracowników, jak i wnioskodawców / beneficjentów. Takie 

podejście jest tym bardziej uzasadnione, że kwestia realizacji zasad horyzontalnych na 

poziomie ogólnych zaleceń i regulacji prawnych jest opisana w różnych dokumentach w 

sposób szeroki, istotna jest natomiast operacjonalizacja tych zaleceń i reguł na poziom 

praktyczny.  

Ostatnim rozwiązaniem ocenianym przez pracowników IZ/IP RPO WSL są publikacje 

związane z zasadami horyzontalnymi przygotowywane w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz 

przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
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Wykres 43. Wykorzystywanie oraz ocena przydatności publikacji związanych z zasadami 

horyzontalnymi przygotowywanych w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; zapoznawanie się: IZ DRR - n=75, IZ 

DFS - n=168, IZ DFR - n=129, IZ ogółem - n=372, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - n=638; 

pytanie nie było zadawane pracownikom innych departamentów IZ; ocena przydatności – n=269, pytanie zadawane osobom 

deklarującym  uczestnictwo w szkoleniach 

W porównaniu z danymi dotyczącymi działań szkoleniowych, odsetek osób korzystających z 

publikacji związanych z zasadami horyzontalnymi przygotowywanych w ramach RPO WSL 

2014-2020 oraz przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej okazał się relatywnie 

większy. Wydaje się, że to jest sytuacja naturalna, gdyż publikacje te cechuje większa 

dostępność i łatwość skorzystania z nich w porównaniu z działaniami szkoleniowymi.  

Zbliżona jest natomiast ocena w zakresie przydatności rzeczonych publikacji – dominuje 

(40,5% wskazań) przekonanie o raczej wysokiej przydatności, 36,6% badanych wskazało na 

średnią przydatność. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku działań szkoleniowych, tak i 

tutaj szczególnie akcentowano przydatność informacji praktycznych, przykładów dobrych 

praktyk i konkretnych rozwiązań w zakresie realizacji zasad horyzontalnych.  

Podsumowaniem perspektywy oceny pracowniczej procedur i rozwiązań zastosowanych w 

ramach systemu realizacji RPO WSL do spełnienia zasad horyzontalnych jest identyfikacja 

przez pracowników takich rozwiązań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych, które 

w odczuciu respondentów szczególnie dobrze się sprawdziły. Dane dotyczące tej kwestii 

przedstawiono poniżej.  
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Wykres 43. Dostrzeganie w ramach RPO WSL 2014-2020 rozwiązań związanych z wdrażaniem 

zasad horyzontalnych, które szczególnie dobrze się sprawdziły 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; zapoznawanie się: IZ DRR - n=75, IZ 

DFS - n=168, IZ DFR - n=129, IZ ogółem - n=372, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - n=638; 

pytanie nie było zadawane pracownikom innych departamentów IZ 

Uwzględniając wszystkie instytucje, co dziesiąty badany (10,5%) dostrzega szczególnie 

użyteczne procedury / rozwiązania zastosowane w ramach systemu realizacji RPO WSL. 

Jeśli chodzi o konkretne wskazywane przykłady, to dotyczyły one m.in. następujących 

zagadnień: określenie takiego zakresu interwencji, który zapewnia wsparcie dla osób / grup 

zagrożonych dyskryminacją; stosowanie / korzystanie z mechanizmów dedykowanych takich 

jak: uniwersalne projektowanie, czy mechanizm racjonalnych usprawnień; powołanie 

Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji w ramach IZ RPO WSL; wprowadzanie 

rozwiązań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w działaniach 

informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez instytucje zaangażowane w realizację 

Programu.  

 

Istotny etap poddany analizie i ocenie w kontekście oceny procedur i rozwiązań 

zastosowanych w ramach systemu realizacji RPO WSL to ewaluacja. W tym przypadku 

uwzględnić trzeba przede wszystkim dwie kwestie: podejmowanie problematyki dotyczącej 

zasad horyzontalnych w prowadzonych badaniach ewaluacyjnych oraz realizację zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na 

etapie upowszechniania wyników badań ewaluacyjnych. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to 

niniejsza ewaluacja stanowi potwierdzenie włączenia w zakres realizowanych badań 

ewaluacyjnych zagadnień dotyczących polityk horyzontalnych poprzez przeprowadzenie 

badania dedykowanego tej problematyce. Pamiętać jednak należy, że dla oceny realizacji 

zasad horyzontalnych – nawet jeśli w sposób bezpośredni nie jest to wyrażone w 

problematyce tych ewaluacji – mogą służyć niektóre ewaluacje sektorowe (obszarowe). 

Chodzi tutaj o te badania ewaluacyjne, które poświęcone są obszarom interwencji 

charakterystycznym dla określonych zasad horyzontalnych.  

Co się tyczy kwestii drugiej, to zauważyć należy, że w ramach realizowanych badań 

ewaluacyjnych na ich wykonawców nakładane są wymagania w zakresie dostępności 

produktów danego badania. Tego rodzaju działania nie były podejmowane przez cały okres 

wdrażania Programu, natomiast aktualnie stanowią element wszystkich prowadzonych 

badań ewaluacyjnych. Pozytywnie ocenić przy tym należy także podejmowanie działań 

związanych z dywersyfikacją sposobów udostępniania wyników badań ewaluacyjnych – poza 
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tradycyjną formą raportu końcowego wprowadzane są stopniowo (i zależnie od specyfiki 

danego badania) takie formy upowszechniania wyników badań ewaluacyjnych jak infografiki, 

czy broszury informacyjne. Jest to o tyle istotne w kontekście zapewnienia dostępności tych 

wyników, że ze względu na specyfikę problematyki ewaluacyjnej utrudnione jest w 

odniesieniu do samego raportu końcowego zapewnienie pełnej dostępności np. poprzez 

stosowanie uproszczonego języka. Formy udostępniania wyników badań ewaluacyjnych inne 

niż dokumenty zwarte zwiększają możliwość stworzenia dokumentów „przyjaznych” nie tylko 

ze względu na formę, ale i treść.  

 

Ostatni element oceny procedur i rozwiązań zastosowanych w ramach systemu realizacji 

RPO WSL odnosi się do Komitetu Monitorującego. Zgodnie z treścią Regulaminu działania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 jednym z zadań KM jest: „rozpatrywanie działań mających na celu promowanie 

równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami różnego typu, działań mających na celu promowanie 

zrównoważonego rozwoju”. Analizując protokoły posiedzeń KM stwierdzić należy, że główny 

obszar aktywności tego gremium w kontekście polityk horyzontalnych dotyczy zatwierdzania 

kryteriów wyboru projektów (szczególnie jeśli przyjmiemy szerokie rozumienie tego zadania i 

założymy, że na realizację zasad horyzontalnych wpływają nie tylko kryteria wyboru 

projektów, które w sposób bezpośredni odnoszą się do poszczególnych zasad 

horyzontalnych).  

Jeśli natomiast chodzi o zapewnienie w składzie KM osób reprezentujących podmioty 

prowadzące działalność adekwatną wobec poszczególnych zasad horyzontalnych, to 

stwierdzić należy, że w aktualnym składzie KM RPO WSL taka reprezentacja została 

zapewniona, zarówno w odniesieniu do zasad równościowych, jak i zasady 

zrównoważonego rozwoju (w przypadku zasady partnerstwa jej realizacją jest już sam fakt 

włączenia w skład KM partnerów społeczno-gospodarczych).  

 

Scharakteryzowane powyżej procedury i rozwiązania zastosowane w ramach systemu 

realizacji RPO WSL poddano także ocenie w kontekście ich zgodności z zapisami 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  oraz Agendy działań na rzecz 

równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. Z jednej strony 

dokumenty te cechuje pewien stopień podobieństwa, z drugiej jednak mają one nieco 

odmienną funkcję. Wytyczne określają wymagania dotyczące realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn (działania podejmowane w tym zakresie przez IZ/IP nie 

mogą być sprzeczne z zapisami Wytycznych). Z kolei Agenda wskazuje określone działania, 

które winny być podjęte w kontekście realizacji zasad równościowych, przy czym nie 

wszystkie one dotyczą IZ/IP RPO. 

Co do zasady, w działaniach podejmowanych w ramach RPO WSL w kontekście realizacji 

zasad horyzontalnych mamy do czynienia z zapewnieniem zgodności z treścią Wytycznych 

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

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 – w odniesieniu do żadnego z funkcjonujących w Programie 

rozwiązań nie stwierdzono jego niezgodności z treścią Wytycznych. Oczywiście, nie 
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wszystkie zapisy Wytycznych mają swoje odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych 

przez IZ/IP RPO WSL, ale zwrócić trzeba uwagę, że nie wszystkie te zapisy mają charakter 

obligatoryjny (część ma postać zaleceń lub wskazówek).  

Jeśli natomiast chodzi realizację zapisów Agendy działań na rzecz równości szans i 

niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020, to mówić możemy o wysokim 

stopniu ich wypełnienia (pamiętając przy tym, że niektóre zadania wskazane w Agendzie – 

jak np. powoływanie grup roboczych, tworzenie poradników, organizacja konferencji – ma 

charakter międzyprogramowy, a więc nie adresowany do IZ/IP). Te zadania w przypadku 

których to IZ i/lub IP są wskazane jako odpowiedzialne za realizację (przede wszystkim: 

działania szkoleniowe i informacyjne, kierunkowanie wsparcia, monitoring realizacji zasad 

równościowych, ewaluacja, funkcjonowanie KM) są realizowane w odniesieniu do RPO WSL, 

co stanowi potwierdzenie wypełniania założeń określonych w Agendzie.  

 

Podsumowując całość powyższej analizy należy stwierdzić, że mamy do czynienia ze 

stosowaniem na poszczególnych etapach wdrażania RPO WSL procedur i rozwiązań 

zapewniających realizację zasad horyzontalnych w różnych ich aspektach. Potwierdzeniem 

tego jest zarówno fakt funkcjonowania zróżnicowanych mechanizmów i rozwiązań 

(charakterystycznych dla poszczególnych etapów), które dotyczą realizacji zasad 

horyzontalnych, jak i generalnie pozytywna ich ocena przez różnych interesariuszy 

wdrażania Programu. Zidentyfikowane działania cechuje także zgodność z zapisami 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  oraz Agendy działań na rzecz 

równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. 

Jeśli chodzi o zapewnienie realizacji polityk horyzontalnych w ramach dofinansowanych 

przedsięwzięć, to kluczowe znaczenie ma tutaj identyfikacja i selekcja takich projektów, które 

zapewnią realizację zasad horyzontalnych. Analiza benchmarkingowa wskazuje, że 

podejście zastosowane w RPO WSL jest relatywnie rozbudowane i pogłębione – w 

odniesieniu do zasad równościowych i zasady zrównoważonego rozwoju każdy 

wnioskodawca (bez względu na obszar interwencji) jest zobowiązany do podania 

szczegółowych informacji o planowanym sposobie realizacji danej polityki horyzontalnej. Taki 

model na pewno zapewnia rozbudowaną bazę informacyjną (podobne podejście jest zresztą 

stosowane także na etapie składania wniosków o płatność), natomiast w kontekście 

przyszłego okresu finansowania należałoby rozważyć, czy to podejście faktycznie musi być 

stosowane w sposób niezależny od powiązań pomiędzy obszarami interwencji a 

poszczególnymi zasadami horyzontalnymi.   

Wpływ podejmowanych działań na zmianę postrzegania zasad horyzontalnych wśród 

instytucji, beneficjentów i uczestników projektów 

Poniżej zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej tego, czy i jak podejmowane działania na 

poziomie instytucjonalnym oraz realizacji wsparcia, miały wpływ na zmianę postrzegania 

zasad wśród instytucji, beneficjentów i uczestników projektów10. 

                                                
10 W przypadku uczestników projektów dane dotyczące tej kwestii przedstawiono w części poświęconej ocenie skuteczności i 
trwałości realizacji zasad horyzontalnych w ramach poszczególnych rodzajów wsparcia, gdzie analizowana jest całość efektów 
osiągniętych w ramach poszczególnych form wsparcia.  
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Na poniższym wykresie przedstawiono dane obrazujące skalę wzrostu wśród osób 

zajmujących się danym projektem poziomu wiedzy lub świadomości w zakresie 

poszczególnych zasad horyzontalnych.  

Wykres 44. Występowanie wśród osób zajmujących się projektem wzrostu wiedzy lub świadomości w 

zakresie poszczególnych zasad horyzontalnych w wyniku realizacji zadań związanych z realizacją 

projektu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=651, EFS - n=382, Ogółem - 

n=1033 

Uwzględniając powyższe dane, zauważyć należy że największy wzrost poziomu wiedzy lub 

świadomości w zakresie poszczególnych zasad horyzontalnych dotyczy beneficjentów EFS i 

odnosi się do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym: dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami (68,6% badanych beneficjentów realizujących projekty 

współfinansowane z EFS potwierdziła występowanie omawianego efektu) oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn (64,9%). Sytuacja ta nie powinna dziwić jeśli weźmiemy 

pod uwagę, z jednej strony, znaczenie obu tych zasad horyzontalnych dla wsparcia z EFS, z 

drugiej zaś – ilość materiałów i publikacji, które dotyczą obu tych zasad, a które są także 

kierowane do wnioskodawców / beneficjentów tego funduszu.  

W przypadku beneficjentów EFRR największy wzrost poziomu wiedzy lub świadomości 

dotyczy zasady zrównoważonego rozwoju (47,5% wskazań), co potwierdza specyfikę 

obszaru wsparcia, w którym ci beneficjenci realizowali swoje przedsięwzięcia.  

Szczególnie pozytywnie ocenić należy jednak występowanie omawianego efektu w 

odniesieniu do tych zasad horyzontalnych, które dla danego obszaru wsparcia nie są 

charakterystyczne. I tak, wśród beneficjentów EFRR nastąpił wzrost poziomu wiedzy lub 

świadomości w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami (dotyczy to 45,8% badanych ) oraz równości szans kobiet i 

mężczyzn (35,9%). Z kolei 40,6% beneficjentów EFS deklaruje wzrost poziomu wiedzy i 

świadomości w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju.  

Relatywnie najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku zasady partnerstwa, na który 

wskazało ok. 29% badanych (w ramach obu funduszy). 
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Kwestia wzrostu poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej zasad horyzontalnych była 

poddana pomiarowi także w przypadku pracowników IZ/IP. Nim przejdziemy do 

przedstawienia danych dotyczących tej kwestii, zaprezentowane zostaną dane dotyczące 

tego, czy dany pracownik zajmuje się w swojej pracy zawodowej kwestiami związanymi z 

zasadami horyzontalnymi. To bowiem właśnie tej grupie badanych zadano następnie pytanie 

o ewentualny wzrost poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej poszczególnych zasad 

horyzontalnych.  

Wykres 45. Deklaracja zajmowania się w ramach pracy zawodowej kwestiami związanymi z zasadami 

horyzontalnymi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ ogółem - n=372, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - n=638; pytanie nie było 

zadawane pracownikom innych departamentów IZ 

W ramach całego systemu realizacji RPO WSL 44,2% pracowników zadeklarowało, że w 

swojej pracy zajmują się kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi. W największym 

stopniu dotyczy to pracowników IP ZIT/RIT (63,8% wskazań) oraz IZ DFS (57,7%), w 

najmniejszym zaś – IZ DRR (25,3%).  

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dla osób deklarujących zajmowanie się w 

swojej pracy zawodowej kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi dotyczące 

ewentualnej zmiany sposobu postrzegania tych kwestii w wyniku realizacji obowiązków 

służbowych. 
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Wykres 46. Zmiana sposobu postrzegania kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi w wyniku 

realizacji obowiązków zawodowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; DRR - n=19, IZ DFS - n=99, IZ DFR - 

n=53, IZ ogółem - n=171, IP WUP - n=58, IP ŚCP - n=43, IP ZIT/RIT - n=15, Ogółem - n=287; pytanie zadawane osobom 

zajmującym się kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie 

sumują się do 100% 

Analizując dane dla całego systemu realizacji, stwierdzić należy że największa skala efektów 

dotyczy zmiany sposobu postrzegania kwestii dostępności infrastruktury i wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnościami, na co wskazało 31,6% wszystkich badanych (w największym 

stopniu tych, którzy reprezentują IZ DFR). W mniejszym stopniu zidentyfikowane 

oddziaływanie dotyczy zmiany sposobu postrzegania problemu dyskryminacji ze względu na 

płeć (17,2%), zmiany sposobu postrzegania kwestii współpracy i partnerstwa we wdrażaniu 

funduszy unijnych (11,3%) oraz zmiany sposobu postrzegania kwestii związanych z ekologią 

i wpływem działalności człowieka na środowisko (10,3% wskazań w ramach całego systemu 

realizacji). Dominację efektów, które dotyczą w praktyce zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wiązać należy 

przede wszystkim z dwoma czynnikami: wielością materiałów i informacji dotyczących tej 

właśnie zasady horyzontalnej oraz faktem, że zasada ta w największym stopniu może być 

traktowana jako rzeczywiście „horyzontalna”, tj. adekwatna dla różnych obszarów 

interwencji, a więc i różnych obszarów zadań pracowników IZ/IP RPO WSL.  

Blisko jedna trzecia respondentów (30,6%) wskazała, że żaden z wymienionych efektów w 

zakresie zmiany sposobu postrzegania kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi w 

wyniku realizacji obowiązków zawodowych nie wystąpił w ich przypadku, a niemalże 

identyczny odsetek (30,9%) miał trudność z jednoznacznym odniesieniem się do tej kwestii. 

Respondentów, którzy wskazali na występowanie któregokolwiek z powyższych efektów 

poproszono dodatkowo o wskazanie, jakie sytuacje / działania przyczyniły się do zmiany ich 

świadomości w zakresie zasad horyzontalnych. Dane dotyczące tej kwestii przedstawiono 

poniżej.  
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Wykres 47. Sytuacje / działania, które przyczyniły się do zmiany świadomości w zakresie zasad 

horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; n=114; pytanie zadawane osobom, 

które zadeklarowały zmianę sposobu postrzegania kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi; pytanie wielokrotnego 

wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Kluczowe znaczenie dla zmiany świadomości w zakresie zasad horyzontalnych okazują się 

mieć wytyczne lub poradniki związane z poszczególnymi zasadami – na zapoznanie się z 

nimi jako czynnik przyczyniający się do rzeczonej zmiany wskazało blisko dwie trzecie 

badanych (64,9%). W dalszej kolejności były to: zapoznawanie się z zapisami wniosków o 

dofinansowanie związanymi z zasadami horyzontalnymi (46,5%) rozmowy z innymi 

pracownikami na temat zasad horyzontalnych (43%) oraz uczestnictwo w szkoleniach 

związanych z zasadami horyzontalnymi (39,5%).  

W tym kontekście, dla rzeczywistego podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości w zakresie 

poszczególnych zasad horyzontalnych kluczowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego 

rodzaju materiałów i informacji, z których potencjalni odbiorcy mogliby skorzystać w ramach 

wykonywania zadań związanych z tematyką zasad horyzontalnych.  

W badaniu jakościowym członków KOP zasygnalizowano dodatkowe aspekty wpływu 

podejmowanych w ramach RPO WSL działań na zmianę postrzegania zasad 

horyzontalnych. Po pierwsze, osoby zajmujące się oceną (w tym: eksperci zewnętrzni) 

przyznawali, że konieczność uwzględnienia w procesie oceny kwestii zasad horyzontalnych 

poszerzyła ich perspektywę oceny projektu, dzięki czemu aspekt zasad horyzontalnych 

analizują oni nie tylko w odniesieniu do konkretnych rozwiązań proponowanych przez 

wnioskodawców, ale całości działań projektowych. Po drugie, osoby oceniające projekty w 

ramach EFRR w ramach wywiadów jakościowych zwracały uwagę, że wzrosła ich 

świadomość kwestii, które do tej pory wydawały im się powiązane przede wszystkim ze 

wsparciem w ramach EFS (co stanowi efekt wymogu uwzględniania także zasad 

„równościowych” w procesie oceny projektów inwestycyjnych). Po trzecie, zwracano uwagę, 
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że tak jak wątek znaczenia zasad horyzontalnych obecny był także w poprzedniej 

perspektywie finansowej, to dopiero w perspektywie bieżącej wzrosła świadomość badanych 

w kontekście realnego i praktycznego przełożenia działań projektowych dotyczących 

poszczególnych zasad horyzontalnych na zmianę / poprawę sytuacji różnych grup. Tutaj 

zresztą podkreślano także znaczenie wzrostu wiedzy odnoszącej się do tego, jak różnorodne 

mogą być działania, które podejmowane są w celu realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych. Kolejny etap, który wiązano z przyszłą perspektywą finansową to położenie 

nacisku na to, by podobny wzrost wiedzy i świadomości wystąpił wśród wnioskodawców i 

beneficjentów, a przede wszystkim – uczestników projektów. Przedstawiciele organizacji 

równościowych podkreślali w tym kontekście, że by tak się stało podejmowane działania 

muszą mieć coraz bardziej wyrafinowany charakter i nie bazować przede wszystkim na 

szkoleniach i udostępnianiu materiałów i informacji, ale przyjmować formę: warsztatów, 

coachingu równościowego, czy grup samopomocowych. 

Choć w mniejszym stopniu, to jednak także wśród członków Komitetu Monitorującego 

pojawiły się opinie o zauważalnym w odniesieniu do własnej osoby wzroście wiedzy i 

świadomości w zakresie zasad horyzontalnych. W tym przypadku jest to efekt przede 

wszystkim pracy nad kryteriami wyboru projektów akcentującymi kwestie odnoszące się do 

zasad horyzontalnych, ale także generalnego obserwowania procesu wdrażania całego 

Programu i osiąganych efektów.  

W badaniu jakościowym, w kontekście wpływu podejmowanych działań na zmianę 

postrzegania zasad horyzontalnych, podkreślono także znaczenie wprowadzenia 

rozwiązania dotyczącego kryteriów wyboru projektów i procesu oceny, które polega na 

zobowiązaniu wnioskodawców do wykazania – co do zasady – pozytywnego wpływu ich 

projektu na realizację danej zasady horyzontalnej. Taka zmiana podejścia wymusiła wśród 

wnioskodawców większą refleksyjność w zakresie planowanych działań projektowych, 

przede wszystkim: zapewnienia ich niedyskryminacyjnego charakteru.  

 

Zarówno wśród beneficjentów, jak i przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

Programu zauważalne są efekty związane ze wzrostem świadomości / zmianą postrzegania 

zasad horyzontalnych. W obu grupach szczególnie zauważalna jest zmiana dotycząca 

kwestii, których dotyczą zasady równościowe, przede wszystkim zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zauważalny efekt 

ilościowy ma swoje potwierdzenie także w jakościowych opiniach, gdzie wskazywano, że 

sam fakt wprowadzenia do problematyki funduszy unijnych kwestii horyzontalnych w 

pewnym sensie uwrażliwia różne strony procesu (wnioskodawców, pracowników instytucji, 

osoby oceniające, członków KM) na kwestie stanowiące przedmiot poszczególnych polityk 

horyzontalnych.   

Realizacja zasad horyzontalnych w ramach zarządzania zasobami kadrowymi i 

materialnymi instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 

Zasady horyzontalne powinny być uwzględniane także w procesie zarządzania zasobami 

kadrowymi i materialnymi instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL. Poniżej 

przedstawiono wyniki analiz dotyczących tej kwestii. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane odnoszące się do tego, czy pracownicy 

dostrzegają zasady lub inne rozwiązania mające na celu realizację poszczególnych zasad 

horyzontalnych w pracy swojej macierzystej instytucji.  
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Wykres 48. Dostrzeganie zasad lub innych rozwiązań mających na celu realizację poszczególnych 

zasad horyzontalnych w pracy instytucji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ ogółem - n=372, IP WUP - n=131, 

IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - n=638; pytanie nie było zadawane pracownikom innych departamentów IZ 

Z największym odsetkiem wskazań mamy do czynienia w przypadku zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – ogółem na 

dostrzeganie rozwiązań odnoszących się do tej zasady wskazano 53,6% badanych. Sytuacja 

w ramach poszczególnych instytucji jest pod tym względem zbliżona, mocniej wyróżnia się 

jedynie IP WUP, gdzie odsetek wskazań wyniósł 64,9%. Jeśli chodzi o przykłady działań 

dotyczących tej zasady w macierzystej instytucji respondenta, to zdecydowanie najczęściej 

wskazywano na niwelację barier architektonicznych i dostosowanie budynku, w którym 

zlokalizowana się instytucja do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, 

akcentowano działania w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a w ramach 

polityki kadrowej skierowanych do obecnych pracowników – brak działań dyskryminujących 

osoby z niepełnosprawnościami w aspekcie wynagrodzeń, możliwości awansu, czy 

dostępności form rozwoju zawodowego. 

Ponad jedna trzecia badanych (35,7%) zauważa w swojej instytucji działania związane z 

realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Tutaj z kolei największy odsetek 

cechuje IP ZIT/RIT (54,5%) oraz IP ŚCP (48,7%). Najczęściej identyfikowanymi działaniami 

są w tym przypadku działania równościowe i antydyskryminacyjne w zakresie: zatrudniania 

nowych pracowników, podziału obowiązków, wynagradzania oraz dostępu do różnych form 

rozwoju zawodowego.  

W odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju 16,5% badanych wskazało na 

podejmowanie w macierzystej instytucji działań dotyczących realizacji tej zasady. Zwracano 

w tym przypadku uwagę przede wszystkim na takie rozwiązania jak: obieg elektroniczny 

dokumentów, oszczędzanie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, segregację odpadów, 

zakup energooszczędnego sprzętu biurowego. 

Najrzadziej (12,9%) wskazywano na określone działania w zakresie realizacji zasady 

partnerstwa. W tym przypadku akcentowano przede wszystkim na szeroką aktywność 
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instytucji w zakresie współpracy i konsultacji z różnymi podmiotami zewnętrznymi (ale także 

pracownikami samej instytucji).  

W kontekście identyfikacji działań związanych w realizacją poszczególnych zasad 

horyzontalnych zapytano także pracowników instytucji zaangażowanych w proces wdrażania 

Programu o dostępność w ich instytucji miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami 

poruszających się na wózkach inwalidzkich (pamiętajmy, że najczęściej respondenci 

dostrzegali właśnie realizację w ich podmiocie zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami). 

Wykres 49. Dostępność miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach 

inwalidzkich 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ ogółem - n=372, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - n=638; pytanie nie było 

zadawane pracownikom innych departamentów IZ 

Ponad dwie trzecie badanych (70,7%) dostrzega, że w ich instytucji dostępne są miejsca 

pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sytuacja 

poszczególnych instytucji jest tutaj mocno zróżnicowana – od opinii pozytywnych w tej 

kwestii wyrażanych przez 87,6% badanych w przypadku IP ŚCP do 36,4% w przypadku IP 

ZIT/RIT11.  

Ostatni aspekt analizy w ramach niniejszej części dotyczy przypadków doświadczenia w 

ramach pracy zawodowej ewentualnej dyskryminacji ze względu na płeć, wiek lub inne cechy 

lub czynniki. Występowanie przypadków dyskryminacji oznacza bowiem, że zakres działań 

dotyczących zasady równości szans jest niewystarczający. Dane dotyczące tej kwestii 

przedstawiono poniżej, przy czym podkreślić trzeba, że mówimy tutaj o subiektywnym 

poczuciu dyskryminacji, a nie dyskryminacji w znaczeniu legalistycznym.  

  

                                                
11 W przypadku IP ZIT/RIT trzeba jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia z różnymi instytucjami.  
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Wykres 50. Deklaracja doświadczenia w ramach pracy zawodowej dyskryminacji ze względu na płeć, 

wiek lub inne cechy lub czynniki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=75, IZ DFS - n=168, IZ 

DFR - n=129, IZ ogółem - n=372, IP WUP - n=131, IP ŚCP - n=113, IP ZIT/RIT - n=22, Ogółem - n=638; pytanie nie było 

zadawane pracownikom innych departamentów IZ 

Odczuwanie zjawiska dyskryminacji potwierdziło 6,9% respondentów, ponad trzy czwarte 

(76%) nie doświadczyło w ramach swojej pracy zawodowej tego rodzaju sytuacji.  

Powyższą kwestię poddano dodatkowej analizie także z uwzględnieniem płci respondentów.  

Wykres 51. Udział osób deklarujących doświadczenie dyskryminacji podczas pracy wśród kobiet i 

mężczyzn 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IP ŚCP: kobiety - n=81, mężczyźni - 

n=32, Ogółem - n=113, IP WUP: kobiety - n=98, mężczyźni - n=33, Ogółem - n=131, IP ZIT/RIT: kobiety - n=18, mężczyźni - 

n=4, Ogółem - n=22, IZ: kobiety - n=295, mężczyźni - n=87, Ogółem - n=382, Ogółem: kobiety - n=492, mężczyźni - n=156, 

Ogółem - n=648 
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Na poziomie całego systemu realizacji mamy do czynienia z bardzo zbliżonym udziałem 

kobiet i mężczyzn w grupie osób deklarujących doświadczanie dyskryminacji podczas pracy 

(odpowiednio: 7% i 6,7%)12. Większa skala zróżnicowań występuje natomiast w przypadku 

niektórych badanych instytucji.  

 

Podsumowując, pracownicy w różnym stopniu w ramach poszczególnych instytucji i zasad 

horyzontalnych, dostrzegają ewentualne działania swojej macierzystej instytucji w zakresie 

zarządzania zasobami kadrowymi i materialnymi, które odnoszą się do zasad 

horyzontalnych. Jednocześnie, wybrane analizy wskazują, że nie ma aktualnie symptomów 

braku tego rodzaju i pilnej potrzeby zwiększania aktywności IZ/IP w tym zakresie – przypadki 

subiektywnego poczucia dyskryminacji w miejscu pracy występują bardzo rzadko, a 

jednocześnie większość pracowników dostrzega w swojej instytucji dostępność miejsc pracy 

dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  

Ocena wpływu wsparcia realizowanego w ramach RPO WSL na 

realizację zasad horyzontalnych 

Niniejsza część poświęcona jest wieloaspektowej ocenie wpływu wsparcia realizowanego w 

ramach RPO WSL na realizację zasad horyzontalnych. Uwzględniono w tym przypadku 

następujące kwestie: ocenę skuteczności i trwałości realizacji zasad horyzontalnych w 

ramach poszczególnych rodzajów wsparcia, wpływu realizowanych projektów na poprawę 

sytuacji osób dyskryminowanych, skalę występowania w ramach EFRR projektów 

neutralnych w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, skali zastosowania 

mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz charakterystyki działań w celu realizacji zasad 

horyzontalnych w RPO WSL.  

Ocena skuteczności i trwałości realizacji zasad horyzontalnych w ramach 

poszczególnych rodzajów wsparcia 

Poniżej przedstawiono wyniki analiz dotyczących tego, jaki rodzaj wsparcia (typ projektu) 

oferowany w projektach okazał się najbardziej skuteczny i trwały w kontekście realizacji 

zasad horyzontalnych, a który najmniej. Nim przejdziemy do tego rodzaju analizy należy 

dokonać wstępnej oceny logiki interwencji RPO WSL w kontekście zapewnienia realizacji 

poszczególnych zasad horyzontalnych. Biorąc pod uwagę zapisy Programu oraz SZOOP 

należy wskazać następujące obszary, w których występuje założenie o oddziaływaniu na 

realizację danej zasady horyzontalnej: 

▪ zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami – wsparcie przede wszystkim w obszarze: cyfryzacji, 

transportu, rynku pracy, rozwoju kadr, włączenia społecznego, rewitalizacji oraz 

infrastruktury społecznej i zdrowotnej, edukacji. 

▪ zasada równości szans kobiet i mężczyzn – wsparcie przede wszystkim w 

obszarze: rynku pracy, rozwoju kadr, włączenia społecznego, edukacji. 

▪ zasada zrównoważonego rozwoju – wsparcie przede wszystkim w obszarze: 

działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, efektywności energetycznej, 

                                                
12 Należy przy tym podkreślić, że te dane wskazują na zbliżony udział w każdej z grup osób doświadczających zjawiska 
dyskryminacji. Jednak w liczbach bezwzględnych (uwzględniając strukturę zatrudnienia ze względu na płeć) wśród osób 
doświadczających dyskryminacji podczas pracy wyraźnie dominują kobiety.  
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odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i 

efektywnego wykorzystania zasobów, transportu, rewitalizacji.  

▪ zasada partnerstwa – realizacja niniejszej zasady horyzontalnej nie jest specyficzna 

dla żadnego obszaru interwencji, określa bowiem raczej sposób realizacji 

przedsięwzięć niż ich przedmiot i charakter.  

 

Na poniższym i kolejnych wykresach przedstawiono dane obrazujące zakładany (przez 

beneficjentów) wpływ projektów na realizację poszczególnych zasad horyzontalnych, z 

uwzględnieniem rodzajów wsparcia.  

Wykres 52. Zakładany charakter wpływu projektu na realizację zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=651, EFS - n=382, Ogółem - 

n=1033, OP 1 - n=71, OP 2 - n=38, OP 3 - n=275, OP 4 - n=86, OP 5 - n=66, OP 6 - n=15, OP 7 - n=73, OP 8 - n=92, OP 9 - 

n=105, OP 10 - n=46, OP 11 - n=112, OP 12 - n=54 

Patrząc na wyniki opinii beneficjentów odnośnie tego jak ich projekt wpłynie na realizację 

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

niepełnosprawnościami, można ogólnie stwierdzić, że najczęściej jest to wpływ pozytywny 

(nieco ponad połowa respondentów na to wskazuje). Pierwsze różnice między Osiami są już 

widoczne na poziomie ich Funduszy: dla Osi EFS ogółem, w przypadku prawie 2/3 projektów 

zakłada się pozytywny wpływ na te powyższe kwestie, natomiast w przypadku EFRR jest to 

nieco mniej niż połowa. Tylko w przypadku dwóch Osi jednak można mówić częściej o 

wpływie neutralnym na te zasady, występującym w więcej niż połowie projektów: w Osi IV 

(Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna) oraz V 

(Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów). Pozytywny wpływ najczęściej 

występuje w osi IX (Włączenie społeczne), co jest zrozumiałe, gdyż w jej ramach często 

wsparcie jest kierowane do grup zagrożonych dyskryminacją. Z kolei potencjał do osiągania 
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pozytywnego oddziaływania we wspomnianych Osiach IV i V jest znikomy, ponieważ służą 

realizacji całkowicie odmiennych celów.   

Wykres 53. Zakładany charakter wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=651, EFS - n=382, Ogółem - 

n=1033, OP 1 - n=71, OP 2 - n=38, OP 3 - n=275, OP 4 - n=86, OP 5 - n=66, OP 6 - n=15, OP 7 - n=73, OP 8 - n=92, OP 9 - 

n=105, OP 10 - n=46, OP 11 - n=112, OP 12 - n=54 

Jeśli chodzi o deklarację wpływu projektów na realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn, to badani beneficjenci swoimi odpowiedziami zauważalnie podzielili Osie 

Priorytetowe na te działające w ramach EFS i EFRR. W przypadku projektów 

infrastrukturalnych, pięć Osi wskazuje na neutralny wpływ wobec tej zasady w ilości wskazań 

większej niż 2/3 (Osie II, IV, V, VI Transport oraz X Rewitalizacja oraz infrastruktura 

społeczna i zdrowotna). W przypadku Osi priorytetowych EFS, można mówić o odwrotnej 

sytuacji, gdzie wszystkie dane ogółem sugerują pozytywny wpływ na tą zasadę w przypadku 

więcej niż 2/3 projektów. Najczęstsze wskazania wpływu pozytywnego w EFRR, pojawiają 

się w XII Osi (Infrastruktura edukacyjna), natomiast w EFS w przypadku Osi VII (Regionalny 

rynek pracy). 
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Wykres 54. Zakładany charakter wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=651, EFS - n=382, Ogółem - 

n=1033, OP 1 - n=71, OP 2 - n=38, OP 3 - n=275, OP 4 - n=86, OP 5 - n=66, OP 6 - n=15, OP 7 - n=73, OP 8 - n=92, OP 9 - 

n=105, OP 10 - n=46, OP 11 - n=112, OP 12 - n=54 

Odwrotnie niż w przypadku założeń odnoście charakteru wpływu projektów na realizację 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w przypadku zasady zrównoważonego rozwoju, 

to projekty EFRR stanowią grupę wpływającą na tą zasadę horyzontalną pozytywnie – 

największą wartością procentową pokazującą tą tendencję odznacza się tu Oś Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (prawie 9/10 takich 

wskazań), wyjątek natomiast stanowi Oś Infrastruktura edukacyjna (prawie 2/3 wskazań 

mówiących o wpływie neutralnym). Wśród Osi Priorytetowych EFS nie ma wyjątków: 

wszystkie w ponad połowie mają projekty z deklarowanym neutralnym wpływem na kwestie 

zrównoważonego rozwoju. 
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Wykres 55. Zakładany charakter wpływu projektu na realizację zasady partnerstwa 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=651, EFS - n=382, Ogółem - 

n=1033, OP 1 - n=71, OP 2 - n=38, OP 3 - n=275, OP 4 - n=86, OP 5 - n=66, OP 6 - n=15, OP 7 - n=73, OP 8 - n=92, OP 9 - 

n=105, OP 10 - n=46, OP 11 - n=112, OP 12 - n=54 

Analizując zakładany charakter wpływu projektów na realizację zasady partnerstwa (według 

opinii beneficjentów), łatwiej jest już dostrzec podobieństwa między Osiami EFRR i EFS. Dla 

tego pierwszego Funduszu w przypadku trzech z ośmiu Osi (I Nowoczesna gospodarka, III, 

XII Infrastruktura edukacyjna) można mówić o częstszych wskazaniach na pozytywny wpływ 

projektów na tą zasadę, natomiast w przypadku EFS, można to stwierdzić dla jednej (IX Oś) 

z czterech Osi. Najczęściej neutralny wpływ został zaobserwowany w VI Osi Priorytetowej 

(Transport – 4/5 wskazań) oraz VIII Osi (Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy – 

prawie 2/3 wskazań). Ogółem, wszystkie projekty, obu Funduszy, częściej właśnie wykazują 

ten neutralny wpływ na realizację zasady partnerstwa – prawie połowa projektów to 

wykazuje, podczas gdy nieco więcej niż 1/3 z nich ma charakter pozytywny. 

Poza samym określeniem założonego przez beneficjentów wpływu projektów na realizację 

poszczególnych zasad horyzontalnych, dokonano także identyfikacji poziomu skuteczności w 

osiąganiu pozytywnego wpływu na realizację poszczególnych zasad horyzontalnych. Na 

poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące tej kwestii, z uwzględnieniem zarówno 

poszczególnych zasad, jak i obszarów interwencji identyfikowanych przez źródło 

finansowania przedsięwzięć.  
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Wykres 56. Ocena skuteczności w osiąganiu pozytywnego wpływu na realizację poszczególnych 

zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; zasada równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: EFS - n=280, EFRR - n=235, Ogółem - n=515, zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn: EFS - n=172, EFRR - n=243, Ogółem - n=415, zasada zrównoważonego rozwoju: EFS - n=365, EFRR - 

n=78, Ogółem - n=443, zasada partnerstwa: EFS - n=246, EFRR - n=103, Ogółem - n=349; pytanie zadawane w przypadku gdy 

założony został pozytywny wpływ; z analiz wyłączono odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” 

Skuteczność w osiąganiu pozytywnego wpływu na realizację poszczególnych zasad 

horyzontalnych, jest oceniana w obu funduszach pozytywnie, niezależnie od analizowanej 

zasady. Zebrane dane pokazują, że ocena ta nigdy nie spada poniżej 4,34 pkt (na 5 

możliwych, gdzie 5 oznacza bardzo wysoką ocenę). Ogólnie beneficjenci projektów EFRR 

nieco lepiej zawsze oceniają tę skuteczność niż beneficjenci EFS, choć nadal bardzo 

podobnie. Patrząc na dane ogólne, można stwierdzić, że najlepsze oceny pod tym  

względem zostały przypisane zasadzie zrównoważonego rozwoju (4,55 pkt). 

Kolejny aspekt oceny poza skutecznością wsparcia dotyczy trwałości efektów osiąganych w 

ramach realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych. Oczywiście, precyzyjne określenie 

trwałości oddziaływania jest trudne, poniższe dane należy więc traktować jako szacunkowe i 

pozwalające w przybliżony sposób określić z jakim stopniem trwałości mamy do czynienia w 

przypadku efektów osiąganych w odniesieniu do poszczególnych zasad horyzontalnych.  
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Wykres 57. Ocena trwałości efektów osiąganych w ramach realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; zasada równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: EFS - n=277, EFRR - n=222, Ogółem - n=499, zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn: EFS - n=171, EFRR - n=227, Ogółem - n=398, zasada zrównoważonego rozwoju: EFS - n=362, EFRR - 

n=78, Ogółem - n=440, zasada partnerstwa: EFS - n=241, EFRR - n=101, Ogółem - n=342; pytanie zadawane w przypadku gdy 

założony został pozytywny wpływ; z analiz wyłączono odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” 

Trwałość efektów osiąganych w ramach realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych 

została oceniana zdecydowanie pozytywnie przez beneficjentów zarówno EFS jak i EFRR, 

ze wskazaniem na ten drugi – związany ze wsparciem infrastrukturalnym. Najniższa ocena, 

na pięciostopniowej skali (gdzie 5 oznacza bardzo wysoką ocenę) została ostatecznie 

przypisana trwałości efektów osiąganych w ramach realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, wśród beneficjentów EFS (4,23 pkt), najwyższa natomiast dla realizacji 

zasady zrównoważonego rozwoju wśród respondentów EFRR (4,64 pkt). 

Dotychczasowa ocena skuteczności i trwałości realizacji zasad horyzontalnych w ramach 

poszczególnych rodzajów wsparcia odzwierciedlała perspektywę realizatorów projektów. Dla 

pełnej identyfikacji efektów niezbędne jest jednak także uwzględnienie perspektywy 

ostatecznych odbiorców wsparcia, czyli w przypadku projektów zakładających uczestnictwo 

– uczestników realizowanych przedsięwzięć. Na poniższym wykresie przedstawiono dane 

obrazujące charakter efektów uzyskanych przez uczestników projektów z poszczególnych 

Osi priorytetowych, w których mamy do czynienia z uczestnikami projektów.  
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Wykres 58. Charakter efektów uzyskanych przez uczestników projektów z poszczególnych Osi 

priorytetowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; Oś priorytetowa 7 - n=84, Oś priorytetowa 8 - 

n=85, Oś priorytetowa 9 - n=116, Oś priorytetowa 11 - n=85, Ogółem - n=370; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki 

odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Dominujący charakter wśród deklarowanych efektów mają przede wszystkim: zdobycie 

nowej wiedzy i umiejętności (76,5% wszystkich badanych uczestników zadeklarowało 

uzyskanie takiego rodzaju efektu, w największym stopniu dotyczy to Osi priorytetowej 11, 

gdzie odsetek wyniósł 94,1%) oraz większa wiara we własne siły / zadowolenie z siebie 

(75,4% na poziomie całego Programu, z największym odsetkiem wynoszącym 88,1% w Osi 

priorytetowej 7). Te dwa dominujące efekty nie są w sposób bezpośredni powiązane z 

realizacją zasad horyzontalnych, niemniej jednak w sposób pośredni – szczególnie w 
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sytuacji, gdy osiągane są przez osoby z grup istotnych z perspektywy wdrażania zasad 

horyzontalnych i zagrożonych dyskryminacją – mogą wiązać się np. z zapewnieniem 

równości szans w obszarze rynku pracy.  

Blisko połowa respondentów (odpowiednio: 48,9% 48,6%) wskazało na osiągnięcie efektów 

dotyczących lepszej wiedzy / zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lepszej 

wiedzy na temat równości szans kobiet i mężczyzn. Tego rodzaju efekt jest już powiązany 

bezpośrednio z zasadami horyzontalnymi i jednocześnie świadczy o tym, że dla ok. połowy 

uczestników projektów mamy do czynienia z występowaniem wpływu podejmowanych w 

projekcie działań na zmianę postrzegania zagadnień ujmowanych przez zasady 

horyzontalne. 

Ostatni aspekt identyfikacji form wsparcia / rodzajów działań o wysokiej skuteczności lub 

trwałości efektów w zakresie realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych dotyczy 

perspektywy pracowników zaangażowanych w swojej pracy w realizację zadań związanych z 

zasadami horyzontalnymi.  

Wykres 59. Dostrzeganie form wsparcia / rodzajów działań o wysokiej skuteczności lub trwałości 

efektów w zakresie realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; Znajomość: n=287; pytanie 

zadawane osobom zajmującym się kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi 

Pracownicy IZ/IP RPO WSL w największym stopniu dostrzegają formy wsparcia / rodzaje 

działań o wysokiej skuteczności lub trwałości efektów w odniesieniu zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (48,1% wskazań). 

Najczęściej wskazywano w tym przypadku na: działania w zakresie adaptacji obiektów 

infrastrukturalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie szkoleniowo-

doradcze dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. 

Jeśli chodzi o realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn, to wśród 29,3% 

respondentów, którzy dostrzegają formy wsparcia / rodzaje działań o wysokiej skuteczności 

lub trwałości efektów w odniesieniu do tej zasady przede wszystkim wskazywano na: 

działania szkoleniowe (realizowane w sposób uniemożliwiający dyskryminację) oraz 

działania uświadamiające. Podkreślano przy tym, że w przypadku tej zasady nie tylko ma 

znaczenie stosowanie szczególnych form wsparcia, ale także uwzględnianie tej zasady w 

ramach całości działań projektowych, a więc np. działań rekrutacyjnych, czy informacyjnych, 

gdzie potencjalnie mogą pojawić się zagrożenia o charakterze dyskryminacyjnym.  
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W odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju 14,3% badanych zadeklarowało 

dostrzeganie form wsparcia / rodzajów działań o wysokiej skuteczności lub trwałości efektów. 

Jednocześnie jednak, respondenci mieli tutaj trudność z jednoznacznym i precyzyjnym 

wskazaniem takich form wsparcia stwierdzając przede wszystkim, że kluczowe jest 

finansowe wspieranie działań w zakresie określonym przez niniejszą zasadę horyzontalną.  

Jeśli chodzi o zasadę partnerstwa, to 13,2% badanych było w stanie wskazać formy 

wsparcia / rodzaje działań o szczególnie wysokiej skuteczności lub trwałości osiąganych 

efektów. Wskazania dotyczyły przede wszystkim: współpracy międzysektorowej oraz 

realizacji przedsięwzięć z zastosowaniem instrumentów terytorialnych.  

W celu zobrazowania postępu w osiąganiu w projektach efektów związanych z 

poszczególnymi zasadami horyzontalnymi przeprowadzona została analiza średniego 

stopnia realizacji wskaźników związanych z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi 

(zgodnie z identyfikacją wskaźników związanych z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi 

przeprowadzoną w podrozdziale Ocena procedur i rozwiązań zastosowanych w ramach 

systemu realizacji RPO WSL pod kątem spełnienia zasad horyzontalnych) oraz 

porównawczo wskaźników niezwiązanych zasadami horyzontalnymi na podstawie danych 

LSI. W celu uniknięcia sytuacji, kiedy dany wskaźnik nie zostaje zrealizowany ze względu na 

wczesny etap realizacji projektu analiza objęła swoim zakresem wyłącznie projekty 

zakończone. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Średni stopień realizacji wartości docelowych wskaźników związanych z poszczególnymi 

zasadami horyzontalnymi 

Oś priorytetowa 

Wskaźniki związane 

zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Wskaźniki związane 

zasadą równości szans 

i niedyskryminacji 

Wskaźniki związane 

zasadą 

zrównoważonego 

rozwoju 

Wskaźniki 

niezwiązane z 

zasadami 

horyzontalnymi 

OP 2      99,6% 

OP 3   100,0%  91,5% 

OP 4   100,0% 120,8% 66,7% 

OP 5   100,0% 120,7% 277,0% 

OP 6     100,0% 60,0% 

OP 7 141,9% 160,6%   52,5% 

OP 8 142,9% 100,0%   100,0% 

OP 9 129,8% 110,0%   171,5% 

OP 10   98,5%   83,5% 

OP 11 122,9% 133,2%   103,1% 

OP 12 200,0% 100,0%   116,1% 

Ogółem 133,9% 118,7% 120,1% 106,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI, stan na 01.12.2020  r. 

Średni stopień realizacji wskaźników niezwiązanych z zasadami horyzontalnymi wynosi 

106,4% wartości docelowej. W przypadku każdej z analizowanych zasad horyzontalnych 

średni stopień realizacji wskaźników z nią związanych jest wyższy niż wskaźników 

niezwiązanych z zasadami horyzontalnymi – w przypadku wskaźników związanych z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn średni stopień realizacji wynosi 133,9%, w przypadku 

zasady równości szans i niedyskryminacji 118,7%, a dla zasady zrównoważonego rozwoju 

120,1%. Prawidłowość wyższego średniego stopnia realizacji we wskaźnikach związanych z 

zasadami horyzontalnymi dotyczy również większości osi priorytetowych. Wyjątkiem jest w 

tym wypadku OP 5 i 9, w których wyższy średni stopień realizacji występuję we wskaźnikach 

niezwiązanych z zasadami horyzontalnymi. W żadnej z osi priorytetowych nie występują 

sytuacje niskiej średniej skuteczności w osiąganiu wartości docelowych wskaźników 
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związanych z zasadami horyzontalnymi, w przypadku wszystkich zasad i wszystkich osi 

priorytetowych mamy do czynienia z średnim stopniem realizacji bliskim 100% lub 

przekraczającym ten pułap. Sytuacja ta wskazuje na generalny brak problemów w osiąganiu 

w projektach założonego poziomu efektów związanych z poszczególnymi zasadami 

horyzontalnymi. 

 

Jednym z istotnych czynników mających wpływ na skuteczność realizacji zasad 

horyzontalnych było wprowadzenie „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-

2020”. W celu weryfikacji wpływu wprowadzenia standardów dostępności na zwiększenie 

dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami przeprowadzona została analiza 

średniego udziału osób z niepełnosprawnościami w projektach w okresie przed 

wprowadzeniem standardów oraz po ich wprowadzeniu. Brane były pod uwagę projekty z 

naborów rozpoczęte przed 11.04.2018 r., kiedy to zaczęły obowiązywać nowe „Wytyczne w 

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

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020” oraz nabory po tej dacie. Dane dotyczące średniego udziału 

osób z niepełnosprawnościami przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Średni udział osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych przez 

wprowadzeniem Standardów dostępności 

Oś priorytetowa 

Średni udział 

osób z 

niepełnospraw

nościami 

przed 

wprowadzenie

m standardów 

dostępności 

Liczba 

projektów 

przed 

wprowadzenie

m standardów 

dostępności 

Średni udział 

osób z 

niepełnospraw

nościami po 

wprowadzeniu 

standardów 

dostępności 

Liczba 

projektów po 

wprowadzeniu 

standardów 

dostępności 

Średni udział 

osób z 

niepełnospraw

nościami - 

ogółem 

Liczba 

projektów - 

ogółem 

Oś priorytetowa 7 11,0% 306 8,2% 59 10,5% 365 

Oś priorytetowa 8 1,7% 158 2,2% 43 1,8% 201 

Oś priorytetowa 9 37,6% 424 35,9% 143 37,1% 567 

Oś priorytetowa 11 8,7% 581 9,3% 103 8,8% 684 

Ogółem 16,8% 1469 19,1% 348 17,2% 1817 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI; stan na dzień 16.07.2020 r. 

Rozpatrując ogół projektów, w których w ramach PEFS sprawozdano udział przynajmniej 1 

uczestnika można mówić o wzroście średniego udziału osób niepełnosprawnych w 

projektach o 2,3 p.p. z 16,8% przed wprowadzeniem standardów do 19,1% po ich 

wprowadzeniu. Jednak nie koniecznie musi być to zasługą wzrostu dostępności projektów, 

należy zwrócić uwagę, iż struktura projektów przed i po wprowadzeniem standardów różni 

się. W projektach realizowanych po wprowadzeniu standardów w porównaniu do projektów 

sprzed ich wprowadzenia mamy do czynienia z relatywnie wysokim udziałem projektów OP 9 

charakteryzujących się generalnie wysoką partycypacją osób z niepełnosprawnościami i 

relatywnie niskim udziałem projektów z OP 7 i OP 11, w których partycypacja osób z 

niepełnosprawnościami była wyraźnie niższa. Większy udział osób z niepełnosprawnościami 

w projektach realizowanych po wprowadzeniu standardów może w mniejszym stopniu 

wynikać z wprowadzenia samych standardów, a w większym z realizacji większej liczby 

projektów kierowanych do osób z niepełnosprawnościami lub oferujących wsparcie 

adekwatne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OP 9). 
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W związku z powyższym bardziej użyteczne dla wnioskowania o wpływie jest analiza w 

podziale na Osie priorytetowe. Mamy tu do czynienia z niejednolitą dynamiką - w OP 7 i OP 

9 miał miejsce spadek średniego udziału osób z niepełnosprawnościami w projektach o 

odpowiednio 1,8 p.p. i 1,7 p.p. Z kolei w OP 8 i OP 11 (Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego) miał miejsce niewielki wzrost średniego udziału osób z 

niepełnosprawnościami o odpowiednio 0,5 p.p. oraz 0,6 p.p. Nie możemy więc mówić o 

wyraźnym wzroście udziału osób z niepełnosprawnościami, który dotyczyłby całości lub 

większości obszarów interwencji. W konsekwencji analizowane dane każą wyciągnąć 

wniosek, iż rozwiązania wprowadzane w projektach w wyniku stosowania standardów 

dostępności nie przełożyły się na wyraźnie wyższy udział osób niepełnosprawnościami w 

projektach. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, iż bez wprowadzania standardów udział 

osób z niepełnosprawnościami byłby jeszcze niższy, jednak na podstawie analizowanych 

danych nie można tego zweryfikować.  

W badaniu jakościowym z przedstawicielami organizacji działających na rzecz określonych 

grup dodatkowo zwrócono uwagę, że standardy dostępności niekoniecznie musiały 

generować efekt w postaci znaczącego wzrostu udziału osób z niepełnosprawnościami w 

realizowanych projektach. Osiągnięty – i zauważalny przez przedstawicieli tych organizacji – 

efekt to zmiana sposobu myślenia o planowanych projektach, gdzie nie tyle projektuje się 

odrębne (i w praktyce w jakimś stopniu „segregujące”) działania skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami, lecz raczej zakłada się perspektywę szeroką i włączającą, która 

nakazuje uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w całości planowanych 

działań. Taki efekt jest wtedy osiągany nawet jeśli w danym przedsięwzięciu nie pojawią się 

uczestnicy z niepełnosprawnością.  

Podsumowując całość analizy dotyczącej skuteczności i realizacji zasad horyzontalnych 

warto odnieść się jeszcze do wyników badania jakościowego, w którym zwrócono uwagę, że 

z punktu widzenia realizacji poszczególnych zasad (w szczególności zasad o charakterze 

prorównościowym i antydyskryminacyjnym) kluczowe jest zapewnienie kompleksowości 

działań i rozwiązań oraz elastyczności w ich stosowaniu, nie zaś sztywne włączanie 

określonych rozwiązań we wszystkie realizowane przedsięwzięcia. W przypadku projektów 

odnoszących się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym: dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami dodatkowo podkreślono również znaczenie takich 

czynników skuteczności, które nie odnoszą się do zasadniczego rodzaju wsparcia 

oferowanego w projekcie, lecz wsparcia towarzyszącego, np. opieki asystenckiej, czy 

wsparcia wytchnieniowego.  

Z kolei jeśli chodzi o trwałość realizacji zasad horyzontalnych, to zwrócono uwagę na dużą 

problematyczność tego zagadnienia. Często bowiem działania, które stanowią potwierdzenie 

zgodności danego projektu z określonymi zasadami horyzontalnymi nie generują efektu w 

postaci stałego rozwiązania określonego problemu. Z tego względu istotniejsze jest w 

odniesieniu do realizacji zasad horyzontalnych dążenie do zapewnienia ciągłości wsparcia 

niż koncentracja na trwałości jego efektów.  

 

Podsumowując ocenę dotyczącą skuteczności i trwałości realizacji zasad horyzontalnych w 

ramach poszczególnych rodzajów wsparcia zauważyć należy duże powiązanie 

oddziaływania na realizację zasad horyzontalnych z zakresem interwencji – zakładany wpływ 

projektu na realizację danej polityki horyzontalnej odzwierciedla to, w jakim obszarze 

interwencji przedsięwzięcie jest realizowane. Jest to sytuacja korzystna ponieważ potwierdza 

ona, że wpływ Programu na realizację polityk horyzontalnych nie odbywa się wyłącznie 

poprzez zapewnienie formalnej zgodności projektów z wymaganiami dotyczącymi zasad 



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

133 

horyzontalnych. Istotne znaczenie ma bowiem także kierunkowanie wsparcia – to w jakim 

obszarze realizowany jest projekt może warunkować stopień i charakter oddziaływania na 

kwestie będące przedmiotem polityk horyzontalnych. 

Jeśli chodzi o efekty osiągane przez uczestników projektów w obszarach wsparcia 

współfinansowanych z EFS, to są one dość mocno zróżnicowane, co jest pozytywne, jeśli 

przyjmiemy, że również potrzeby odbiorców pomocy nie mają jednorodnego charakteru 

(szczególnie, gdy mówimy o osobach z grup o szczególnych potrzebach).  

Potwierdzeniem korzystnej sytuacji w zakresie realizacji zasad horyzontalnych są także dane 

dotyczące stopnia realizacji (w poszczególnych osiach priorytetowych) wskaźników 

powiązanych z zasadami horyzontalnymi – nie mamy w tym przypadku do czynienia z 

istotnymi trudnościami w osiągnięciu wartości docelowych.  

Wpływ realizowanych projektów na poprawę sytuacji osób dyskryminowanych 

W niniejszej części dokonano oceny wpływu realizowanych projektów na poprawę sytuacji 

osób dyskryminowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się 

w gorszej sytuacji ze względu na płeć. Tym samym udzielono odpowiedzi na pytanie 

badawcze dotyczące tego, czy realizowane projekty przyczyniły się do wyrównywania szans 

tych grup. Jest to więc pogłębienie wcześniejszych analiz dotyczących skuteczności działań 

związanych z realizacją zasad horyzontalnych, przy czym w tym przypadku identyfikowana 

jest skuteczność dotycząca poprawy sytuacji osób dyskryminowanych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w gorszej sytuacji ze względu na płeć. 

Nim przejdziemy do analizy szczegółowych danych dotyczących niniejszego zagadnienia 

przedstawiona została poniżej skala uczestnictwa w badaniu osób reprezentujących ww. 

grupy i dodatkowe charakterystyki dotyczące tych grup. Na poniższym wykresie 

przedstawiono dane dotyczące rodzaju niepełnosprawności posiadanej przez osoby z 

niepełnosprawnością uczestniczące w projektach.  

Wykres 60. Rodzaj niepełnosprawności posiadanej przez osoby z niepełnosprawnością uczestniczące 

w projektach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; n=100, pytanie zadawane uczestnikom, 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Wśród badanych uczestników projektów zdecydowanie dominuje niepełnosprawność 

ruchowa, która dotyczy 55% respondentów. W dalszej kolejności są to: niepełnosprawność 
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intelektualna (21% wskazań) oraz niepełnosprawność narządów wzroku (20%). Pozostałe 

rodzaje niepełnosprawności były wskazywane przez mniejszy odsetek badanych.  

Wykres 62. Sprawowanie przez uczestników projektów opieki nad osobą zależną w okresie 

uczestnictwa w projekcie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; kobiety - n=237, mężczyźni - n=133, ogółem 

– n=370 

Ze sprawowaniem przez uczestników projektów opieki nad osobą zależną mamy do 

czynienia w przypadku 29,2% badanych. Tego rodzaju sytuacja w większym stopniu dotyczy 

kobiet – w tej grupie ponad jedna trzecia (34,2% badanych) potwierdziła status osoby 

sprawującej opiekę nad osobą zależną, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 

20,3%.  

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące adekwatności otrzymanego wsparcia 

w kontekście ewentualnego rozwoju / poprawy własnej sytuacji (z uwzględnieniem specyfiki 

kobiet / mężczyzn, osób z niepełnosprawnością oraz osób sprawujących opiekę nad osobą 

zależną).  
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Wykres 61. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb  związanych z rozwojem / poprawą 

własnej sytuacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; Oś priorytetowa 7: kobiety - n=51, mężczyźni 

- n=33, ogółem - n=84, Oś priorytetowa 8: kobiety - n=52, mężczyźni - n=33, ogółem - n=85, Oś priorytetowa 9: kobiety - n=82, 

mężczyźni - n=34, ogółem - n=116, Oś priorytetowa 11: kobiety - n=52, mężczyźni - n=33, ogółem - n=85, Ogółem: kobiety - 

n=237, mężczyźni - n=133, ogółem - n=370, osoby z niepełnosprawnością - n=100; osoby sprawujące opiekę nad osobą 

zależną 

Jak wynika z powyższych danych, na poziomie ogólnym mówić możemy wysokim stopniu 

dopasowania otrzymanego wsparcia potrzeb związanych z rozwojem / poprawą sytuacji 

uczestnika projektu – 67,8% uczestników stwierdziło, że otrzymane wsparcie było 

dostosowane do ich potrzeb w zakresie rozwoju i poprawy własnej sytuacji w dużym lub 

bardzo dużym stopniu. Sytuacja kobiet i mężczyzn jest pod tym względem zbliżona. Jeśli 

chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to tylko nieco mniejszy odsetek (62%) ocenił 

otrzymane wsparcie jako cechujące się dużym lub bardzo dużym stopniem dopasowania do 

potrzeb. Z kolei w przypadku osób sprawujących opiekę nad osobą zależną odsetek ten 

okazał się najwyższy i wyniósł 76,8%.  

Analizując ww. kwestię stwierdzić więc należy, że w przypadku zdecydowanej większości 

projektów, w których uczestniczyli respondenci podejmowane były działania zapewniające 

adekwatność udzielanej pomocy do potrzeb uczestników, w tym: tych reprezentujących 

25,5%

27,3%

26,2%

28,8%

24,2%

27,1%

32,9%

20,6%

29,3%

15,4%

30,3%

21,2%

26,6%

25,6%

26,2%

18,0%

28,7%

37,3%

42,4%

39,3%

38,5%

48,5%

42,4%

40,2%

44,1%

41,4%

40,4%

48,5%

43,5%

39,2%

45,9%

41,6%

44,0%

48,1%

29,4%

21,2%

26,2%

25,0%

15,2%

21,2%

19,5%

14,7%

18,1%

32,7%

15,2%

25,9%

25,7%

16,5%

22,4%

25,0%

14,8%

6,1%

2,4%

1,9%

9,1%

4,7%

2,4%

5,9%

3,4%

9,6%

6,1%

8,2%

3,4%

6,8%

4,6%

7,0%

1,9%

7,8%

3,0%

6,0%

5,8%

3,5%

3,7%

11,8%

6,0%

1,9%

1,2%

4,6%

3,8%

4,3%

5,0%

5,6%

3,0%

1,2%

1,2%

2,9%

1,7%

0,4%

1,5%

0,8%

1,0%

,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

kobiety

mężczyźni

ogółem

osoby z niepełnosprawnością

osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

7

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

8

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

9

O
ś 

p
ri

o
ry

te
to

w
a 

1
1

O
g

ó
łe

m

w bardzo dużym stopniu – wsparcie odpowiadało na moje najważniejsze potrzeby

w dużym stopniu

w średnim stopniu

w małym stopniu

w bardzo małym stopniu – wsparcie nie dotyczyło moich najważniejszych potrzeb

nie wiem / trudno powiedzieć



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

136 

grupy dyskryminowane. Traktować to należy jako czynnik istotnie i pozytywnie oddziałujący 

na osiągnięcie efektu, jakim jest poprawa sytuacji osób dyskryminowanych.  

Na poniższym wykresie przedstawiono skalę występowania różnych efektów uzyskiwanych 

przez uczestników projektów reprezentujących grupy istotne z perspektywy wdrażania zasad 

horyzontalnych.  

Wykres 62. Charakter efektów uzyskanych przez uczestników projektów z grup istotnych z 

perspektywy wdrażania zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; kobiety - n=237, mężczyźni - n=133, osoby z 

niepełnosprawnością - n=100, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną - n=108; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki 

odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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ciekawe, relatywnie duże zróżnicowanie dotyczy efektu, jakim jest lepsza wiedza / 

zrozumienie osób z niepełnosprawnościami – w przypadku tego efektu aż 63% osób z 

niepełnosprawnościami potwierdziło jego osiągnięcie wobec średniej dla wszystkich 

badanych wynoszącej 49,1%. Wydaje się, że może to wynikać ze specyfiki otrzymanego 

wsparcia, które – jeśli było rzeczywiście dostosowane do specyficznych potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami – to faktycznie mogło poszerzać zakres wiedzy i świadomości tej 

kategorii osób.  

Jednocześnie jednak, mogą w projektach występować czynniki zakłócające osiągnięcie ww. 

efektów, np. związane z problemami z uczestnictwem w działaniach projektowych.  

Wykres 63. Odsetek uczestników posiadających problemy z uczestnictwem w zajęciach, szkoleniach 

lub spotkaniach organizowanych w ramach projektu oraz korzystaniem z materiałów / dokumentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; Oś priorytetowa 7 - n=84, Oś priorytetowa 8 - 

n=85, Oś priorytetowa 9 - n=116, Oś priorytetowa 11 - n=85, Ogółem - n=370, osoby z niepełnosprawnością ogółem - n=100, 
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n=9, innego rodzaju niepełnosprawność - n=14 
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(odpowiednio: 11,2% i 5,2% wskazań). Sytuacja zmienia się jednak w zauważalny sposób, 

jeśli ewentualne problemy identyfikować będziemy w odniesieniu do osób z 

niepełnosprawnością. Wprawdzie, gdy analizować będziemy całą populację osób z 

niepełnosprawnością, to różnice te nie będą jeszcze bardzo duże – problem w uczestnictwie 

w zajęciach, szkoleniach lub spotkaniach organizowanych w ramach projektu miało 7% osób 

z niepełnosprawnością, a problemy z korzystaniem z materiałów i innych dokumentów w 

ramach projektu – 5%). Podobnie jest zresztą w przypadku najliczniej reprezentowanego 

rodzaju niepełnosprawności, czyli niepełnosprawności ruchowej (7,3% i 3,6%). Jeśli jednak 

uwzględniamy pozostałe rodzaje niepełnosprawności (w szczególności: intelektualną, 

narządu wzroku, narządu słuchu), to okaże się, że określone problemy dotykają niekiedy 

nawet jednej czwartej osób z danej grupy.  

W tym kontekście warto przywołać opinie z badania jakościowego z przedstawicielami 

organizacji równościowych, gdzie zwracano uwagę, że w ramach zapewniania dostępności 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, nie należy koncentrować się wyłącznie na 

niepełnosprawności ruchowej, tym bardziej, że inne rodzaje niepełnosprawności wymagają 

specyficznego rodzaju działań projektowych. 

Uzupełnieniem powyższych wyników są dane dotyczące udziału projektów, w których 

założono poprawę sytuacji zawodowej osób z grup zagrożonych dyskryminacją.  

Wykres 64. Udział projektów, w których założono poprawę sytuacji zawodowej osób z grup 

zagrożonych dyskryminacją 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=337, EFS - n=301, Ogółem - 

n=638, OP 1 - n=40, OP 10 - n=27, OP 11 - n=85, OP 12 - n=41, OP 2 - n=23, OP 3 - n=136, OP 4 - n=36, OP 5 - n=25, OP 6 - 

n=9, OP 7 - n=55, OP 8 - n=71, OP 9 - n=90; pytanie zadawane w przypadku wskazania pozytywny wpływ na realizację zasady 

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

mężczyzn 
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niepełnosprawnością odpowiada przede wszystkim wsparcie współfinansowane z EFRR, 

gdzie w 76,9% projektów założono taką poprawę, podczas gdy poprawę sytuacji kobiet 

uwzględniono w 51%. Tymczasem w ramach EFS różnice w założeniach dotyczących 

efektów dla osób reprezentujących każdą z tych grup okazały się być minimalne (odsetek 

wskazań wyniósł w tym przypadku, odpowiednio: 71,1% i 69,4%. Taki rozkład odpowiedzi 

odzwierciedla specyfikę obu obszarów wsparcia, a przede wszystkim fakt, że tak jak 

rozwiązania dotyczące zapewnienia dostępności wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

odnoszą się zarówno do interwencji z EFRR, jak i EFS, to kwestia równości szans kobiet i 

mężczyzn jest już elementem specyficznym raczej dla wsparcia „miękkiego”, 

współfinansowanego ze środków EFS. 

W odniesieniu do projektów, w których założono osiągnięcie poprawy sytuacji osób z grup 

zagrożonych dyskryminacją dokonano pomiaru skuteczności realizacji tych założeń.   

Wykres 65. Skuteczność w osiąganiu w projektach zakończonych założonej poprawy sytuacji osób z 

grup zagrożonych dyskryminacją 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; OP 1: kobiety - n=7, osoby z 

niepełnosprawnością - n=8, OP 2: kobiety - n=3, osoby z niepełnosprawnością - n=11, inne - n=2, OP 3: kobiety - n=61, osoby z 

niepełnosprawnością - n=73, inne - n=7, OP 4: kobiety - n=6, osoby z niepełnosprawnością - n=20, inne - n=6, OP 5: kobiety - 

n=7, osoby z niepełnosprawnością - n=12, inne - n=3, OP 10: kobiety - n=4, osoby z niepełnosprawnością - n=6, inne - n=1, OP 

12: kobiety - n=12, osoby z niepełnosprawnością - n=15, inne - n=1; EFRR Ogółem: kobiety - n=100, osoby z 
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inne - n=23; OP 11: kobiety - n=39, osoby z niepełnosprawnością - n=39, inne - n=8; EFS  Ogółem: kobiety - n=134, osoby z 

niepełnosprawnością - n=135, inne - n=50; Ogółem: kobiety - n=234, osoby z niepełnosprawnością - n=280, inne - n=70; 
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względu na Oś priorytetową. Jednocześnie, zarówno w przypadku EFRR, jak i EFS większy 

stopień deklarowanej skuteczności cechuje poprawę sytuacji kobiet niż osób z 

niepełnosprawnością. 

Respondentów, którzy zadeklarowali poprawę sytuacji osób z grup dyskryminowanych 

dodatkowo poproszono o opinię na temat tego, jak oceniają skuteczność rzeczywistego 

wyrównania szans przedstawicieli grup zagrożonych dyskryminacją dzięki podjętym 

działaniom projektowym.  

Wykres 66. Skuteczność w rzeczywistym wyrównywaniu szans przedstawicieli grup zagrożonych 

dyskryminacją w projektach, w których zadeklarowano uzyskanie poprawy sytuacji społecznej lub 

zawodowej   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR: kobiety - n=76, osoby z 

niepełnosprawnością - n=110, EFS: kobiety - n=103, osoby z niepełnosprawnością - n=116, Ogółem: kobiety - n=179, osoby z 

niepełnosprawnością - n=226, OP 1: kobiety - n=7, osoby z niepełnosprawnością - n=6, OP 2: kobiety - n=4, osoby z 

niepełnosprawnością - n=10, OP 3: kobiety - n=38, osoby z niepełnosprawnością - n=50, OP 4: kobiety - n=7, osoby z 

niepełnosprawnością - n=19, OP 5: kobiety - n=5, osoby z niepełnosprawnością - n=8, OP 7: kobiety - n=35, osoby z 

niepełnosprawnością - n=27, OP 8: kobiety - n=19, osoby z niepełnosprawnością - n=20, OP 9: kobiety - n=23, osoby z 

niepełnosprawnością - n=38, OP 10: kobiety - n=4, osoby z niepełnosprawnością - n=5, OP 11: kobiety - n=26, osoby z 

niepełnosprawnością - n=31, OP 12: kobiety - n=11, osoby z niepełnosprawnością - n=12; pytanie zadawane beneficjentom, 

którzy zadeklarowali osiągnięcie poprawy sytuacji danej grupy zagrożonej dyskryminacją 

Na poziomie ogólnym stwierdzić należy, że w przypadku ok. trzech czwartych projektów, w 

których nastąpiła – w opinii beneficjentów – poprawa w zakresie sytuacji osób zagrożonych 

dyskryminacją mówić możemy o rzeczywistym wyrównywaniu szans przedstawicieli grup 

zagrożonych dyskryminacją. Zbliżony odsetek wskazań dotyczy w tym przypadku obu grup: 

kobiet i osób z niepełnosprawnością, przy czym w przypadku EFS dominuje (poza Osią 

priorytetową 7) sytuacja przekonania respondentów o tym, że w większym stopniu ich projekt 

przyczynił się do rzeczywistego wyrównania szans przedstawicieli grup zagrożonych 

dyskryminacją w przypadku osób z niepełnosprawnością niż kobiet. 

Jeśli chodzi o wsparcie w ramach EFRR, to powtarza się sytuacja zaobserwowana w ramach 

analizy poprzedniego parametru, tj. silnego zróżnicowania wyników pomiędzy 

poszczególnymi Osiami priorytetowymi, podczas gdy w ramach EFS sytuacja w 

poszczególnych Osiach priorytetowych (za wyjątkiem wspomnianej Osi priorytetowej 7) jest 

bardzo zbliżona. 
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Na zakończenie analizy w ramach niniejszej części przedstawiono jeszcze dane dotyczące 

dostrzegania przez pracowników komórek organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem 

w ramach EFS sytuacji pojawiania się problemów z osiąganiem w projektach założonych 

wartości wskaźników odnoszących się do poprawy sytuacji osób dyskryminowanych. 

Wykres 67. Pojawianie się problemów z osiąganiem w projektach założonych wartości wskaźników 

odnoszących się do poprawy sytuacji osób dyskryminowanych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; n=55; pytanie zadawane osobom z 

komórek organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem w ramach EFS 

Jak wynika z powyższych danych, tylko 7,3% respondentów dostrzega występowanie 

problemów z osiąganiem w projektach założonych wartości wskaźników odnoszących się do 

poprawy sytuacji osób dyskryminowanych. Ponad połowa (58,2%) tego rodzaju problemu nie 

dostrzega. 

 

Dodatkowym kontekstem dla powyższych danych obrazujących osiągnięcie dzięki 

otrzymanemu wsparciu efektu w postaci generalnej poprawy sytuacji osób 

dyskryminowanych są dane z zasobów polskiej statystyki publicznej, które charakteryzują 

sytuację społeczno-ekonomiczną tych grup. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki 

tego elementu analizy z uwzględnieniem dynamiki w latach 2015-2019 oraz w relacji do 

sytuacji ogólnopolskiej13: 

▪ Sytuacja osób dyskryminowanych, w tym: osób z niepełnosprawnościami14: 

- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, w analizowanym okresie 

wzrosła liczba aktywnych zawodowo pracujących osób z niepełnosprawnościami 

wieku 16 lat i więcej, przy czym w przypadku woj. śląskiego dynamika wzrostu 

okazała się większa niż dla całej Polski. 

- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, w analizowanym okresie 

spadła liczba biernych zawodowo z powodu choroby, niepełnosprawności, przy 

czym w przypadku woj. śląskiego dynamika spadku okazała się większa niż dla 

całej Polski. 

- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, w analizowanym okresie 

wzrosła wartość wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku 

16 lat i więcej, przy czym w przypadku woj. śląskiego dynamika wzrostu okazała 

się większa niż dla całej Polski. 

                                                
13 Dane źródłowe w formie tabelarycznej zamieszczono w aneksie. 
14 Ze względu na kwestię dostępności danych w analizie sytuacji osób dyskryminowanych skoncentrowano się na grupie osób z 
niepełnosprawnościami.  
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- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, w analizowanym okresie 

wzrosła wartość współczynnika aktywności zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami w wieku 16 lat i więcej, przy czym w przypadku woj. 

śląskiego dynamika wzrostu okazała się nieznacznie większa niż dla całej Polski. 

- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, w analizowanym okresie 

wzrosła liczba ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami na 1000 

bezrobotnych z niepełnosprawnościami, przy czym w przypadku woj. śląskiego 

dynamika wzrostu okazała się wyraźnie większa niż dla całej Polski. 

▪ Sytuacja ze względu na płeć: 

- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, w analizowanym okresie 

stopa bezrobocia spadła wśród kobiet i mężczyzn. Zauważyć jednak należy, że w 

przypadku woj. śląskiego występuje zdecydowanie większa skala spadku wśród 

mężczyzn niż wśród kobiet. Innymi słowy, poprawa sytuacji na rynku pracy jest w 

woj. śląskim w wyraźnie większym stopniu odczuwana przez mężczyzn. 

- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, w analizowanym okresie 

wzrosła wartość wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn. Uzyskane 

wartości dla obu płci są zbliżone, podobnie jak wartości dla woj. śląskiego i całego 

obszaru Polski. 

- Współczynnik aktywności zawodowej dla kobiet kształtował się w analizowanym 

okresie w woj. śląskim na takim samym poziomie (przy minimalnym spadku jego 

wartości w całej Polsce). Z kolei wśród mężczyzn wartość tego parametru wzrosła 

minimalnie na obszarze całego kraju, natomiast w woj. śląskim uległa spadkowi.  

- Zarówno w woj. śląskim, jak i na obszarze całego kraju, wzrosła liczba osób 

biernych zawodowo z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z 

prowadzeniem domu (co – jak należy domniemywać – dotyczy przede wszystkim 

kobiet). W obu przypadkach dynamika wzrostu okazała się bardzo zbliżona.  

- Jeśli chodzi o liczbę pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, to wśród 

mężczyzn nastąpił spadek zarówno w całej Polsce, jak i w odniesieniu wyłącznie 

do woj. śląskiego (a skala spadku była w obu przypadkach zbliżona). Co się 

natomiast tyczy kobiet, to na obszarze całej Polski nastąpił spadek liczby osób 

pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy (choć mniejszy niż wśród 

mężczyzn), natomiast w woj. śląskim wzrosła liczba kobiet pracujących w 

niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Uwzględniając całość powyższych danych stwierdzić należy, że w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami mamy do czynienia z zauważalną poprawą sytuacji i w woj. śląskim 

skala tej poprawy jest większa niż w całej Polsce. Inaczej kształtuje się sytuacja w 

odniesieniu do kobiet. Choć w niektórych aspektach kondycja społeczno-ekonomiczna osób 

tej płci uległa poprawie, to jednak najczęściej skala tej poprawy była mniejsza niż wśród 

mężczyzn (i dotyczy to zarówno Polski, jak i tylko woj. śląskiego). Jednocześnie, w 

wybranych aspektach sytuacja kobiet w woj. śląskim w aspekcie ich aktywności zawodowej 

uległa pogorszeniu.  

 

Podsumowując, w przypadku zdecydowanej większości projektów, w których uczestniczyli 

odbiorcy wsparcia podejmowane były działania zapewniające adekwatność udzielanej 

pomocy do potrzeb uczestników, w tym: tych reprezentujących grupy dyskryminowane. 

Traktować to należy jako czynnik istotnie i pozytywnie oddziałujący na osiągnięcie efektu, 
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jakim jest poprawa sytuacji osób dyskryminowanych. Analizując skalę występowania 

poszczególnych efektów w ramach wyodrębnionych grup istotnych dla poszczególnych 

zasad horyzontalnych (kobiety / mężczyźni, osoby z niepełnosprawnością, osoby sprawujące 

opiekę nad osobą zależną), należy zauważyć brak znaczących różnic pomiędzy 

respondentami reprezentującymi poszczególne grupy. Z kolei analizując kwestię 

skuteczności pomiędzy funduszami, to w przypadku wsparcia współfinansowanego ze 

środków EFRR mamy do czynienia z nieco mniejszą skutecznością w realizacji przyjętych 

założeń dotyczących poprawy sytuacji grup dyskryminowanych, natomiast szczególnie 

zauważalny jest fakt, że tak jak w przypadku wsparcia EFS stopień skuteczności w ramach 

poszczególnych Osi priorytetowych jest zbliżony, tak w przypadku EFRR zauważalne są 

duże rozbieżności w deklarowanym poziomie skuteczności pomiędzy poszczególnymi 

obszarami interwencji wyodrębnionymi ze względu na Oś priorytetową. 

Skala występowania w ramach EFRR projektów neutralnych w odniesieniu do 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

Przedmiotem analiz, których wyniki przedstawiono poniżej jest udział projektów neutralnych 

w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach wszystkich projektów 

przyjętych do realizacji w ramach RPO WSL (wyłącznie w odniesieniu projektów 

współfinansowanych z EFRR). Analizy przeprowadzono z uwzględnieniem obszaru, w 

których takie projekty występują najczęściej, wskazując jednocześnie, czy w tych 

przypadkach taka formuła projektów jest uzasadniona. 

W poniższej tabeli zaprezentowany został udział projektów posiadających – według 

deklaracji we wniosku o dofinansowanie – neutralny wpływ na realizację zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w Osiach priorytetowych i Działaniach finansowanych w ramach 

EFRR. 

Tabela 5. Udział projektów posiadających neutralny wpływ na realizacje zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach EFRR 

Oś priorytetowa / Działanie Udział projektów posiadających neutralny wpływ Liczba projektów 

Oś priorytetowa 1 21,4% 215 

Działanie 1.1 88,9% 9 

Działanie 1.2 18,3% 202 

Działanie 1.3 0,0% 3 

Działanie 1.4 100,0% 1 

Oś priorytetowa 2 73,5% 68 

Działanie 2.1 73,5% 68 

Oś priorytetowa 3 17,7% 847 

Działanie 3.1 100,0% 8 

Działanie 3.2 17,0% 542 

Działanie 3.3 20,4% 225 

Działanie 3.4 100,0% 1 

Działanie 3.5 4,2% 71 

Oś priorytetowa 4 90,4% 720 

Działanie 4.1 96,3% 161 

Działanie 4.2 100,0% 1 

Działanie 4.3 92,3% 404 

Działanie 4.4 76,9% 13 

Działanie 4.5 79,4% 141 

Oś priorytetowa 5 88,4% 285 

Działanie 5.1 90,9% 77 

Działanie 5.2 95,7% 70 
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Oś priorytetowa / Działanie Udział projektów posiadających neutralny wpływ Liczba projektów 

Działanie 5.3 77,1% 48 

Działanie 5.4 83,3% 30 

Działanie 5.5 88,3% 60 

Oś priorytetowa 6 94,7% 38 

Działanie 6.1 94,3% 35 

Działanie 6.2 100,0% 3 

Oś priorytetowa 10 54,1% 246 

Działanie 10.1 57,4% 68 

Działanie 10.2 47,8% 69 

Działanie 10.3 55,6% 108 

Działanie 10.4 100,0% 1 

Oś priorytetowa 12 46,9% 143 

Działanie 12.1 25,4% 67 

Działanie 12.2 66,7% 75 

Działanie 12.3 0,0% 1 

OGÓŁEM 54,1% 2562 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI; stan na 09.07.2020 (data pobrania danych z LSI) 

Ponad połowa – 54,1% projektów z EFRR według deklaracji wnioskodawców posiada 

neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o Osi 

priorytetowe, to największy udział posiadających neutralny wpływ występuje OP 6 związanej 

z infrastruktura transportową, wynosi on 94,7%. Sytuacja ta wydaje się jednak zrozumiała, 

ponieważ inwestycje w infrastrukturę transportową mają znikomy potencjał niwelowania 

nierówności wśród kobiet i mężczyzn. Relatywnie wysoki udział projektów posiadających 

neutralny wpływ występuje również w OP 4 związanej z efektywnością energetyczna, 

odnawialnymi źródłami energii i gospodarką niskoemisyjną (90,4% projektów) oraz OP 5 

związanej z ochroną środowiska i wykorzystaniem jego zasobów. Dominacja projektów 

neutralnych w tych obszarach również nie powinna dziwić, ponieważ również charakteryzują 

się one bardzo ograniczonym potencjałem niwelowania nierówności sytuacji kobiet i 

mężczyzn. Najniższy udział projektów posiadających neutralny wpływ występuje w OP 1 

związanej z infrastruktura badawczą i rozwojem innowacji, wynosi on 21,4%. 

Rozpatrując sytuację w poszczególnych Działaniach należy zauważyć, iż w 6 z nich 

wszystkie projekty posiadają neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. Chodzi w tym przypadku o: 

▪ Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, 

▪ Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, 

▪ Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 

Przedsiębiorczości, 

▪ Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstwach, 

▪ Działanie 6.2 Transport kolejowy, 

▪ Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego. 

Warto zauważyć, iż Działania te należą do mało licznych, realizowane jest w ich ramach 

najwyżej po kilka projektów. Relatywnie wysoki udział projektów charakteryzujących się 

neutralnym wpływem występuje również wśród projektów związanych z infrastrukturą B+R 

(Działanie 1.1 – 88,9%), odnawialnymi źródłami energii (Działanie 4.1 – 96,3%), poprawą 

efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (Działanie 4.3 – 

92.3%), gospodarką wodno-ściekową (Działanie 5.1 – 90,9%), gospodarką odpadami 

(Działanie 5.2 – 95,7%), infrastrukturą drogową (Działanie 6.1 – 94,3%). Występowanie 
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neutralnego wpływu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w tych 

obszarach oraz wielu innych objętych wsparciem EFRR jest w opinii ewaluatora rzeczą 

naturalną wynikającą wprost z charakteru tych projektów. Wsparcie EFRR często dotyczy 

infrastruktury publicznej, której rozwój ma przyczyniać się do poprawy sytuacji ogółu 

mieszkańców, a potencjał wpływu na niwelowanie nierówności sytuacji kobiet i mężczyzn 

jest bardzo niewielki.  

Uzupełnieniem powyższych danych są dane odzwierciedlające opinię pracowników IZ/IP 

(reprezentujących IZ DFR oraz IP ŚCP) na temat zasadności realizacji w ramach EFRR 

projektów, które mają neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn.  

Wykres 68. Zasadność realizacji w ramach EFRR projektów, które mają neutralny wpływ na realizację 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DFR - n=129, IP ŚCP - n=113, 

Ogółem - n=242; pytanie zadawane osobom zajmującym się wdrażaniem EFRR 

Dominująca (35,5% wskazań na poziomie całego Programu) jest sytuacja braku 

skrystalizowanej opinii respondentów na dotycząca przekonania przedstawicieli IZ/IP na 

temat realizacji w ramach EFRR projektów, które mają neutralny wpływ na realizację zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Jeśli jednak badani skłaniali się ku konkretnej ocenie, to 

była to wyraźnie częściej opinia potwierdzająca celowość realizacji w ramach EFRR ww. 

rodzaju przedsięwzięć – 38,4% respondentów wyraziło taką opinię w formie umiarkowanej 

lub zdecydowanej, podczas gdy opinię krytyczną wyraziło jedynie 9,1% badanych.  

Podsumowując, biorąc pod uwagę to, w jakich obszarach EFRR były do tej pory realizowane 

projekty posiadające neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn, należy zachować możliwość realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Wprowadzenie 

wymogu dotyczącego pozytywnego wpływu w tego rodzaju przypadkach mogłoby skutkować 

nie tyle ograniczeniem dostępu do wsparcia, co raczej wymuszeniem na wnioskodawcach 

przygotowywania uzasadnień i opisów w swoich wnioskach o dofinansowanie, których 

jedyną funkcją byłoby zapewnienie o pozytywnym wpływie na omawianą zasadę, nie zaś 

wprowadzenie do zakresu projektu rzeczywiście uzasadnionych działań projektowych. 
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Wynika to z faktu, że – jak wskazywali respondenci w badaniu ilościowym – w przypadku 

wielu projektów współfinansowanych ze EFRR, i to projektów istotnych z punktu widzenia 

różnych celów rozwojowych regionu lub poszczególnych beneficjentów, faktyczne 

oddziaływanie na realizację ww. zasady jest neutralne. Wprowadzenie wymogu pozytywnego 

oddziaływania projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn raczej nie 

spowodowałoby rezygnacji ze starania się o dofinansowanie tych przedsięwzięć, ale raczej 

zwiększyłoby skłonność wnioskodawców do wykazywania, w sposób niekiedy zupełnie 

nieracjonalny, pozytywnego oddziaływania przedsięwzięcia na realizację przywołanej 

zasady.  

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień 

W niniejszej części przedstawiono dane obrazujące skalę zastosowania w realizowanych 

projektach mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

W celu określenia stopnia wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień 

przeprowadzona została analiza występowania powiązanego z tym mechanizmem 

wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami. Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono na 

poniższym wykresie. 

Wykres 69. Udział projektów, w których zastosowano mechanizm racjonalnych usprawnień 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu LSI, stan na 01.12.2020  

Według danych SL2014 racjonalne usprawnienia wprowadzone zostały w 3,8% projektów 

RPO WSL, w których sprawozdano dotąd postęp realizacji wskaźników. Z mechanizmu 

racjonalnych usprawnień częściej korzystali realizatorzy projektów z EFRR – dotyczyło to 

6,2% projektów, przy czym najczęściej racjonalne usprawnienia wprowadzane były OP 10 

(19,7% projektów), OP 1 (16,7% projektów), OP 12 (14,1% projektów) oraz OP 3 (12,5% 

projektów). W pozostałych osiach EFRR z mechanizmu racjonalnych usprawnień korzystano 

znacznie rzadziej. Wskaźnik związany z racjonalnymi usprawnieniami sprawozdany został w 

2,4% projektów z EFS, przy czym najczęściej dotyczyło to OP 9 (4,7% projektów. Skala 

wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień jest zróżnicowana w zależności od 

obszaru interwencji, a najbardziej prawdopodobnym powodem tego zróżnicowaniem jest 

16,7%

0,0%

12,5%

1,2%

3,4% 3,1%

19,7%

14,1%

6,2%

0,7% 1,2%

4,7%

2,1% 2,4%
3,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

147 

zróżnicowana – w zależności od charakteru interwencji – skala potrzeb wprowadzania 

racjonalnych usprawnień. 

Wykres 70. Korzystanie z mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz ocena jego przydatności w 

zapewnianiu odpowiedniego poziomu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; uczestnictwo: EFRR - n=651, EFS - n=382, 

Ogółem - n=1033; ocena przydatności:  EFRR - n=19, EFS - n=22, Ogółem - n=41, pytanie zadawane osobom wskazującym na 

korzystanie z mechanizmu 

Jak wynika z powyższych danych, mechanizm racjonalnych usprawnień stanowi rzadkość w 

realizowanych projektach – w blisko dwóch trzecich przedsięwzięć (64,4%) tego rodzaju 

instrument nie był stosowany. Jeśli chodzi ocenę jego przydatności, to była ona z kolei 

zdecydowanie pozytywna – żaden z respondentów deklarujących zastosowanie w projekcie 

mechanizmu racjonalnych usprawnień nie ocenił jako raczej, a tym bardziej – zdecydowanie 

– nieprzydatnego.  

Z kolei jeśli chodzi o respondentów, którzy wskazali, iż w swoich projektach nie zastosowali 

omawianego mechanizmu, to działo się to głównie z dwóch powodów: braku potrzeby 

(wynikającej ze specyfiki projektu lub po prostu faktu, że do uczestnictwa w przedsięwzięciu 

nie zgłosiły się osoby wobec których niezbędne byłoby zastosowanie mechanizmu 

racjonalnych usprawnień) lub braku wiedzy beneficjenta na temat dostępności tego rodzaju 

instrumentu, czy też sposobu, w jaki mógłby z niego skorzystać w projekcie.  

W kontekście diagnozy skali stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień warto 

zwrócić uwagę na pojawiające się w badaniu opinie, które składają się na ogólną ocenę 

rzeczonego mechanizmu. Jego ocena jest generalnie pozytywna, przy czym podkreślano, że 

kwota dostępna na realizację działań projektowych w ramach mechanizmu racjonalnych 

usprawnień może być zbyt mała (jest to 12.000 zł na osobę). Postulowano w tym przypadku 

zwiększenie dopuszczalnej kwoty wydatków w ramach mechanizmu racjonalnych 

usprawnień lub wprowadzenie możliwości indywidualnego ustalania pułapu tej kwoty. Tym 

bardziej, że w pewnym sensie dostępność tego rodzaju finansowego wsparcia sprawia, że 
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beneficjenci nie mogą tłumaczyć braku działań w zakresie zwiększenia dostępności 

niewystarczającymi środkami finansowymi. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście fakt, że 

do tej pory finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień odbywało się często w 

oparciu o oszczędności poprzetargowe beneficjenta, a więc wydatki w tym zakresie nie 

generowały dodatkowego obciążenia finansowego dla Programu.  

Bardzo istotnym pozytywnym aspektem mechanizmu racjonalnych usprawnień, na który 

zwracano uwagę jest też fakt, że choć jest on przede wszystkim instrumentem zwiększania 

dostępności wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, to jednak oddziaływanie zmian dzięki 

niemu wprowadzanych jest najczęściej szersze i dotyczy również np. osób starszych. 

Jednocześnie, ważnym aspektem omawianego instrumentu jest także fakt, że nie odnosi się 

on wyłącznie do uczestników projektów, ale także jego personelu, co nie jest szczególnie 

często wykorzystywane. 

W badaniu jakościowym potwierdzono to, co jest jednym z wniosków z badania ilościowego 

– część beneficjentów nie dysponuje wiedzą na temat możliwości i szczegółowych warunków 

zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, co oznacza, że uzasadnione są 

odpowiednie działania informacyjno-promocyjne dotyczące tej kwestii, które jednak byłyby 

adresowane nie tylko do beneficjentów, ale także potencjalnych uczestników projektów. 

 

Podsumowując analizę dotyczącą mechanizmu racjonalnych usprawnień stwierdzić należy, 

że jest to użyteczne rozwiązanie pozwalające w formule ad hoc wprowadzać w 

realizowanych projektach rozwiązania zapewniające realizację zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Relatywnie mała 

skala dotychczasowego korzystania przez beneficjentów z tego rozwiązania nie powinna być 

traktowana jako symptom jego słabości. Po pierwsze, w przypadku projektów, które już na 

etapie planowania zakładają udział osób z niepełnosprawnościami, koszty z tym związane są 

już przewidziane w budżecie projektu i mechanizm racjonalnych usprawnień nie ma 

zastosowania. Po drugie, mechanizm racjonalnych usprawnień powinien stanowić 

odpowiedź na pojawienie się w projekcie (wśród uczestników lub w ramach personelu 

projektu) osoby, której szczególne potrzeby wymagają podjęcia określonych działań. Jeśli 

więc takie osoby się nie pojawiają, to w sposób naturalny niewielka będzie skala stosowania 

omawianego mechanizmu. Po trzecie, skoncentrować się należy nie tyle na modyfikacjach 

samego mechanizmu i jego warunków, co zapewnienia beneficjentom i uczestnikom 

projektów odpowiedniej wiedzy jego dotyczącej, tak by w sytuacji wystąpienia takiej potrzeby 

zarówno realizatorzy projektów, jak i odbiorcy wsparcia mieli pełną świadomość możliwości 

zastosowania omawianego rozwiązania.    

Charakterystyka działań w celu realizacji zasad horyzontalnych w RPO WSL 

W niniejszej części przedstawiono charakterystykę rodzajów działań, jakie były planowane 

do podjęcia / podejmowane przez beneficjentów w celu realizacji zasad horyzontalnych w 

RPO WSL. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące tego, jakie zasady horyzontalne były 

brane pod uwagę przez beneficjentów na etapie opracowywania założeń projektowych.  
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Wykres 71. Zasady horyzontalne brane pod uwagę przy opracowaniu założeń projektu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=651, EFS - n=382, Ogółem - 

n=1033, OP 1 - n=71, OP 2 - n=38, OP 3 - n=275, OP 4 - n=86, OP 5 - n=66, OP 6 - n=15, OP 7 - n=73, OP 8 - n=92, OP 9 - 

n=105, OP 10 - n=46, OP 11 - n=112, OP 12 - n=54; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Na poziomie całego Programu dominuje sytuacja uwzględniania na etapie planowania 

założeń projektu zasady równości szans i niedyskryminacji, która dotyczy 76,8% projektów. 

Nieco mniejszy odsetek (71,7%) dotyczy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju mamy do czynienia z jej uwzględnianiem na 

etapie planowania założeń projektu w przypadku 38% przedsięwzięć. Zdecydowanie 

najrzadziej (38% wskazań) wnioskodawcy na etapie planowania założeń projektu brali pod 

uwagę zasadę partnerstwa. 

Zauważalna jest specyfika funduszowa polegająca na tym, że w przypadku EFRR relatywnie 

większe znaczenie na etapie planowania założeń projektowych miała zasada 

zrównoważonego rozwoju, mniejsze zaś zasady: równości szans i niedyskryminacji oraz 

równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku EFS natomiast w niemal wszystkich 

projektach (odsetek wskazań powyżej 90%) uwzględniano zasadę równości szans i 

niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn, natomiast zasada 
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zrównoważonego rozwoju była na etapie opracowywania założeń projektowych 

uwzględniana w jedynie 41,1% projektów. W obu funduszach natomiast na relatywnie niskim 

poziomie kształtuje się częstość uwzględniania zasady partnerstwa. 

Podobnie jak w przypadku wcześniej analizowanych danych dotyczących realizacji zasad 

horyzontalnych w poszczególnych Osiach priorytetowych, ujawnia się bardziej jednolita 

sytuacja odnosząca się do wsparcia w ramach EFS, gdzie znaczenie poszczególnych zasad 

horyzontalnych na etapie planowania założeń projektu jest we wszystkich Osiach 

priorytetowych zbliżone. W EFRR natomiast różnorodność pomiędzy Osiami priorytetowymi 

jest pod tym względem zauważalnie większa.  

Powyższe dane odnoszą się do planowania działań projektowych. Poniżej natomiast 

przedstawiono dane dotyczące deklaracji respondentów odnoszących się do faktycznej skali 

wdrożenia zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie rozwiązań związanych z realizacją 

zasad horyzontalnych.  

Wykres 72. Ocena skali wdrożenia zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie rozwiązań 

związanych z realizacją zasad horyzontalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; EFRR - n=386, EFS - n=248, Ogółem - 

n=634; pytanie zadawane beneficjentom projektów zakończonych 

W zdecydowanej większości projektów (73,5% w odniesieniu do całego Programu, przy 

jednocześnie bardzo zbliżonych wartościach w ramach obu funduszy) udało się wdrożyć 

wszystkie działania dotyczące realizacji zasad horyzontalnych, które zostały założone we 

wniosku o dofinansowanie. Kolejna kategoria projektów (ale reprezentowana tylko przez 

6,8%) to przedsięwzięcia, w których większość planowanych rozwiązań zostało wdrożonych. 

Blisko jedna piąta badanych (19,2%) nie była w stanie sposób precyzyjny stwierdzić, jaka 

była skala wdrożenia zaplanowanych działań, ale biorąc pod uwagę strukturę odpowiedzi 

wśród respondentów posiadających wiedzę na ten temat w odniesieniu do swoich projektów, 

nie należy spodziewać się, by w projektach, w przypadku których respondenci wybrali 

wariant odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć” znaczący udział miały przypadku braku 

lub nieznacznego wdrożenia zaplanowanych rozwiązań w zakresie realizacji zasad 

horyzontalnych.  

To, jakie faktycznie działania były w projektach podejmowane w odniesieniu do 

poszczególnych zasad również stanowiło przedmiot weryfikacji. Poniżej wskazano główne 
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kategorie podejmowanych działań (w oparciu o wyniki badania ilościowego beneficjentów 

oraz informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność w 

części dotyczącej realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych):  

▪ W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym: dostępności 

dla osób z niepełnosprawnością: redukcja barier architektonicznych; zapewnienie 

dostępności rozwiązań informatycznych / witryny internetowej; sposób rekrutacji 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością; zapewnienie szerokiej 

dostępności produktów projektu; wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych 

uwzględniających potrzeby i możliwości osób z niepełnosprawnością (możliwość 

pracy zdalnej, transport dla uczestników, elastyczne godziny otwarcia biura projektu).  

▪ W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn: prowadzenie działań 

rekrutacyjnych w sposób zapewniający równy dostęp; prowadzenie działań 

rekrutacyjnych w sposób zapewniający preferencje dla przedstawicieli płci 

zidentyfikowanej w diagnozie jako znajdująca się w gorszej sytuacji; zapewnienie 

dostępności produktów projektu bez względu na kryterium płci; rozwiązania w 

zakresie elastyczności uczestnictwa w projekcie (formy zdalne); przygotowanie treści 

i formy wszelkich materiałów dotyczących projektu w sposób niedyskryminujący; 

uwzględnienie zasad równościowych w procesie zarządzania projektem.  

▪ W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju: elektronizacja i informatyzacja 

działań realizowanych w projekcie (zarówno w aspekcie oferowania wsparcia, jak i 

zarządzania projektem); wykorzystywanie sprzętu i urządzeń energooszczędnych; 

wdrożenie energooszczędnych i/lub proekologicznych rozwiązań technologicznych w 

ramach realizowanej inwestycji; minimalizacja zużycia różnego rodzaju zasobów 

wykorzystywanych w projekcie; prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 

dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska. 

▪ W przypadku zasady partnerstwa: realizacja projektu w formule partnerskiej; 

współpraca międzysektorowa; współpraca i konsultacje z adresatami działań 

projektowych lub innymi istotnymi kategoriami interesariuszy.  

Identyfikacja działań podejmowanych w projektach w celu realizacji zasad horyzontalnych 

powinna dodatkowo uwzględniać także perspektywę uczestników projektów. Poniżej 

przedstawiono dane dotyczące udogodnień w projektach dostrzeganych przez uczestników z 

niepełnosprawnością, a także opinie tej kategorii uczestników na temat udogodnień, których 

zabrakło, a które byłyby z perspektywy tych uczestników uzasadnione i potrzebne.  
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Wykres 73. Udogodnienia dostrzegane w projektach przez uczestników z niepełnosprawnością 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; n=100, pytanie zadawane uczestnikom, 

którzy wskazali na posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie sumują 

się do 100% 

Wśród wskazań respondentów dominują dwa rodzaje działań stanowiących udogodnienie 

dla osób z niepełnosprawnością. Po pierwsze, są to działania w zakresie dostosowania 

miejsca realizacji projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością (63% respondentów z 

niepełnosprawnością wskazało na dostępność tego rodzaju udogodnienia). Po drugie, są to 

działania w zakresie zapewnienia materiałów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością (57%). Pozostałe rodzaje udogodnień były już wskazywane wyraźnie 

rzadziej. 

Biorąc pod uwagę dominujące formy udogodnień, które zostały dostrzeżone przez 

respondentów, stwierdzić należy, że mamy do czynienia z generalną spójnością ich opinii 

oraz wcześniejszych deklaracji beneficjentów odnoszących się do tego, jakie podejmowane 

były w projekcie działania dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnością.  

Na kolejnym wykresie przedstawiono natomiast dane dotyczące skali dostrzegania przez 

respondentów braku udogodnień, których w odczuciu uczestników z niepełnosprawnością 

zabrakło w ich projekcie. W prezentowanych danych uwzględniono rodzaj 

niepełnosprawności respondenta, gdyż warunkuje on w istotny sposób charakter 

udogodnień, które są pożądane z punktu widzenia zapewnienia uczestnikowi z 

niepełnosprawnością pełnej dostępności.  
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Wykres 74. Dostrzeganie przez uczestników z niepełnosprawnościami braków w udogodnieniach 

ułatwiających uczestnictwo w projekcie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z uczestnikami; osoby z niepełnosprawnością ogółem - 

n=100, niepełnosprawność ruchowa - n=55, niepełnosprawność intelektualna - n=21, niepełnosprawność narządów słuchu - 

n=14, niepełnosprawność narządów wzroku - n=20, niepełnosprawność spowodowana chorobami układu oddechowego i 

krążenia - n=9, innego rodzaju niepełnosprawność - n=14 

W największym stopniu brak udogodnień ułatwiających uczestnictwo w projekcie dostrzegają 

osoby z niepełnosprawnością: narządów słuchu (21,4% osób deklarujących ten rodzaj 

niepełnosprawności dostrzega brak udogodnień), narządów wzroku (20%), intelektualną 

(19%). Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy w największym stopniu brak udogodnień 

występuje w odniesieniu do tych rodzajów niepełnosprawności, które mają charakter mniej 

powszechny. Potwierdza to więc tezę o tym, że w ramach realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnością, projektodawcy 

koncentrują się przede wszystkim na działaniach odnoszących się do niepełnosprawności 

ruchowej.  

Jeśli chodzi o to, jakich udogodnień zabrakło uczestnikom, to wskazywano m.in. na: brak 

transportu, brak udogodnień architektonicznych, problemy z komunikacją i przekazywaniem 

informacji, kwestie dotyczące funkcjonowania grupy projektowej. 

 

W kontekście charakterystyki działań podejmowanych w celu realizacji zasad horyzontalnych 

w RPO WSL przeprowadzono również identyfikację tych działań, które mogą być traktowane 

jako dobre praktyki. Chodzi tu o dobre praktyki zarówno w odniesieniu do projektów 

służących modelowej realizacji zasad horyzontalnych, jak i dobre praktyki w zakresie działań 

podejmowanych przez IZ i IP na rzecz podnoszenia wiedzy pracowników instytucji i 

potencjalnych projektodawców na temat ww. zasad. Pierwotnie planowano przygotować po 

jednym studium przypadku dla każdej zasady horyzontalnej. Przeprowadzona analiza 

bazująca na deklaracjach składanych we wnioskach o dofinansowanie oraz wnioskach o 

płatność, a także wynikach badania ilościowego i jakościowego wskazała na bardzo dużą 

różnorodność działań podejmowanych na rzecz realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych, przy jednoczesnej trudności jednoznacznego powiązania podejmowanych 

działań z efektami osiąganymi w zakresie realizacji zasad horyzontalnych (co wynika z faktu 
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stosowania rozbudowanych katalogów działań w projektach – trudno w takiej sytuacji 

powiązać osiągany efekt z konkretnym rodzajem podejmowanych działań). W związku z tym, 

by jak najbardziej zwiększyć użyteczność studiów przypadku przygotowano zestawienia 

rozwiązań, które – w odniesieniu do poszczególnych polityk horyzontalnych należy traktować 

jako szczególnie użyteczne dla zapewnienia możliwie jak najwyższego poziomu 

skuteczności i adekwatności działań w zakresie realizacji polityk horyzontalnych15. 

Zasada partnerstwa 

▪ Zawiązanie formalnego partnerstwa – Z punktu widzenia siły powiązania 

podmiotów zaangażowanych w realizację projektu jest to najbardziej zaawansowana 

formuła realizacji partnerstwa. Jednocześnie jednak, sam fakt zawiązania 

partnerstwa o charakterze formalnym nie może być traktowany jako gwarancja 

należytej realizacji zasady partnerstwa. Z punktu widzenia uzyskania rzeczywistych 

efektów formuły partnerskiej za rozwiązania modelowe uznać należy, po pierwsze, 

współpracę o charakterze międzysektorowym (np. jednostki samorządu 

terytorialnego – sektor pozarządowy; sektor przedsiębiorstw – jednostki naukowe; 

sektor przedsiębiorstw – instytucje otoczenia biznesu). Po drugie, jest to kooperacja 

bazująca na dotychczasowym doświadczeniu współpracy pomiędzy partnerami. Taka 

sytuacja zmniejsza ryzyko partnerstwa pozornego, zawiązanego wyłącznie na 

potrzeby aplikowania o wsparcie ze środków unijnych. 

W kontekście formalnego partnerstwa należy zwrócić uwagę, że może ono bazować 

na różnych mechanizmach strukturyzacji współpracy. W przypadku złożonych i 

wielopodmiotowych partnerstw użytecznymi rozwiązaniami dotyczącymi organizacji i 

zarządzania partnerstwem mogą być: Komitet Sterujący lub wyodrębnione grupy 

robocze / tematyczne. 

▪ Współpraca projektodawcy z odbiorcami rezultatów projektu i innymi 

interesariuszami – To rozwiązanie może być stosowane właściwie we wszystkich 

obszarach interwencji i w odniesieniu do wszystkich typów projektów. Współpraca 

tego rodzaju odnosi się do dwóch kluczowych etapów cyklu życia projektu. Po 

pierwsze, chodzi o fazę przed opracowaniem założeń projektu (jest to szczególnie 

użyteczne, gdyż włącza interesariuszy w ten kluczowy dla skuteczności projektu 

etap). W tym przypadku kooperacja przyjąć może – w zależności od przedmiotu 

projektu, typu beneficjenta lub kategorii interesariuszy – postać konsultacji 

społecznych, debat dotyczących planowanego przedsięwzięcia, czy też, odpowiednio 

zaadresowanego, badania potrzeb. Po drugie, chodzi o fazę realizacji projektu. Na 

tym etapie realizacja zasady partnerstwa może przebiegać np. poprzez testowanie 

wypracowywanych rezultatów projektów lub konsultowanie jego bieżącego przebiegu.  

▪ Włączenie działań projektowych w funkcjonowanie w strukturach 

kooperacyjnych, w których partycypuje projektodawca – Podmioty realizujące 

projekty nie funkcjonują w instytucjonalnej próżni i w ramach swojej działalności 

współtworzą różnego rodzaju struktury kooperacyjne. Może to zostać wykorzystane 

do pełniej realizacji zasady partnerstwa w dofinansowanym projekcie. Przykładowo, 

podmioty sektora przedsiębiorstw funkcjonujące w klastrach mogą udostępniać 

pozostałym członkom struktury klastrowej rezultaty przedsięwzięcia lub informować o 

jego przebiegu. Takie działanie wzmacnia realizację zasady partnerstwa w dwóch 

wymiarach: samego projektu oraz istniejących struktur kooperacyjnych.  

                                                
15 Należy przy tym podkreślić, że prezentowane rozwiązania nie mają charakteru rozłącznego – niektóre opisywane działania 
stanowią uszczegółowienie bardziej ogólnych kategorii, które również zostały opisane jako dobre praktyki.  
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▪ Wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania wspierających zasadę partnerstwa 

– W teorii i praktyce zarządzania mamy do czynienia z różnymi podejściami 

wzmacniającymi kwestię partycypacji różnych kategorii interesariuszy. Mogą one – i 

faktycznie są – stosowane jako narzędzie realizacji zasady partnerstwa w 

dofinansowanych projektach. Wskazać tutaj należy na rozwiązania z zakresu: 

zarządzania jakością (uwzględnianie opinii wewnętrznych i zewnętrznych klientów 

organizacji), społecznej odpowiedzialności biznesu (włączanie otoczenia 

społecznego w proces podejmowania decyzji o różnych aspektach prowadzonej 

działalności gospodarczej), projektowania usług i produktów z wykorzystaniem 

metodyki design thinking i service thinking (usystematyzowanie procesu badania 

opinii i potrzeb odbiorców rezultatów projektu).  

▪ Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – Tego rodzaju 

rozwiązanie pozwala na skuteczną realizację założeń zasady partnerstwa, które 

dotyczą włączania różnych kategorii podmiotów i grup społecznych w proces 

realizacji projektu. Dzięki stosowaniu klauzul społecznych możliwe jest np. włączenie 

w wykonywanie określonych zadań projektowych podmiotów z sektora ekonomii 

społecznej. Choć to rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim na gruncie Prawa 

Zamówień Publicznych (a więc przez podmioty sektora publicznego), to nie ma 

żadnych przeciwwskazań by było one także stosowane w przypadkach, gdy 

zamówienia udzielane są w oparciu o zasadę konkurencyjności.   

▪ Upowszechnianie wyników działań projektowych wśród różnych kategorii 

interesariuszy – Realizacja zasady partnerstwa w projekcie nie powinna się 

ograniczać wyłącznie do samego etapu realizacji głównych działań projektowych. 

Jest ona także uwzględniana w odniesieniu do fazy upowszechniania rezultatów 

przeprowadzonego przedsięwzięcia. W tym kontekście podkreślić należy przede 

wszystkim znaczenie dywersyfikacji treści komunikatów oraz kanałów i form 

komunikacji, tak by dostosować je do specyfiki poszczególnych kategorii 

interesariuszy. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że w wymiarze informacyjno-

promocyjnym działaniem użytecznym dla realizacji zasady partnerstwa są także te 

działania informacyjno-promocyjne, których przedmiotem jest sama idea partnerstwa 

i wynikające z niej korzyści. Z tego względu wskazane jest, by w działaniach tych 

uwzględniać również tematykę odnoszącą się do tego zagadnienia. 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 

▪ Podejmowanie działań promocyjnych dotyczących przełamywania i 

przezwyciężania stereotypów – Diagnoza problemowa przeprowadzana na 

potrzeby realizowanych projektów wskazuje, że stereotypy dotyczące ról płciowych 

(w wymiarze społecznym i zawodowym) stanowią istotny czynnik występujących 

ograniczeń równościowych. Dlatego tak istotne jest, by w projektach były 

podejmowane działania związane z przełamywaniem i przezwyciężaniem 

stereotypizacji. Co istotne, tego rodzaju działania mogą być podejmowane w wielu 

rodzajach przedsięwzięć, bez względu na ich zakres i przedmiot. W analizowanych 

projektach tego rodzaju komponent działań projektowych występuje relatywnie 

często, natomiast za szczególnie użyteczne uznać należy te działania, w których 

przełamywanie i przezwyciężanie stereotypów nie dotyczy wyłącznie uczestników 

projektu, ale także ich otoczenia społecznego i/lub rodzinnego oraz personelu 

projektu (czy szerzej – pracowników / członków organizacji realizującej projekt).  
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▪ Włączanie przedstawicieli danej płci w sposób przełamujący funkcjonujące 

stereotypy dotyczące społecznych i zawodowych ról płciowych – 

Przełamywanie i przezwyciężanie stereotypów nie musi ograniczać się tylko do 

działań o charakterze promocyjnym. W przypadku niektórych projektów (gł. tych 

projektów, które uwzględniają aspekt uczestnictwa i zorientowane są na podnoszenie 

poziomu umiejętności i kwalifikacji, ew. poprawę sytuacji zawodowej osób 

korzystających ze wsparcia) realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

może polegać na niestandardowym (w kontekście dominujących w świadomości 

społecznej stereotypów) włączaniu przedstawicieli danej płci w działania projektowe. 

Może to być np. przygotowywanie przedstawicieli danej płci do funkcjonowania w 

branży o wyraźnej dominacji osób reprezentujących płeć przeciwną. Tego rodzaju 

podejście może także dotyczyć projektów edukacyjnych, gdzie polegać ono będzie 

na przełamywaniu stereotypów dotyczących ścieżki edukacyjnej chłopców i 

dziewcząt. 

▪ Elastyczność w zakresie sposobu realizowania wsparcia oraz zapewnienie 

wsparcia towarzyszącego – Jednym z czynników istotnie zakłócających wg 

projektodawców równość szans kobiet i mężczyzn jest znacznie większe obciążenie 

kobiet obowiązkami w zakresie opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi. 

Dlatego dla realizacji zasady równości płci istotne jest wprowadzanie rozwiązań 

uelastyczniających sposób realizacji wsparcia (np. w zakresie terminów realizacji 

działań projektowych skierowanych do uczestników oraz ram czasowych tych 

działań) oraz włączanie w zakres działań projektowych elementu wsparcia 

towarzyszącego, który dotyczy zapewnienia opieki nad osobami zależnymi.  

W kontekście niniejszego rozwiązania należy także wspomnieć o stosowaniu różnych 

rozwiązań, które odnoszą się do personelu projektowego, czy pracowników / 

członków organizacji realizującej projekt, a które dotyczą podejścia Work-Life 

Balance. Działania tego rodzaju również traktować należy jako odnoszące się do 

zapewnienia realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (także w aspekcie 

świadomościowym, tj. zmieniające sposób postrzegania ról płciowych w życiu 

zawodowym i osobistym).  

▪ Stosowanie języka wrażliwego na płeć – Jest to rozwiązanie o charakterze 

uniwersalnym, tj. możliwe do zastosowania w projekcie bez względu na jego 

charakter i obszar interwencji (w niektórych przedsięwzięciach może to być zresztą 

jedyny, lub jeden z niewielu, obszar w którym możliwe jest podejmowanie 

konkretnych działań zorientowanych na realizację zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. Poza tym, niejednokrotnie sfera językowa jest pierwszym wymiarem 

kontaktu z danym przedsięwzięciem jego potencjalnych uczestników lub innych 

kategorii interesariuszy. Istotną korzyścią wynikającą ze stosowania tego rozwiązania 

jest uwrażliwienie tych grup na kwestie związane z płcią (jej społecznym 

definiowaniem i recepcją).  

▪ Przezwyciężanie jednostkowych barier mentalnych – Jak wspomniano wcześniej, 

czynnikiem oddziałującym negatywnie na kwestię realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn jest stereotypizacja odnosząca się do społecznych i zawodowych 

ról płciowych. Problemu tego nie należy jednak traktować wyłącznie jako 

odnoszącego się do szerszego kontekstu społecznego, ale także powodującego 

indywidualne ograniczenia aspiracyjne. Dlatego też istotne są działania, 

podejmowane w projektach zakładających uczestnictwo osób zagrożonych 

dyskryminacją ze względu na płeć, które dotyczą przełamywania jednostkowych 
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barier mentalnych, budowania poczucia własnej wartości, czy wzmacniania 

asertywności w aspekcie społecznych oddziaływań. Chodzi tutaj o wszelkiego 

rodzaju wsparcie psychologiczne (zarówno jednostkowe, jak i grupowe, treningi 

motywacyjne, doradztwo itp. 

▪ Wprowadzanie rozwiązań technologicznych, które zmniejszają znaczenie 

ograniczeń identyfikowanych jako typowe dla osób danej płci – Pewne 

aktywności zawodowe są kojarzone w sposób stereotypowy z osobami 

reprezentującymi daną płeć. Ta stereotypizacja jest wzmacniana poprzez 

odwoływanie się do obiektywnych ograniczeń (np. wskazywanie, że pewne zawody 

wymagają określonego potencjału fizycznego i dlatego do ich wykonywania 

predestynowani są mężczyźni). W takich przypadkach możliwe jest podejmowane 

działań, które nie dotyczą tylko zmiany stereotypowego postrzegania ról płciowych 

(jest to bowiem proces relatywnie długotrwały), ale eliminacji tych czynników, które są 

postrzegane jako ograniczenia typowe dla danej osób danej płci. Chodzi tutaj np. o 

wdrażanie rozwiązań technologicznych w ramach realizowanych w projekcie 

inwestycji, które zmniejszają znaczenie czynników fizycznych (automatyzacja, 

informatyzacja itp.).  

▪ Uwzględnianie specyficznych potrzeb przedstawicieli danej płci – Realizacja 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn może być także realizowana poprzez 

uwzględnianie specyficznych potrzeb osób reprezentujących daną płeć. Tego rodzaju 

działania zorientowane są na przezwyciężanie bariery dyskryminacyjnej, jaką jest 

ignorowanie specyficznych potrzeb danej płci (takie ignorowanie może następnie 

skutkować faktycznym wykluczeniem osób danej płci z możliwości korzystania z 

rezultatów projektu). W analizowanych przedsięwzięciach niniejsze rozwiązanie 

przyjmowało postać np. uwzględniania specyficznych potrzeb kobiet w ramach 

projektowania usług społecznych w obszarze zdrowia, czy uwzględniania specyfiki 

anatomii kobiet i mężczyzn w konstrukcji odzieży specjalistycznej, którą 

opracowywano w ramach dofinansowanego projektu. 

▪ Stosowanie podejścia wrażliwego na płeć na etapie udzielania wsparcia 

osobom uczestniczącym w projekcie – W przypadku projektów, w których 

udzielane jest wsparcie osobom uczestniczącym w projekcie, modelowym działaniem 

jest stosowanie podejścia wrażliwego na płeć w ramach realizowanej pomocy. W 

analizowanych przedsięwzięciach praktyczna realizacja tego podejścia polegała np. 

na tworzeniu odrębnych grup projektowych dla kobiet i mężczyzn, szczególnie w 

początkowej fazie projektu. Choć tego rodzaju działania mogą pozornie wskazywać 

na to, że bariery równościowe nie są przezwyciężane lecz wzmacniane, to jednak 

postrzegać je należy przez pryzmat stworzenia przyjaznego i bezpiecznego 

środowiska np. do realizacji działań szkoleniowych.  

▪ Wdrażanie określonych rozwiązań odnoszących się do zarządzania zasobami 

ludzkimi – Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn bardzo często 

znajduje swoje odzwierciedlenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 

(zarówno na etapie rekrutacji, jak i oceny osób pracujących). By zapewnić należytą 

realizację tej zasady we wspomnianym obszarze podejmowane mogą być określone 

działania przez podmiot realizujący projekt. W aspekcie zatrudniania będzie to np. 

zwracanie uwagi nie tylko na zapewnienie równości płci w aspekcie ilościowym, ale 

także jakościowym (czyli np. kontrolę tego, czy nie występują prawidłowości 

dotyczące płci, jeśli chodzi o zatrudnianie osób do zadań specjalistycznych / 

zarządczych oraz prostych / asystenckich), bądź też – w przypadku identyfikacji osób 
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danej płci jako szczególnie zagrożonych dyskryminacją – stosowania preferencji nie 

tyle w samym procesie zatrudniania, ale np. rozpatrywania w pierwszej kolejności 

aplikacji tych właśnie osób. Z kolei jeśli chodzi o działania adresowane do osób już 

zatrudnionych (pracowników podmiotu realizującego projekt) to bardzo często 

projektodawcy wskazują na bezstronność w ocenie pracowników obu płci. Rzadko 

kiedy jednak ta bezstronność jest odpowiednio operacjonalizowana, czy 

parametryzowana. W tym kontekście szczególnie podkreślić należy stosowanie 

takich metod: metoda 360 stopni, czy modele kompetencyjne, które pozwalają 

zobiektywizować procesy oceny pracowniczej.  

▪ Wdrażanie rozwiązań zapewniających trwałość realizacji działań dotyczących 

równości szans kobiet i mężczyzn – Z punktu widzenia modelowości działań 

zorientowanych na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn istotne jest 

także uwzględnienie kwestii trwałości tych działań. W odniesieniu do okresu realizacji 

projektu wskazać tutaj należy przede wszystkim na bieżące monitorowanie działań 

projektowych pod kątem realizacji rzeczonej zasady. Przy czym nie chodzi tutaj o 

pomiar ewentualnych wskaźników projektowych, które odnoszą się np. do skali 

uczestnictwa osób danej płci wśród uczestników projektu lub skali udziału kobiet i 

mężczyzn, którzy zostali zatrudnieni w ramach realizowanego przedsięwzięcia. 

Chodzi bardziej o bieżący, jakościowy, monitoring realizowanych działań, tak by jak 

najwcześniej identyfikować ewentualne problemy w realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. Z kolei w odniesieniu do okresu po zakończeniu realizacji projektu 

użytecznym rozwiązaniem zorientowanym na zachowanie trwałości działań 

równościowych jest spisanie określonych reguł i zasad postępowania, np. zasad 

zatrudniania z zachowaniem realizacji założeń polityki równości szans kobiet i 

mężczyzn.  

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

niepełnosprawnościami 

▪ Stosowanie określonych rozwiązań architektonicznych i informatycznych 

zapewniających realizację niniejszej zasady – Wymiar architektoniczny i 

informatyczny to najczęściej uwzględniane aspekty realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania 

podejmowane w tym obszarze traktować należy jako niezbędny zakres działań 

zorientowanych na realizację wspomnianej zasady. W chwili obecnej dostępne są 

rozwiązania bardzo zróżnicowane pod względem złożoności, kosztochłonności, ale 

także stopnia dostosowania do specyficznych potrzeb określonych grup zagrożonych 

dyskryminacją, co pozwala na uwzględnienie właściwie w każdym projekcie 

najbardziej adekwatnego zakresu rozwiązań i narzędzi.  

▪ Uwzględnianie na etapie opracowywania założeń projektowych podejść 

zapewniających uwzględnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – Działania 

antydyskryminacyjne powinny być podejmowane przede wszystkim w trakcie 

realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia. Jeśli jednak, już na etapie 

opracowywania założeń projektowych działania o takim charakterze są uwzględniane 

i przewidziane, zwiększone jest prawdopodobieństwo ich faktycznego podjęcia w 

ramach projektu. Dlatego też za szczególnie użyteczne uznać należy podejście, w 

którym już na etapie opracowywania założeń projektu pewne rozwiązania są 
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stosowane (np. metoda uniwersalnego projektowania), a przynajmniej przewidziane 

(możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień). Trzeba przy tym 

pamiętać, że możliwości stosowania takiego podejścia w dużym stopniu zależą od 

kompleksowości i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych realizowanych 

przez instytucje zaangażowane w proces wdrażania Programu. Tylko bowiem w 

sytuacji, gdy wnioskodawcy dysponują pełną i rzetelną wiedzą na temat zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, mogą ją w sposób właściwy uwzględniać na etapie 

planowania przedsięwzięcia.  

▪ Stosowanie możliwie jak najszerszego podejścia do działań 

antydyskryminacyjnych – Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami jest często postrzegana głównie 

przez pryzmat zjawiska niepełnosprawności, a w ramach tego – gł. 

niepełnosprawności ruchowej lub dotyczącej narządu wzroku. Za modelowe uznać 

należy te działania, w których stosuje się szersze podejście do kwestii 

niedyskryminacji. Po pierwsze, oznacza to włączanie w zakres działań 

antydyskryminacyjnych takich rozwiązań, które dotyczą innych kategorii osób niż 

osoby z niepełnosprawnościami, tj. np. osób w starszym wieku, osób z zaburzeniami i 

chorobami psychicznymi, osób z chorobami przewlekłymi (np. nowotworowymi). Po 

drugie, w przypadku kwestii niepełnosprawności, wskazane jest podejmowanie 

działań, które odnoszą się do innych rodzajów niepełnosprawności niż ruchowa i 

wzrokowa, a więc przede wszystkim niepełnosprawności intelektualnej lub związanej 

z narządem słuchu. Oczywiście, każdorazowo podejmowanie ww. działań powinno 

być dostosowane do specyfiki danego projektu, jego skali, czy charakteru grupy 

docelowej.  

▪ Stosowanie rozwiązań dotyczących precyzyjnego diagnozowania potrzeb osób 

zagrożonych dyskryminacją – Sam fakt włączenia osób zagrożonych 

dyskryminacją do działań projektowych lub objęcia ich wsparciem nie może być 

uznany za modelowe działanie na rzecz realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe 

jest bowiem to, na ile podejmowane działania skierowane do tych osób są 

dostosowane do ich rzeczywistych potrzeb. Narzędziem zapewnienia tej trafności są 

rozwiązania pozwalające na precyzyjną diagnozę tych potrzeb. Nie w każdym 

projekcie są uzasadnione i możliwe do zastosowania złożone i pogłębione prace 

badawcze dotyczące potrzeb grup zagrożonych dyskryminacją. W każdym przypadku 

mogą być jednak stosowane takie rozwiązania jak: formularze potrzeb / usprawnień, 

czy diagnoza z wykorzystaniem skali Barthel (pozwalającej ocenić samodzielność 

danej osoby, a tym samym ewentualne zapotrzebowanie na określone formy 

pomocy).  

▪ Prowadzenie działań o charakterze promocyjnym w odniesieniu do zjawiska 

dyskryminacji – Podobnie jak w przypadku poprzedniej omawianej zasady 

równościowej, także i w odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami mamy do czynienia z 

występowaniem stereotypizacji dotyczących grup zagrożonych dyskryminacją. 

Dlatego też należy pozytywnie ocenić te przedsięwzięcia, w których zakłada się 

podejmowanie działań zorientowanych na przełamywanie funkcjonujących w 

społeczeństwie stereotypów, a także przełamywanie indywidualnych barier 

mentalnych, które mają swoje źródło właśnie w procesie stereotypowego 
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postrzegania określonych grup. Działania te mogą przyjmować formę szkoleń (dla 

uczestników projektu, jego personelu, czy całej kadry podmiotu realizującego projekt) 

lub spotkań informacyjnych dla szerszych grup interesariuszy. W przypadku 

przedsięwzięć edukacyjnych stosowana jest także bardziej rozbudowana formuła 

edukacji antydyskryminacyjnej. Jednocześnie, w przypadku gdy projekt jest 

skierowany do osób reprezentujących grupy zagrożone dyskryminacją szczególnie 

użyteczne jest włączanie we wskazane powyżej działania nie tylko samych 

uczestników, ale także ich otoczenia rodzinnego i społecznego.  

▪ Stosowanie określonych rozwiązań antydyskryminacyjnych na etapie rekrutacji 

uczestników projektu – W przypadku projektów zakładających uczestnictwo 

odbiorców wsparcia, etap rekrutacji jest kluczowy dla podejmowania działań 

antydyskryminacyjnych. Katalog użytecznych działań, które są podejmowane w 

projektach w odniesieniu do tego etapu jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie 

rozwiązania: stosowanie kryteriów premiujących dla osób reprezentujących grupy 

zagrożone dyskryminacją; pierwszeństwo rozpatrywania zgłoszeń od osób 

reprezentujących grupy zagrożone dyskryminacją; tworzenie odrębnych pul 

uczestników (miejsc) dla osób z grupy zagrożonych dyskryminacją i pozostałych 

potencjalnych uczestników projektu.  

▪ Wdrażanie określonych rozwiązań odnoszących się do zarządzania zasobami 

ludzkimi – Działania antydyskryminacyjne mogą być podejmowane także w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi. Po pierwsze, mogą one się odnosić do etapu 

rekrutacji pracowników danego podmiotu realizującego projekt. Katalog 

podejmowanych działań jest w tym przypadku zbliżony do – wskazanych wcześniej – 

działań odnoszących się do rekrutacji uczestników projektu. Po drugie, chodzi o 

odpowiednie przygotowanie stanowiska i środowiska pracy, tak by uwzględnione 

zostały ewentualne specjalne potrzeby pracownika. Ten element powinien być 

uwzględniany już na etapie planowania działań projektowych, jeśli mamy do 

czynienia z projektem inwestycyjnym, w ramach którego przewiduje się zatrudnienie 

nowych pracowników w związku z realizowaną inwestycją.   

▪ Zapewnienie personelu projektu mogącego skutecznie odpowiadać na potrzeby 

uczestników z grup zagrożonych dyskryminacją – W przypadku grup 

zagrożonych dyskryminacją (w szczególności, choć nie tylko, jeśli dotyczy to osób z 

określonymi rodzajami niepełnosprawności) bardzo ważne jest zapewnienie takiego 

personelu projektu, by mógł on zapewnić odpowiednie warunki uczestnictwa dla osób 

z tych właśnie grup. Dlatego też, preferowanym podejściem w projektach, gdzie 

wsparcie kierowane jest do poszczególnych grup zagrożonych dyskryminacją jest 

zapewnienie takiej kadry, która będzie posiadać doświadczenie w pracy z daną grupą 

i/lub dysponować kompetencjami w zakresie rzetelnej pomocy (np. znajomość języka 

migowego w pracy z osobami z niepełnosprawnością narządu słuchu, wykształcenia 

kierunkowe w zakresie pedagogiki specjalnej w przypadku pracy z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną). 

▪ Wdrażanie rozwiązań zapewniających trwałość realizacji działań dotyczących 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami – Z punktu widzenia modelowości działań zorientowanych 

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

niepełnosprawnościami istotne jest także uwzględnienie kwestii trwałości tych 

działań. W odniesieniu do okresu realizacji projektu wskazać tutaj należy przede 

wszystkim na bieżące monitorowanie działań projektowych pod kątem realizacji 



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata          

2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

161 

rzeczonej zasady. Przy czym nie chodzi tutaj o pomiar ewentualnych wskaźników 

projektowych, które odnoszą się np. do skali uczestnictwa osób z 

niepełnosprawnością wśród uczestników projektu lub skali udziału osób z danej grupy 

zagrożonej dyskryminacją, którzy zostali zatrudnieni w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia. Chodzi bardziej o bieżący, jakościowy, monitoring realizowanych 

działań, tak by jak najwcześniej identyfikować ewentualne problemy w realizacji 

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

niepełnosprawnościami (np. poprzez rozmowy, badania wewnętrzne organizacji, 

„skrzynki zaufania”). Z kolei w odniesieniu do okresu po zakończeniu realizacji 

projektu użytecznym rozwiązaniem zorientowanym na zachowanie trwałości działań 

równościowych jest spisanie określonych reguł i zasad postępowania, np. klauzuli na 

temat postępowania etycznego (antydyskryminacyjnego).  

▪  Zapewnienie wsparcia towarzyszącego w przypadku kierowania wsparcia do 

osób niesamodzielnych – W przypadku realizacji przedsięwzięć zorientowanych na 

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

niepełnosprawnościami, często mamy do czynienia z kierowaniem wsparcia do osób 

niesamodzielnych. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera nie tylko pomoc 

kierowana do uczestnika np. w celu poszerzenia jego wiedzy i kwalifikacji, ale także 

wsparcie towarzyszące. Co więcej, niejednokrotnie takie wsparcie jest warunkiem 

sine qua non uczestnictwa w projekcie, a więc jego ewentualny brak stanowi 

znaczącą barierę uczestnictwa. W tym kontekście za szczególnie użyteczne należy 

uznać takie rozwiązania jak np.: zapewnienie transportu osobom niesamodzielnym, 

zapewnienie dostępności opiekuna / asystenta osoby niesamodzielnej, stworzenie 

warunków uczestnictwa dla osób korzystających z pomocy psa asystującego. 

▪ Uwzględnienie kwestii równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami w ramach udostępniania rezultatów 

projektów – Działania w tym aspekcie należy podzielić na dwa główne rodzaje. 

Pierwsze odnoszą się do sposobu udostępniania rezultatów projektów i chodzi tutaj 

przede wszystkim o stosowanie określonych rozwiązań technologicznych i 

organizacyjnych (dywersyfikacja wykorzystywanych form udostępniania, digitalizacja 

rezultatów projektu (jeśli jest to możliwe), stosowanie jak najszerszego katalogu 

narzędzi składających się na standard informacyjno-promocyjny dostępności). Drugi 

rodzaj działań odnosi się do samej treści przekazu. W przypadku, gdy w projekcie 

były podejmowane konkretne działania zorientowane na realizację zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

powinny one znajdować swoje odzwierciedlenie także w prowadzonych działaniach 

informacyjno-promocyjnych.  

Zasada zrównoważonego rozwoju 

▪ Podejmowanie działań w zakresie oszczędnego gospodarowania zasobami – 

Tego rodzaju działania są najczęściej deklarowanym wariantem aktywności w 

obszarze realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Taki stan rzeczy nie powinien 

dziwić o tyle, że w przypadku każdego rodzaju działalności / typu podmiotu 

realizującego projekt możliwe jest podejmowanie działań zorientowanych na 

oszczędne gospodarowanie zasobami. Różnice dotyczą tylko rodzaju tych zasobów 

oraz tego, na podjęcie jakiego typu działań decyduje się realizator projektu. Mogą to 

być działania związane z eksploatacją materiałów biurowych (w ramach koncepcji 

tzw. „zielonego biura”), ale mogą to być również działania związane ze zmianą 
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technologii produkcyjnych, tak by były one mniej materiałochłonne. Uniwersalny 

charakter mają działania związane z wykorzystywaniem takich zasobów jak: prąd, 

energia, woda – w określonym zakresie rozwiązania dotyczące tego rodzaju zasobów 

możliwe są do wdrożenia w każdym typie podmiotu / przedsięwzięcia. 

Stopień zaawansowania podejmowanych działań dotyczących oszczędnego 

gospodarowania zasobami wskazuje, że obok działań spójnych z zasadą less waste 

economy (gdzie faktycznie dąży się do zmniejszenia skali wykorzystywanych 

zasobów) podejmowane są także działania bazujące na idei zero waste economy, 

gdzie wprowadza się rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie 

zamkniętych cykli obiegu zasobów / materiałów.  

▪ Uwzględnianie kwestii środowiskowych w opracowaniu i zakupie technologii – 

Najbardziej zaawansowaną formułą działań o charakterze ekologicznym 

realizowanych w ramach zasady zrównoważonego rozwoju są te, w przypadku 

których prowadzone są inwestycje dotyczące stworzenia / zakupu rozwiązań 

technologicznych, których zasadniczą funkcjonalnością jest wdrożenie rozwiązania 

przyjaznego środowisku. Rozwiązaniem pośrednim, ale jednocześnie możliwym do 

zastosowania w większej liczbie przedsięwzięć jest uwzględnianie kwestii 

środowiskowych w opracowywaniu i zakupie technologii. Chodzi tutaj np. o branie 

pod uwagę kwestii energochłonności określonych technologii lub ich trwałości.  

Specyficznym wariantem niniejszego podejścia jest dążenie do cyfryzacji / 

elektronizacji różnych procesów realizowanych w ramach dofinansowanego 

przedsięwzięcia, co stanowi element zwiększania przyjazności działalności 

beneficjenta dla środowiska przyrodniczego i klimatu.  

▪ Podejmowanie działań podnoszących poziom świadomości ekologicznej – 

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju nie musi ograniczać się tylko do 

określonych działań inwestycyjnych. Istotne są również działania, których celem jest 

podniesienie ogólnego poziomu świadomości ekologicznej. W analizowanych 

projektach przyjmują one postać dwojaką (i ten dualizm ocenić należy jako modelowy 

prowadzenia skutecznych działań świadomościowych). Po pierwsze, są to działania 

wewnętrzne, a więc skierowane do członków / pracowników danej organizacji. Po 

drugie, jest to aktywność adresowana do osób / podmiotów zewnętrznych, którymi są 

albo odbiorcy wsparcia, albo szerokie otoczenie społeczno-gospodarcze 

beneficjenta. W tym drugim przypadku, w ramach prowadzonych działań związanych 

z promocją projektu lub upowszechnianiem jego rezultatów należy uwzględniać 

zagadnienia dotyczące zasady zrównoważonego rozwoju (nawet jeśli nie mają one 

dla konkretnego przedsięwzięcia bardzo dużego znaczenia).  

▪ Pośrednie oddziaływanie projektu na zachowanie różnych osób / podmiotów – 

Podejmowane działania projektowe nie muszą oddziaływać w sposób bezpośredni na 

poszczególne kategorie interesariuszy. Pamiętać bowiem należy, że np. zmiana 

świadomości w odniesieniu do kwestii środowiskowych jest procesem długotrwałym, 

o niemożliwej do precyzyjnego przewidzenia skuteczności. Alternatywą, która 

jednocześnie stanowi instrument realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, jest 

oddziaływanie pośrednie poprzez dążenie do zmiany nawyków określonych osób / 

grup. Przykładowo, rozwiązania projektowe odnoszące się kwestii gospodarowania 

odpadami (chociażby utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych) mogą prowadzić do zmiany nawyków wśród mieszkańców 

dotyczących segregacji odpadów i ich utylizacji. Z kolei, cyfryzacja usług publicznych 
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może pośrednio oddziaływać na zmianę nawyków obywateli, jeśli chodzi o realizację 

spraw urzędowych.  

▪ Szerokie podejście do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju – Zasada 

zrównoważonego rozwoju jest najczęściej utożsamiana z wymiarem ekologicznym / 

środowiskowym. Trzeba jednak pamiętać, że zakres jej stosowania jest szerszy i 

odnosi się również do sfery społecznej i gospodarczej. Dlatego też za modelowe 

uznać należy te przedsięwzięcia, w których omawiana zasada jest uwzględniana w 

sposób całościowy. Najczęściej dotyczy to projektów integrujących w sobie 

interwencję w sferze przestrzennej i sferze społecznej, czyli gł. przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Sami projektodawcy zwracają w ramach takich projektów uwagę na 

to, że ich działania oddziałują nie tylko na tkankę przestrzenną danego obszaru, ale 

także na spójność społeczną (np. poprzez zmniejszenie skali zjawiska rozwarstwienia 

społecznego) oraz sytuację gospodarczą tego obszaru (np. poprzez stworzenie 

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej o określonym profilu na obszarze 

rewitalizowanym).  

Powyższe dobre praktyki stosowane na poziomie projektowym w odniesieniu do 

poszczególnych polityk horyzontalnych powinny być uwzględniane zarówno w działaniach 

informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez IZ/IP, jak i na etapie oceny wniosków o 

dofinansowanie (niekoniecznie poprzez stosowanie odnoszących się do nich kryteriów 

wyboru projektów, ale przynajmniej poprzez zwrócenie uwagi osób oceniających na 

użyteczność tego rodzaju rozwiązań).  

Z kolei na poziomie działań programowych i instytucjonalnych jako dobre praktyki 

sprzyjające realizacji zasad horyzontalnych traktować należy: 

▪ Stworzenie mechanizmów zapewniających realizację określonych zasad 

horyzontalnych we wszystkich obszarach wsparcia – W przypadku RPO WSL 

mamy do czynienia (uwzględniając jako punkt odniesienia rozwiązania stosowane 

w innych województwach) ze stosunkowo rozbudowanym i pogłębionym 

podejściem do weryfikacji kwestii realizacji zasad horyzontalnych już na etapie 

aplikowania o wsparcie. Choć z punktu widzenia wnioskodawców takie rozwiązanie 

może generować określone obciążenia administracyjne (konieczność zawarcia 

określonych zapisów we wniosku o dofinansowanie), a jednocześnie nie zawsze 

zawarte we wnioskach o dofinansowanie deklaracje mają szczegółowy charakter, to 

jednak przyjęte podejście ocenić należy pozytywnie. Dodatkową jego korzyścią jest 

swoiste „uwrażliwianie” wnioskodawców na kwestie odnoszące się do 

poszczególnych zasad horyzontalnych, co powinno się przekładać na zwracanie na 

nie większej uwagi już na etapie późniejszej realizacji przedsięwzięcia (nawet jeśli 

nie zostaną wdrożone w projekcie wszystkie rozwiązania założone we wniosku o 

dofinansowanie).  

▪ Zapewnienie określonych form wsparcia skierowanych do grup zagrożonych 

dyskryminacją lub takich, w których uczestnictwo przedstawicieli tych grup 

jest preferowane – Analizując logikę i zakres interwencji należy stwierdzić, że 

mamy do czynienia z obszarami interwencji i rodzajami wsparcia, które są 

kierowane do grup zagrożonych dyskryminacją. Jednocześnie, w ramach kryteriów 

wyboru projektów stosowane są mechanizmy preferowania uczestnictwa osób 

reprezentujących wybrane grupy o szczególnych potrzebach.   

▪ Prowadzenie aktywnych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących 

realizacji zasad horyzontalnych skierowanych do różnych grup interesariuszy 
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– W odniesieniu do polityk horyzontalnych mamy do czynienia w przypadku RPO 

WSL z podejmowaniem zróżnicowanych działań informacyjno-promocyjnych. Choć 

działania te wymagają pewnych korekt (lub uzupełnienia), co stanowi przedmiot 

odpowiednich rekomendacji, to jednak pozytywnie ocenić należy fakt aktywności 

IZ/IP RPO WSL na polu promocji zasad horyzontalnych. Co ważne, prowadzone 

działania nie ograniczają się do jednej kategorii interesariuszy, ale obejmują: 

pracowników IZ/IP, osoby zajmujące się oceną wniosków o dofinansowanie, 

wnioskodawców i beneficjentów.  

▪ Powołanie Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji i działania 

podejmowane w ramach tego stanowiska – Powołanie Koordynatora ds. 

równości szans i niedyskryminacji jest zgodne z zapisami Agendy działań na rzecz 

równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. Z 

przeprowadzonej analizy wynika, że powołany Koordynator realizuje działania w 

wyznaczonym obszarze, gł. w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, 

monitorowania rozwiązań stosowanych w Programie, reagowania w sprawach 

zgłaszanych przez pracowników IZ/IP lub osoby / podmioty zewnętrzne. W 

przypadku, gdyby w przyszłym okresie finansowania nie obowiązywały wymagania 

dotyczące powołania Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji, należy 

rozważyć mimo to utrzymanie takiego stanowiska w ramach IZ.  

 

W ramach identyfikacji działań projektowych dotyczących realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych zidentyfikowano relatywnie dużą ich różnorodność. Przy czym z największym 

zróżnicowaniem mamy do czynienia w przypadku zasad o charakterze równościowym. Może 

to świadczyć nie tylko o zróżnicowanym i zindywidualizowanym charakterze potrzeb w tym 

obszarze, ale także stosunkowo dobrym przygotowaniu beneficjentów do projektowania i 

realizowania działań, które dotyczą zapewnienia w projektach kwestii równościowych. W tym 

kontekście warto zaznaczyć, że to właśnie w odniesieniu do polityk horyzontalnych 

związanych z zasadą równości szans podejmowanych było najwięcej działań informacyjno-

promocyjnych.  

W kontekście oceny podejmowanych działań warto podkreślić, że osoby z 

niepełnosprawnością uczestniczące w projektach w większości dostrzegały określone 

udogodnienia do nich skierowane. Charakter tych udogodnień był zróżnicowany, przy czym 

szczególnie istotne jest to, że brak jakichkolwiek działań dostępnościowych w projektach, w 

których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością dotyczy zdecydowanej mniejszości 

przedsięwzięć.  

Wpływ obowiązku stosowania zasad horyzontalnych na system realizacji 

RPO WSL oraz beneficjentów 

Niniejsza część dotyczy analizy wpływu obowiązku stosowania zasad horyzontalnych na 

system realizacji RPO WSL oraz beneficjentów. W analizie tej wyodrębniono następujące 

zagadnienia problemowe: wyzwania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, 

obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasad 

horyzontalnych oraz ocenę przez adresatów rozwiązań służących realizacji zasad 

horyzontalnych przewidzianych w Agendzie działań na rzecz równości szans i 

niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020. Analizę zamyka prezentacja 

zaleceń dotyczących rozwiązań w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych w nowym 
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okresie programowania z uwzględnieniem dobrych praktyk z bieżącego okresu 

finansowania.  

Wyzwania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych 

Poniżej przedstawiono wyniki identyfikacji rodzajów wyzwań związanych z wdrażaniem 

zasad horyzontalnych, z jakimi miały do czynienia podmioty zarządzające i wdrażające RPO 

WSL (IZ, IP, beneficjenci), z jednoczesnym uwzględnieniem sposobów radzenia sobie z tymi 

wyzwaniami. 

Wykres 75. Występowanie problemów lub wyzwań w trakcie wdrażania rozwiązań służących realizacji 

poszczególnych zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; zasada równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: EFRR - n=588, EFS - n=354, Ogółem - n=942; zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn: EFRR - n=591, EFS - n=357, Ogółem - n=948; zasada zrównoważonego rozwoju: EFRR - n=571, EFS - 

n=302, Ogółem - n=873. zasada partnerstwa: EFRR - n=264, EFS - n=106, Ogółem - n=370; pytanie zadawane w przypadku 

wskazania na pozytywny lub neutralny wpływ projektu na realizację danej zasady 

Jak wynika z powyższych danych, zdecydowana większość beneficjentów nie dostrzega 

specyficznych problemów lub wyzwań, które związane byłyby z wdrażaniem rozwiązań 

służących realizacji poszczególnych zasad horyzontalnych.  

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

niepełnosprawnością, 7,3% badanych realizujących projekty w ramach EFS oraz 3,7% 

badanych w przypadku EFRR potwierdziło występowanie określonych problemów lub 

wyzwań. Wyzwania te dotyczyły przede wszystkim: trudności w rekrutacji uczestników 

projektu; większej złożoności działań w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych i 

architektonicznych; zapewnienia odpowiedniej opieki / obsługi osób z niepełnosprawnością 

uczestniczących w projekcie; niewystarczające środki finansowe na realizację działań 

związanych z realizacją niniejszej zasady.  

W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 3,4% badanych realizujących 

projekty w ramach EFS oraz 0,8% badanych w przypadku EFRR potwierdziło występowanie 

określonych problemów lub wyzwań. Wyzwania te dotyczyły przede wszystkim problemów w 

zapewnieniu równego uczestnictwa osób w projekcie lub skutecznego wdrożenia preferencji 

dla grupy defaworyzowanej. Wynikało to np. z: braku motywacji przedstawicieli danej płci do 

wzięcia udziału w danym projekcie; stereotypów dotyczących korzystania z danej formy 

wsparcia przez przedstawicieli danej płci; niewielkiej liczby osób reprezentujących grupę de 
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faworyzowaną, które spełniałyby dodatkowe, obowiązujące w projekcie, kryteria doboru 

uczestników. 

W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju, 2,3% badanych realizujących projekty w 

ramach EFRR oraz 0,7% badanych w przypadku EFS potwierdziło występowanie 

określonych problemów lub wyzwań. Wyzwania te dotyczyły przede wszystkim: trudności i 

ograniczeń technologicznych; problemów z przezwyciężeniem oporu interesariuszy przed 

wdrażaniem określonych rozwiązań technologicznych.  

W przypadku zasady partnerstwa, 4,5% badanych realizujących projekty w ramach EFRR 

oraz 1,9% badanych w przypadku EFS potwierdziło występowanie określonych problemów 

lub wyzwań. Wyzwania te dotyczyły przede wszystkim: trudności we współpracy z 

partnerami; ograniczona liczba podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach 

realizowanego projektu; trudności we współpracy i komunikacji spowodowane pandemią 

COVID-19.  

Wyzwania dotyczące realizacji zasad horyzontalnych były także identyfikowane w 

odniesieniu do funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, z 

uwzględnieniem poszczególnych etapów rzeczonego wdrażania.  

Wykres 76. Występowanie problemów lub wyzwań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych 

na poszczególnych etapach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z pracownikami IZ i IP; IZ DRR - n=19, IZ DFS - n=99, IZ 

DFR - n=53, IZ ogółem - n=171, IP WUP - n=58, IP ŚCP - n=43, IP ZIT/RIT - n=15, Ogółem - n=287; pytanie zadawane osobom 

zajmującym się kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi 
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W przypadku wszystkich badanych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu 

mamy do czynienia ze zdecydowaną dominacją przekonania o braku problemów w związku 

realizacją zasad horyzontalnych (tego zadania jest 43,7% ogółu pracowników wszystkich 

instytucji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że chodzi tu wyłącznie o pracowników 

zajmujących się w swojej pracy kwestiami związanymi z zasadami horyzontalnymi. 

Relatywnie duży odsetek (37,3%) nie posiada także skrystalizowanej opinii na temat 

ewentualnych wyzwań. 

Jeśli już wskazywano na występowanie określonych problemów i wyzwań, to dotyczą one 

przede wszystkim dwóch etapów wdrażania RPO WSL. Po pierwsze, jest to etap naboru i 

oceny projektów (na który wskazało 12,9% wszystkich respondentów), po drugie natomiast – 

etap kontroli projektów (6,1%).  

W badaniu jakościowym członków KOP zwracano uwagę na fakt, że problemem na etapie 

oceny w szczególności są zbyt ogólne i powierzchowne zapisy we wniosku o 

dofinansowanie, które dotyczą realizacji zasad horyzontalnych (choć obecnie dostrzegalna 

jest w tym zakresie poprawa w stosunku do wcześniejszego okresu wdrażania Programu), 

co może świadczyć o tym, że wnioskodawcy nadal nie zawsze trafnie rozumieją założenia i 

cele poszczególnych zasad horyzontalnych. Inny problem odnoszący się do etapu oceny 

związany jest z tym, iż wnioskodawcy nie zawsze wiedzą do jakiego elementu projektu mają 

odnosić się działania zorientowane na zapewnienie realizacji zasad horyzontalnych 

(realizacji działań projektowych, sposobu działania beneficjentów, charakteru produktów 

powstałych w ramach projektu, typu ostatecznych odbiorców, czy też jeszcze innych 

aspektów, a może wszystkich spośród ww. wymienionych). Jednocześnie, podkreślaną w 

badaniu jakościowym (ale także sygnalizowaną w różnych aspektach badania ilościowego, w 

ramach swobodnych wypowiedzi respondentów) trudnością jest konieczność dostosowania 

poszczególnych zasad horyzontalnych do konkretnych rodzajów wsparcia (chodzi tu nie tylko 

o podział funduszowy, ale także kwestię dostosowania poszczególnych zasad do bardziej 

szczegółowych typów interwencji, np. typów projektów). 

 

W przypadku wyzwań związanych z realizacją polityk horyzontalnych kluczowym wnioskiem 

jest fakt ich relatywnie niewielkiej skali występowania. Odnosi się to zarówno do perspektywy 

beneficjenckiej, jak i instytucjonalnej – w obu przypadkach wyraźna mniejszość badanych 

dostrzega jakiekolwiek problemy związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych. Choć jest to 

konkluzja zdecydowanie pozytywna, to jednak pamiętać należy, że nie zawsze jednoznaczne 

jest powiązanie określonego problemu z kwestią polityk horyzontalnych. Przykładowo, 

problemy z rekrutacją uczestników projektów – które stanowią jeden z głównych problemów 

realizacyjnych w projektach współfinansowanych z EFS (na co wskazują zapisy wniosków o 

płatność odnoszące się do trudności w osiągnięciu założonych wartości docelowych 

wskaźników projektowych) mogą wskazywać np. na problem w zapewnieniu odpowiedniej 

dostępności projektu, czy niedopasowaniu do szczególnych potrzeb danej grupy odbiorców. 

A te przykładowe kwestie są już bez wątpienia ściśle powiązane z problematyką polityk 

horyzontalnych.  

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

zasad horyzontalnych 

W niniejszej części dokonano identyfikacji i oceny obciążeń administracyjnych związanych z 

realizacją działań dotyczących wdrażania ww. zasad na poziomie programu i projektów, 

uwzględniając przy tym również kontekst osiągniętych efektów tych działań. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badania beneficjentów odnoszące się do 

występowania oraz oceny uciążliwości dodatkowych obciążeń administracyjnych związanych 

z wdrażaniem zasad horyzontalnych.  

Wykres 77. Występowanie oraz ocena uciążliwości dodatkowych obciążeń administracyjnych 

związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z beneficjentami; występowanie obciążeń: EFRR - n=511, 

EFS - n=318, Ogółem - n=829, pytanie zadawane w przypadku deklaracji pozytywnego wpływu projektu na realizację 

przynajmniej jednej zasady horyzontalnej; ocena uciążliwości:  EFRR - n=88, EFS - n=63, Ogółem - n=151, pytanie zadawane 

osobom wskazującym na występowanie dodatkowych obciążeń administracyjnych  

Dominuje sytuacja niedostrzegania szczególnych obciążeń administracyjnych związanych z 

realizacją zasad horyzontalnych w projekcie – dotyczy ona 44,6% wszystkich projektów (w 

ramach EFRR jest to 43,4% przedsięwzięć, w przypadku EFS – 46,5%). Na poziomie całego 

Programu jedynie niespełna jedna piąta (18,2%) badanych dostrzega tego rodzaju 

dodatkowe obciążenia, przy czym – jak wskazują dane na drugim powyższym wykresie – 

najczęściej obciążenia te cechowały się średnim stopniem uciążliwości (49,7% 

respondentów wskazało na taką dotkliwość rzeczonych obciążeń), trudno więc traktować je 

jako krytyczną barierę sprawnej realizacji projektu. 

O obciążenia administracyjne związane z realizacją zasad horyzontalnych na 

instytucjonalnym poziomie wdrażania Programu zapytano także pracowników 

poszczególnych instytucji, którzy zadeklarowali zajmowanie się w swojej pracy kwestiami 

dotyczącymi tychże zasad. Respondenci wskazywali w tym przypadku przede wszystkim na 

następujące kwestie i problemy: niejasność regulacji dotyczących stosowania i 

egzekwowania realizacji zasad horyzontalnych; konieczność przeprowadzania dodatkowych 

elementów oceny w procesie oceny wniosków o dofinansowanie; konieczność wzywania 

wnioskodawców do wyjaśnień lub uzupełnień wniosków o dofinansowanie ze względu na 

błędy lub braki w częściach dotyczących zasad horyzontalnych; konieczność prowadzenia 

działań informacyjno-promocyjnych dotyczących zasad horyzontalnych; konieczność 
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przygotowywania dokumentacji związanej z realizacją zasad horyzontalnych (w tym: 

śledzenie zmian prawnych dotyczących zasad horyzontalnych, które mogą skutkować 

koniecznością modyfikacji dokumentów szczebla regionalnego); konieczność podejmowania 

różnego rodzaju działań zorientowanych na zapewnienie realizacji standardów dostępności. 

Jednocześnie, należy zauważyć, że część respondentów stwierdziła, że działania związane 

z zasadami horyzontalnymi nie generują znaczących dodatkowych obciążeń 

administracyjnych. 

Z kolei w badaniu jakościowym osób zajmujących się oceną wniosków o dofinansowanie 

zwrócono uwagę na różne aspekty możliwych obciążeń administracyjnych dotyczących 

realizacji zasad horyzontalnych. Ze względu na charakter respondentów zwracano uwagę  

przede wszystkim na etap oceny wniosków o dofinansowanie. Po pierwsze, zwrócono 

uwagę, że przyjęty obecnie model i sposób oceny sprawia, że faktyczna skala obciążeń 

administracyjnych nie ma jednolitego charakteru i natężenia, ale jest w praktyce zależna od 

podejścia osoby oceniającej oraz jakości i zakresu informacji podanych we wniosku o 

dofinansowanie przez wnioskodawcę. Po drugie, stopień dotkliwości obciążeń 

administracyjnych dla osób prowadzących ocenę jest w dużym stopniu zależny od rodzaju 

wsparcia (np. w przypadku kierowania przedsięwzięcia do osób z niepełnosprawnością, 

stopień złożoności oceny w odniesieniu do zasad horyzontalnych będzie odpowiednio 

większy). Po trzecie, stopień dotkliwości obciążeń administracyjnych związanych z etapem 

oceny projektów jest uwarunkowany poziomem wiedzy i doświadczenia osoby oceniającej (w 

przypadku osób bardziej doświadczonych, przy jednocześnie ogólnym charakterze zapisów 

wniosku o dofinansowanie, ocena zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi może być 

mniej obciążająca, a bardziej rutynowa). 

 

W przypadku obciążeń administracyjnych mamy do czynienia z sytuacją podobną jak w 

odniesieniu do wyzwań związanych z wdrażaniem polityk horyzontalnych – skala tego 

problemu jest relatywnie niewielka. Wniosek ten jest o tyle istotny, że – jak stwierdzono 

analizując regulacje dotyczące poszczególnych etapów wdrażania – w RPO WSL mamy do 

czynienia ze stosunkowo rozbudowanymi obowiązkami informacyjnymi projektodawców na 

etapie aplikowania o wsparcie i składania wniosków o płatność (chodzi tutaj o obowiązki 

informacyjne odnoszące się do kwestii polityk horyzontalnych). Jak się jednak okazuje, dla 

samych realizatorów projektów nie stanowi to bardzo poważnego problemu.   

Zalecenia dotyczące rozwiązań w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych w 

nowym okresie programowania  

Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące rozwiązań w zakresie wdrażania zasad 

horyzontalnych w nowym okresie programowania. Uwzględniono tutaj zarówno działania 

dotychczas prowadzone (w aspekcie ich ewentualnej kontynuacji lub rezygnacji z nich w 

nowej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowanych dobrych 

praktyk), jak i rozwiązania nowe. 

Uwzględniając całość przeprowadzonej analizy i sformułowanych w jej ramach wniosków 

określono następujące kluczowe zalecenia dotyczące rozwiązań w zakresie wdrażania 

zasad horyzontalnych w nowym okresie programowania: 

▪ Wzmocnienie potencjału merytorycznego wnioskodawców / beneficjentów w 

zakresie realizacji zasad horyzontalnych: 

- Stworzenie i upowszechnianie ogólnopolskiej bazy przykładowych działań, które 

do tej pory były stosowane w projektach określonego typu w celu realizacji 
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poszczególnych zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

zidentyfikowanych jako dobre praktyki w realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych.  

- Uwzględnienie w bazie przykładowych działań typowych dla: danego typu 

interwencji (Priorytet Inwestycyjny, Oś priorytetowa, Działanie); typu 

realizowanych działań projektowych, branży, w której realizowany jest projekt; 

charakteru grupy docelowej. 

- Zapewnienie aktualizacji powyższej bazy wraz z postępem wdrażania projektów 

w ramach przyszłego okresu finansowania. 

- Wykorzystywanie powyższej bazy w działaniach szkoleniowych. 

- Załączanie do dokumentacji konkursowej poglądowego materiału na temat 

realizacji zasad horyzontalnych w danym obszarze wsparcia. 

▪ Zmiana podejścia do weryfikacji realizacji zasad horyzontalnych na etapie 

oceny projektów: 

- Rozważenie zmiany podejścia do procesu oceny wniosków o dofinansowanie w 

zakresie zgodności projektów z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi 

poprzez uwzględnienie następujących podejść: 

- Podejście standaryzujące – podejście to zakłada zwiększenie standaryzacji 

procesu oceny np. poprzez określenie działań w zakresie realizacji zasad 

horyzontalnych wymaganych dla danego obszaru interwencji i włączenie w 

proces oceny elementu wyboru przez wnioskodawcę tych działań z określonego 

katalogu, które planuje zastosować w swoim projekcie. Na podstawie tego 

wyboru (z ewentualnym doprecyzowaniem opisowym oraz możliwością dodania 

własnych typów działań, spoza obowiązującego katalogu) dokonywana byłaby 

ocena zgodności projektu z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi. 

- Podejście redukujące zakres oceny – podejście to polega na pełnym odejściu od 

dotychczasowego modelu oceny (za wyjątkiem sytuacji określonych w 

regulacjach nadrzędnych, np. dotyczących wymogu stosowania w procesie 

oceny projektów w ramach EFS standardu minimum realizacji zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS) na 

rzecz oświadczenia wnioskodawcy o zgodności jego projektu z poszczególnymi 

zasadami horyzontalnymi. W takim modelu środek ciężkości weryfikacji tej 

zgodności przeniesiony byłby z etapu oceny (gdzie występuje brak rzeczywistej 

możliwości weryfikacji informacji podawanych przez wnioskodawcę) na etap 

kontroli projektu. 

- Podejście pośrednie (1) – zastosowanie odmiennego podejścia dla przypadków 

pozytywnego lub neutralnego wpływu projektów na realizację poszczególnych 

zasad horyzontalnych. W przypadku wpływu neutralnego wnioskodawca 

składałby jedynie oświadczenie dotyczące występowania tego rodzaju 

oddziaływania, a weryfikacja zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi 

dokonywana na podstawie takiego oświadczenia byłaby dokonywana za pomocą 

kryterium dostępowego, obligatoryjnego do spełnienia dla wszystkich 

wnioskodawców. W przypadku deklarowanego wpływu pozytywnego 

wnioskodawca zobowiązany byłby do wskazania (w oparciu o proponowany 

katalog lub spoza tego katalogu) działań planowanych do realizacji w swoim 
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projekcie oraz uzasadnienia wyboru tych działań w kontekście zapewnienia 

pozytywnego oddziaływania projektu na realizację zasad horyzontalnych. 

- Podejście pośrednie (2) – W ramach podejścia pośredniego należałoby także 

rozważyć rozwiązanie, w ramach którego do poszczególnych obszarów 

interwencji przypisane byłyby określone kombinacje powyższych podejść. Innymi 

słowy, dla poszczególnych obszarów interwencji zostałyby wskazane te zasady 

horyzontalne, których weryfikacja bazowałaby wyłącznie na oświadczeniu 

(zasady mające mniejsze znaczenie dla danego obszaru interwencji) i te, których 

spełnienie oceniane byłoby na podstawie szczegółowych informacji podanych 

przez wnioskodawcę (zasady mające kluczowe znaczenie dla danego obszaru 

interwencji). 

- Na poziomie całego Programu rekomendowane jest zastosowanie podejścia 

pośredniego (2), które pozwala zastosować model oceny i weryfikacji zgodności 

projektu z zasadami horyzontalnymi do specyfiki danego obszaru i znaczenia 

poszczególnych zasad horyzontalnych w tym obszarze interwencji.    

▪ Wprowadzenie lub utrzymanie szczegółowych rozwiązań optymalizujących 

kwestię realizacji zasad horyzontalnych w RPO WSL: 

- Utrzymanie możliwości realizacji w ramach EFRR projektów zakładających 

neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

- Zwiększenie znaczenia kwestii dostępności dla osób z innymi typami 

niepełnosprawności niż niepełnosprawność ruchowa w odniesieniu do dwóch 

kwestii: prowadzonych działań informacyjnych oraz oceny realizacji kwestii 

dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami. 

- Podjęcie działań zorientowanych na zwiększenie wiedzy wśród beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów na temat istnienia i stosowania mechanizmu 

racjonalnych usprawnień: podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych 

skierowanych do beneficjentów i uczestników projektów; prezentowanie w 

ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych konkretnych 

przykładów zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień; uwzględnianie 

na etapie kontroli prowadzonych przez beneficjentów działań informacyjno-

promocyjnych kwestii informowania potencjalnych uczestników projektów o 

możliwości zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień (przy czym 

wprowadzenie niniejszego rozwiązania może wymagać konsultacji na szczeblu 

ministerialnym i wprowadzenia określonych zapisów do dokumentów 

regulujących obowiązki beneficjentów w zakresie promocji). 

- Prowadzenie działań szkoleniowych adresowanych do osób oceniających nie w 

formule ogólnych szkoleń dotyczących regulacji odnoszących się do realizacji 

zasad horyzontalnych, ale do: specyfiki realizacji zasad horyzontalnych w danym 

obszarze wsparcia (np. możliwości i ograniczeń stosowania architektonicznych 

standardów dostępności w obiektach zabytkowych, sposobu uwzględniania 

różnych rodzajów niepełnosprawności w ramach działań 

antydyskryminacyjnych); dobrych praktyk w realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych; aktualizacji regulacji w zakresie realizacji zasad horyzontalnych; 

aktualizacji wiedzy osób oceniających w zakresie nowych rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych, które mogą zwiększać skuteczność realizacji 

zasad horyzontalnych. Optymalnym wariantem prowadzenia działań 
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szkoleniowych powinny być webinary zapewniające stałą dostępność dla 

szerokiego grona osób zajmujących się oceną wniosków o dofinansowanie.  

-  Premiowanie rozwiązań zakładających konsultacje z osobami reprezentującymi 

osoby zagrożone dyskryminacją na etapie opracowywania założeń projektu i/lub 

jego realizacji (podejście partycypacyjne, audyt dostępności itp.).  
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Wnioski i rekomendacje 
W poniższej tabeli przedstawiono wnioski z badania oraz propozycje odnoszących się do 

nich rekomendacji. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w tabeli 

określono: treść wniosku, treść rekomendacji, adresata rekomendacji (instytucję 

odpowiedzialną za wdrożenie rekomendacji), sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 

sposobu wdrożenia rekomendacji), termin wdrożenia rekomendacji (data dzienna kończąca 

dany kwartał) oraz klasę rekomendacji (pozasystemowa – horyzontalna – programowa: 

strategiczna lub operacyjna). 

W kontekście poniższych rekomendacji podkreślić trzeba, że moment opracowania raportu 

końcowego (IV kwartał 2020 roku) sprawia, że rekomendacje dotyczą przede wszystkim 

przyszłego okresu finansowania, zarówno w aspekcie systemowym, jak i dotyczącym 

stosowania zasad horyzontalnych. Wynika to z faktu, że nawet przy celowości i uzasadnieniu 

merytorycznym poszczególnych rekomendacji w kontekście perspektywy 2014-2020 ich 

wdrażanie w ramach bieżącego okresu finansowania najprawdopodobniej nie przyniosłoby 

rezultatów i korzyści, które uzasadniałyby angażowanie określonych zasobów ludzkich, 

czasowych i finansowych do wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań. Jednocześnie 

jednak, pozostały okres bieżącej perspektywy finansowej może być traktowany jako 

użyteczny na potrzeby ewentualnego pilotażu wybranych rozwiązań, mechanizmów i 

procedur, tak by ich pełne wdrożenie w ramach perspektywy 2021-2027 uwzględniało 

modyfikacje wynikające z przeprowadzonych działań pilotażowych.  
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Tabela 6. Tabela wniosków i rekomendacji 

L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

1.  Przyjęta struktura 

systemu zarządzania i 

wdrażania RPO WSL 

ma generalnie 

charakter 

funkcjonalny, pomimo 

swojej dużej 

złożoności.  

(s. 27-30) 

Wprowadzenie 

szczegółowych 

rozwiązań 

dotyczących 

funkcjonowania 

systemu zarządzania 

i wdrażania RPO 

WSL, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

relacji IZ ↔ IP oraz 

IZ ↔ instytucje 

szczebla krajowego. 

(s. 29-30)  

▪ IZ RPO WSL ▪ Uspójnienie kwestii nadzoru IP WUP przez IZ 

RPO WSL poprzez przypisanie zadań i 

kompetencji w zakresie sprawowania tego 

nadzoru do jednej komórki organizacyjnej w 

ramach IZ RPO WSL. 

▪ Rozważenie wprowadzenia zmian w zakresie 

zadań powierzanych IP odpowiedzialnym za 

wdrażanie instrumentów terytorialnych – 

Chodzi w tym przypadku o wprowadzenie w 

odniesieniu do wszystkich IP realizujących 

zadania dotyczące wdrażania instrumentów 

terytorialnych poszerzenia zakresu tych zadań, 

przynajmniej, o element oceny merytorycznej, 

która wykraczałaby poza ocenę zgodności 

projektu ze strategią danego obszaru 

funkcjonalnego. Poszerzenie to mogłoby mieć 

charakter stały (w ramach wszystkich 

konkursów wdrażanych w określonych 

obszarach interwencji z wykorzystaniem 

instrumentów terytorialnych) lub doraźny (w 

zależności od konieczności wsparcia IZ na 

etapie oceny merytorycznej).  

Należy przy tym podkreślić, że wprowadzenie 

takiego rozwiązania jest w sposób ścisły 

zależne od regulacji nadrzędnych (krajowych i 

wspólnotowych)  dotyczących wdrażania 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

instrumentów terytorialnych w latach 2021-

2027. To warunkowanie odnosi się zarówno do 

zakresu zadań powierzanych IP, jak i celowości 

/ możliwości samego powoływania tych 

instytucji. Jednocześnie, w przypadku 

wdrożenia niniejszego zalecenia niezbędne 

mogłoby się okazać wzmocnienie potencjału 

kadrowego i organizacyjnego IP. 

▪ Zmiana podejścia do prowadzenia wewnątrz- 

(w ramach IZ i IP) i międzyinstytucjonalnych 

(pomiędzy IZ a poszczególnymi IP) 

procesów konsultacyjnych dotyczących 

wprowadzanych zmian, aktualizacji, 

modyfikacji istotnych dokumentów 

programowych itp. – Konsultacje powinny być 

prowadzone w inny sposób niż w formie 

dedykowanej korespondencji. Powinny one 

mieć raczej charakter zbliżony do konsultacji 

społecznych – zamiast kierowania zapytania o 

konsultację do konkretnej osoby / komórki 

organizacyjnej należy udostępniać 

konsultowany dokument, wraz z określeniem 

terminu na jego ewentualne zaopiniowanie. By 

zwiększyć szansę na otrzymanie informacji 

zwrotnej od instytucji / komórek kluczowych dla 

przedmiotu konsultacji, w ramach udostępniania 

dokumentu należałoby wskazać instytucje / 

komórki kluczowe dla przedmiotu konsultacji. 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

Odejście od szerokiego modelu konsultacji 

byłoby natomiast wskazane w sytuacji 

możliwości jednoznacznego wskazania 

instytucji / komórek organizacyjnych, których 

jako jedynych dotyczy przedmiot konsultacji. W 

takim wariancie konsultacje prowadzone byłyby 

tylko z tymi instytucjami / komórkami 

organizacyjnymi.  

W ramach poszczególnych komórek 

organizacyjnych powinno być także zwiększone 

włączenie pracowników niedecyzyjnych w 

procesy konsultowania pewnych dokumentów i 

rozwiązań, co pozwoliłoby zwiększyć sprawność 

prowadzenia procesów konsultacyjnych 

(zarówno ze względu na brak konieczności 

każdorazowego angażowania szczebla 

kierowniczego, a przede wszystkim – 

dyrekcyjnego, jak i na wykorzystanie istotnej 

wiedzy operacyjnej pracowników szczebla 

niedecyzyjnego). Przy czym tego rodzaju 

podejście musiałoby być stosowanie elastycznie 

– w przypadku kwestii najbardziej kluczowych 

dla procesu wdrażania może występować 

konieczność zaangażowania także szczebla 

dyrekcyjnego. 

2.  Struktura wewnętrzna 

IZ RPO WSL ma 

charakter 

Optymalizacja 

struktury 

organizacyjnej IZ 

▪ IZ RPO WSL ▪ Wzmocnienie funkcji decyzyjno-

interpretacyjno-koordynującej Departamentu 

Rozwoju Regionalnego – Tego rodzaju 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

funkcjonalny, niemniej 

jednak poza 

występowaniem 

określonych 

problemów 

szczegółowych 

zidentyfikowano także 

problem 

niejednoznacznego 

określenia i 

zdefiniowania 

wiodącego ośrodka 

decyzyjno-

interpretacyjno-

koordynującego w 

ramach procesu 

realizacji Programu i 

jego relacji z 

poszczególnymi 

elementami systemu 

wdrażania RPO WSL 

w IZ. 

(s. 37-38) 

RPO WSL i podziału 

zadań oraz 

odpowiedzialności w 

jej ramach. 

(s. 38) 

wzmocnienie może zostać osiągnięte poprzez 

jednoznaczne określenie roli koordynującej i 

decyzyjnej DRR poprzez odpowiednie 

sformułowanie zapisów Instrukcji 

Wykonawczych (chodzi tutaj przede wszystkim 

o rezygnację w przypadku procesów 

konsultowania dokumentów / regulacji z 

elementu „akceptacji” / „uzgodnienia” propozycji 

przedkładanych przez DRR pozostałym 

departamentom – w treści IW, gdy mowa jest o 

konsultacji dokumentów / regulacji nie należy 

stosować elementu „akceptacji” przez inne niż 

DRR departamenty lub ew. „uzgodnienia”, a 

jedynie zakładać: „opiniowanie”, „zgłaszanie 

uwag” itp.; jednocześnie zgłoszenie 

ewentualnych uwag nie powinno nakładać na 

DRR obowiązku ponownych konsultacji z innymi 

departamentami). Takie rozwiązanie nie 

prowadzi do wyodrębnienia w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego 

bardzo rozbudowanej wewnętrznie i licznej pod 

względem personelu komórki organizacyjnej, 

która mogłaby się cechować ograniczoną 

sterownością i elastycznością. Niemniej jednak 

ewentualne wzmocnienie DRR w wymiarze 

decyzyjnym (w zależności od jego skali) może 

oznaczać także konieczność merytorycznego i 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

kadrowego wzmocnienia tej komórki 

organizacyjnej. 

▪ Zmiana podejścia w zakresie dekretacji – 

Chodzi w tym przypadku o precyzyjne 

wskazywanie w procesie dekretacji jednej 

komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

prowadzenie sprawy; każdorazowe 

wskazywanie w procesie dekretacji komórki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie 

sprawy w przypadku, gdy korespondencja 

kierowana jest do więcej niż jednej komórki 

organizacyjnej. W przypadku, gdy dekretacja 

nieopisana w Instrukcji Wykonawczej ma 

charakter powtarzalny – przekazywanie 

informacji o takiej sytuacji do komórki 

odpowiedzialnej za system realizacji. 

▪ Wprowadzenie szczegółowych modyfikacji 

dotyczących istniejącego podziału 

kompetencji i odpowiedzialności w ramach 

IZ RPO WSL: 

- Włączenie zadań dotyczących opracowania 

SZOOP oraz funkcjonowania Komitetu 

Monitorującego do zakresu zadań jednej 

komórki organizacyjnej.  

- Ulokowanie całości kompetencji i 

odpowiedzialności w zakresie nadzoru i 



Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

 

 

179 

L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

kontroli systemowej nad IP WUP w ramach 

jednej komórki organizacyjnej.  

3.  Strukturę i przebieg 

procesów 

komunikacyjnych w 

ramach systemu 

realizacji RPO WSL 

należy ocenić 

generalnie pozytywnie, 

z jednoczesnym 

uwzględnieniem 

występujących 

problemów i 

ograniczeń. 

(s. 39-48) 

Zainicjowanie i 

przeprowadzenie na 

potrzeby przyszłego 

okresu finansowania 

działań 

optymalizujących 

przebieg procesów 

komunikacyjnych w 

ramach systemu 

realizacji RPO WSL. 

(s. 48)  

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

▪ Wprowadzenie pełnej elektronizacji 

korespondencji wewnątrz- oraz 

międzyinstytucjonalnej (pomiędzy 

instytucjami funkcjonującymi w ramach 

systemu realizacji RPO WSL). 

▪ Utrzymanie możliwie jak najszerszego zakresu 

stosowania komunikacji zdalnej, szczególnie 

w przypadku komunikacji z instytucjami z 

różnych części województwa (zarówno jeśli 

chodzi o wnioskodawców / beneficjentów, jak 

i np. instytucje odpowiedzialne za wdrażanie 

wsparcia w formule instrumentów 

terytorialnych). 

▪ Zapewnienie – w miarę możliwości – kontaktu 

telefonicznego / elektronicznego z 

pracownikami także w ramach pracy zdalnej – 

(np. poprzez zautomatyzowane przekierowywanie 

połączeń telefonicznych, wprowadzenie dyżurów 

telefonicznych lub zapewnienie możliwości 

kontaktu z wykorzystaniem elektronicznych 

kanałów komunikacji audio-video). 

▪ Wprowadzenie (przynajmniej w odniesieniu do 

całej IZ RPO WSL) – wzorem Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego – 

określonych ram czasowych dostępności 

telefonicznej pracowników komórek 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

organizacyjnych mających kontakt z 

wnioskodawcami / beneficjentami (z 

zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie kontaktu 

telefonicznego oraz relacji pomiędzy 

przedstawicielami instytucji a beneficjentami, a 

nie pomiędzy przedstawicielami poszczególnych 

instytucji / komórek organizacyjnych). 

▪ Dążenie do skrócenia łańcuchów 

komunikacyjnych (zmniejszenie skali 

występowania komunikacji zapośredniczonej) 

oraz wprowadzenie mechanizmów 

wewnętrznej dystrybucji istotnych informacji 

(co ma szczególne znaczenie w przypadku 

pracy w trybie zdalnym, gdzie często 

wyjaśnienia i odpowiedzi udzielane są w 

komunikacji pomiędzy dwoma osobami). 

▪ Włączenie – na możliwie jak najwcześniejszym 

etapie – osób / komórek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za działania informacyjne w 

„obieg przepływu wiadomości” dotyczący 

planów w zakresie znaczących zmian w 

warunkach otrzymania wsparcia, istotnych 

zmian prawnych, planowanych naborów. 

▪ Wymiana dobrych praktyk pomiędzy 

instytucjami w zakresie usprawnienia pracy w 

formule zdalnej zarówno w kwestiach 

technicznych (rozważenie standaryzacji 

oprogramowania i platformy do komunikacji, 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

wymiany plików, wideokonferencji), jak i 

organizacyjnych (uwzględnienie doświadczeń 

ŚCP w zakresie telepracy rotacyjnej). 

4.  Analiza przebiegu 

procesów wdrażania 

Programu na jego 

poszczególnych 

etapach wskazuje na 

występowanie 

określonych „wąskich 

gardeł” lub elementów 

ograniczających 

sprawność realizacji 

RPO WSL.  

(s. 58-59) 

Wprowadzenie 

ogólnosystemowych 

oraz specyficznych 

dla danego etapu 

rozwiązań 

upraszczających i/lub 

skracających 

przebieg określonych 

procesów i procedur. 

(s. 59-60) 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

▪ Uproszczenie i skrócenie łańcuchów 

decyzyjnych w ramach procesów 

realizowanych przez instytucje zaangażowane 

w proces realizacji Programu – (1) Weryfikacja 

przebiegu procesów zaplanowanych w przyszłym 

okresie finansowania w Instrukcjach 

Wykonawczych poszczególnych instytucji pod 

kątem możliwości i zasadności stosowania – w 

większym stopniu niż dotychczas – rozwiązania 

polegającego na uproszczeniu i skróceniu całości 

procesów zadaniowych poprzez „spłaszczenie” 

struktur decyzyjnych do formuły dwupoziomowej, 

z większym wykorzystaniem kadry koordynatorów 

zespołów i kadry kierowniczej. Na poziomie 

generalnym, oznaczałoby to dążenie do 

zwiększenia udziału tych procesów, w których 

zatwierdzenie / akceptacja określonych działań 

lub decyzji byłaby przypisana do osoby 

bezpośrednio kierującej pracami danej komórki 

organizacyjnej, nie zaś kadry dyrekcyjnej. (2) 

Rezygnacja z zatwierdzania dokumentacji 

konkursowej przez Zarząd Województwa. 

▪ Wprowadzenie rozwiązań zorientowanych na 

skrócenie ogólnego czasu oceny wniosków o 

dofinansowanie i weryfikacji wniosków o 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

płatność – Korzystanie z mechanizmu 

reagowania instytucji na znaczący wzrost liczby 

składanych wniosków poprzez: (a) utrzymanie 

dotychczasowego podejścia w ramach IZ/IP 

WUP, które polega na angażowaniu do procesu 

oceny pracowników spoza komórek zajmujących 

się oceną, ale reprezentujących komórki 

organizacyjne zaangażowane w proces 

wdrażania RPO, (b) wdrożenie rozwiązania 

polegającego na angażowaniu w proces oceny 

pracowników departamentów / wydziałów 

„branżowych”, które nie stanowią elementu 

systemu realizacji RPO WSL (uwzględniając 

niezbędną w takiej sytuacji zmianę zakresu 

czynności pracowników spoza systemu realizacji 

RPO WSL, którzy mogliby wziąć udział w ocenie); 

mechanizm może także obejmować pracowników 

IP ZIT/RIT w sytuacji, gdy nie zostałaby wdrożona 

wcześniejsza rekomendacja o systemowym 

poszerzeniu zakresu zadań realizowanych przez 

te instytucje, przy czym wdrożenie takiego 

rozwiązania będzie zależne od zasad 

funkcjonowania i finansowania IP ZIT/RIT – w tym 

przypadku pracownicy ZIT/RIT byliby włączani w 

proces oceny nie tylko w ramach konkursów 

dotyczących instrumentów terytorialnych); 

Wprowadzenie rozwiązań ograniczających liczbę 

składanych wniosków o płatność: (a) 

wprowadzenie limitu wniosków o płatność 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

składanych w okresie realizacji projektu, (b) 

wprowadzenie minimalnego pułapu kwoty, której 

dotyczyć może wniosek o płatność; 

Wprowadzenie – na poziomie całego Programu i 

wszystkich instytucji w jego ramach – metodyki 

weryfikacji wniosków o płatność w oparciu o 

próbę dokumentów finansowych.; Podejmowanie 

działań zorientowanych na zmniejszenie liczby 

błędów we wnioskach o płatność poprzez: 

prowadzenie działań zwiększających wiedzę 

merytoryczną beneficjentów, mniej rygorystyczne 

stanowisko pracowników weryfikujących wnioski 

o płatność w przypadku błędów niemających 

skutków finansowych, zwiększenie możliwości 

poprawiania części błędów we wnioskach o 

płatność przez osobę weryfikującą wniosek o 

płatność. 

▪ Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań w 

zakresie informatyzacji procesów 

realizowanych w ramach Programu – Chodzi 

tutaj przede wszystkim o: (a)  upowszechnienie 

na szczeblu poniżej dyrekcyjnego 

elektronicznego podpisu kwalifikowanego jako 

narzędzia potwierdzania tożsamości oraz (a) 

wprowadzenie – na poziomie całego Programu i 

wszystkich instytucji w jego ramach – 

elektronicznej wersji umowy o dofinansowanie, 

(c) dążenie do jak największego ograniczenia 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

czynności związanych z wydrukiem i 

skanowaniem dokumentacji.  

5.  W bieżącym okresie 

finansowania w 

ograniczonym stopniu 

dokonano 

ujednolicenia 

dokumentacji 

programowej, zarówno 

pomiędzy instytucjami, 

jak i obszarami 

wsparcia 

wyróżnionymi ze 

względu na fundusz, z 

którego 

współfinansowane są 

działania w danym 

obszarze.  

(s. 61-65) 

Podjęcie na potrzeby 

przyszłego okresu 

finansowania działań 

zmierzających do 

ujednolicenia 

dokumentacji 

programowej 

stosowanej w IZ i IP 

RPO WSL.  

(s. 63-65) 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

▪ Dokonanie ujednolicenia – w miarę 

możliwości – części dokumentacji stosowanej 

przez IZ i IP RPO WSL. W szczególności chodzi 

tutaj o takie dokumenty jak: pakiet aplikacyjny, 

wzór umowy o dofinansowanie, opis przebiegu 

procedur kontrolnych, opis sposobu weryfikacji 

wniosków o płatność, kryteria wyboru projektów. 

Biorąc pod uwagę specyfikę każdego z funduszy 

należy przyjąć następujący algorytm 

postępowania w procesie ujednolicania 

dokumentacji: 

- analiza regulacji dotyczących przyszłego 

okresu finansowania pod kątem konieczności 

zmodyfikowania dokumentacji programowej 

obowiązującej w obecnym okresie 

finansowania; 

- identyfikacja elementów wspólnych i 

specyficznych dla obu funduszy – elementy 

wspólne, to te, które mogą stanowić 

podstawę do stworzenia jednolitych wersji 

dokumentów obowiązujących w ramach obu 

funduszy, zaś elementy specyficzne to 

elementy, które powinny stanowić 

komponent modułowy dokumentu, 

stosowany wyłącznie w ramach jednego 

funduszu; 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

- w przypadku dominacji elementów 

wspólnych – podjęcie decyzji o pracy nad 

jedną wersją dokumentu, z ewentualnymi 

elementami modułowymi dla każdego z 

funduszy (taka modułowość będzie np. 

niezbędne w przypadku wzoru umowy o 

dofinansowanie, która w przypadku każdego 

z funduszy musi zawierać elementy dla 

danego funduszu specyficzne, które w 

przypadku przedsięwzięć z drugiego 

funduszu nie podlegają regulacji); 

- w przypadku dominacji elementów 

specyficznych – weryfikacja możliwości 

dokonania ujednolicenia dokumentacji 

dotyczącej danego funduszu dla wszystkich 

instytucji zajmujących się obsługą wsparcia 

w ramach danego funduszu; w zależności od 

wyników tej weryfikacji: opracowanie 

jednolitej dokumentacji dla danego funduszu 

obowiązującej w instytucjach obsługujących 

wsparcie w ramach danego funduszu lub 

opracowanie odmiennych wariantów 

dokumentacji dla poszczególnych instytucji 

obsługujących wsparcie w ramach danego 

funduszu.  

▪ Zastosowanie powyższego algorytmu czyni z 

sytuacji ujednolicenia wybranych rodzajów 

dokumentacji wariant „domyślny”, zakłada się 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

więc w momencie rozpoczęcia prac nad 

danym rodzajem dokumentacji, że dążyć się 

będzie do zapewnienia jak największego 

ujednolicenia dokumentacji. W zależności od 

przebiegu poszczególnych etapów prac nad 

dokumentacją możliwe będzie: ujednolicenie 

danego rodzaju dokumentacji dla całego 

Programu lub ujednolicenie danego rodzaju 

dokumentacji w ramach poszczególnych 

funduszy (co oznacza ujednolicenie pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami realizującymi 

zadania z danego funduszu). 

▪ Zastosowanie, w pracy nad kryteriami wyboru 

projektów na potrzeby przyszłego okresu 

finansowania podejścia, w ramach którego 

kryteria dotyczące kwestii uwzględnianych w 

ocenie zarówno w ramach EFRR, jak i EFS 

powinny być – w miarę możliwości – 

ujednolicone (dotyczy to np. wymogów 

formalnych, kryteriów zgodności z prawem 

lub SZOOP, zgodności z politykami 

horyzontalnymi itp.). W przypadku kryteriów 

wyboru projektów należy także ujednolicić sposób 

ich klasyfikacji w obu funduszach (bez względu 

na to, czy będzie wdrożone poprzednie zalecenie 

dotyczące prac nad kryteriami wyboru projektów). 

W kontekście niniejszego zalecenia, dla 

zapewnienia sprawności jego wdrożenia, 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

niezbędne byłoby wyodrębnienie w ramach DRR 

komórki organizacyjnej lub zespołu zadaniowego 

odpowiedzialnego za proces ujednolicenia 

kryteriów wyboru projektów.  

▪ Zastosowanie, w przypadku dokumentów 

odrębnych dla poszczególnych funduszy, 

jednolitego podejścia w zakresie odwoływania 

się w poszczególnych dokumentach (np. 

regulaminie konkursu) do zapisów 

dokumentów zewnętrznych (np. wytycznych, 

kryteriów wyboru projektów) oraz powielania 

tożsamych zapisów w dokumentach różnego 

rzędu (np. powielania tych samych zapisów 

wytycznych w treści regulaminów konkursów 

i umów o dofinansowanie).  

6.  Pracownicy oceniają 

raczej pozytywnie 

warunki pracy w 

poszczególnych 

aspektach tej oceny, 

niemniej jednak 

zauważalne są 

obszary, w których 

uzasadnione byłoby 

wprowadzenie 

określonych 

modyfikacji.  

(s. 83-85) 

Wprowadzenie 

określonych 

rozwiązań 

dotyczących obszaru 

zarządzania 

zasobami ludzkimi w 

instytucjach 

zaangażowanych we 

wdrażanie RPO 

WSL.  

(s. 85-86) 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

▪ Wdrożenie rozwiązań zorientowanych na 

zmniejszenie skali problemów kadrowych 

przede wszystkim w odniesieniu do zadań 

wdrożeniowych – (1) Wdrożenie w ramach IZ 

wcześniejszych zaleceń dotyczących struktury 

organizacyjnej, co pozwoliłoby odciążyć komórki 

wdrożeniowe w zakresie realizacji zadań 

niezwiązanych bezpośrednio z obsługą 

realizowanych projektów (przede wszystkim: 

szersze włączenie IP w proces oceny wniosków o 

dofinansowanie, odciążenie w zakresie procesów 

konsultacyjnych oraz dotyczących zarządzania 

Programem, uproszczenie nadzoru nad IP WUP 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

poprzez umiejscowienie tej kompetencji w jednej 

komórce organizacyjnej). (2)  Nadanie priorytetu 

rekrutacjom zewnętrznym dotyczącym komórek 

organizacyjnych, zajmujących się realizacją 

zadań wdrożeniowych oraz cykliczne 

weryfikowanie możliwości rekrutacji wewnętrznej 

w ramach IZ/IP właśnie do tych komórek 

organizacyjnych. (3) Wprowadzenie systemu 

rekomendacji pracowniczych, tj. systemu w 

ramach którego obecni pracownicy instytucji 

mogą rekomendować w ramach prowadzonych 

procedur rekrutacyjnych określonych kandydatów 

(w przypadku zatrudnienia rekomendowanej 

osoby pracownik, który ją rekomendował 

otrzymuje określoną gratyfikację). (4) Stosowanie 

okresowych przesunięć pracowników innych 

komórek organizacyjnych do komórek 

realizujących zadania o charakterze 

wdrożeniowym (rozważenie wytypowania stałej 

grupy osób, których dotyczyłyby takie 

przesunięcia, co pozwoliłoby skuteczniej 

budować ich potencjał merytoryczny i kumulować 

kapitał wiedzy). 

▪ Podejmowanie działań zorientowanych na 

zwiększenie partycypacji szkoleniowej (oraz 

jej zrównoważenie w poszczególnych 

instytucjach) przy jednoczesnym 

uwzględnieniu konieczności sprawnego 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

funkcjonowania bieżącego instytucji – (1) 

Położenie nacisku przede wszystkim na zdalne 

formy szkoleniowe; Wprowadzenie do umów z 

dostawcami szkoleń regulacji w zakresie 

możliwości rejestracji szkolenia i jego 

późniejszego wykorzystywania w ramach 

określonych limitów (okresowa dostępność, ilość 

dopuszczalnych odtworzeń); (2) Koncentracja na 

indywidualizacji wsparcia szkoleniowego, które 

realizowane byłoby poprzez uczestnictwo w 

indywidualnych szkoleniach zewnętrznych, przy 

znaczącym ograniczeniu organizacji 

wewnętrznych szkoleń grupowych. Jednocześnie, 

wpisanie w model rozwoju kompetencji podejścia 

kaskadowego w ramach którego pracownicy 

uczestniczący w szkoleniach zewnętrznych 

transferują nabytą wiedzę do innych pracowników 

(poprzez szkolenie wewnętrzne, udostępnienie 

materiałów itp.); (3) Zapewnienie dostępności nie 

tylko szkoleń zawodowych, ale także „miękkich”, 

w zakresie takich zagadnień jak motywacja, czy 

zarządzanie stresem.  

▪ Wprowadzenie rozwiązań zorientowanych na 

zapewnienie jednoznaczności i 

transparentności systemów premiowania i 

awansowania w ramach IZ – (1) 

Maksymalizacja stopnia parametryzacji procesu 

oceny pracowników jako podstawy do procedur 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

premiowania i awansowania. (2) Wprowadzenie 

podejścia bazującego na zarządzaniu poprzez 

cele (określenie celów rozwojowych dla danego 

pracownika wraz ze zdefiniowaniem działań, 

które są niezbędne do ich realizacji) i 

wkomponowanie tego podejścia w politykę 

dotyczącą wynagrodzenia (maksymalnie 

kwartalne interwały czasowe przyznawania premii 

finansowych), awansu (powiązanie ścieżki 

awansu z procesem zarządzania poprzez cele) 

oraz rozwijania kompetencji pracowników 

(dostosowanie indywidualnego planu 

szkoleniowego do założeń wynikających z 

przyjętego podejścia bazującego na zarządzaniu 

poprzez cele); (3) Zwiększenie roli kierowników w 

politykę kadrową (skrócenie procedur awansu 

zawodowego i większa decyzyjność kierownika w 

tym zakresie), przy jednoczesnym wsparciu 

kompetencyjnym dla kadry kierowniczej w 

zakresie zarządzania zespołem, przywództwa, 

motywacji i komunikacji. 

7.  Choć generalnie w 

przypadku zaplecza 

technicznego nie 

zidentyfikowano w 

toku badania 

problemów o 

charakterze 

Podjęcie działań 

optymalizujących 

funkcjonowanie 

zaplecza 

technicznego 

pracowników 

instytucji 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

▪ Koncentracja na zakupie sprzętu 

komputerowego umożliwiającego pracę poza 

siedzibą instytucji – laptopy, laptopy 

konwertowalne (hybrydowe), komputery typu All-

in-One.  

▪ Zapewnienie dostępności sprzętu 

niezbędnego do komunikacji w ramach pracy 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

krytycznym 

(uniemożliwiającym 

realizację określonych 

zadań przez 

pracowników) lub 

systemowym 

(dotyczącym całego 

systemu realizacji lub 

całej instytucji), to 

jednak mamy do 

czynienia z 

występowaniem 

określonych potrzeb w 

tym zakresie 

(szczególnie w 

kontekście 

zwiększenia skali 

pracy zdalnej).   

(s. 85) 

odpowiedzialnych za 

wdrażanie Programu. 

(s. 86) 

zdalnej (mikrofony, słuchawki, zintegrowane 

headsety, kamery, głośniki, telefony komórkowe). 

▪ W przypadku zapotrzebowania pracowników 

na umożliwienie pracy w trybie 

dwuekranowym rozważenie zakupu 

monitorów szerokokątnych pozwalających na 

uzyskanie funkcjonalności pracy typowej dla 

pracy dwuekranowej. 

▪ Wprowadzenie rozwiązań informatycznych 

umożliwiających korzystanie w ramach pracy 

zdalnej (zarówno na służbowym, jak i 

prywatnym sprzęcie komputerowym) ze 

wszystkich funkcjonalności urzędowej sieci 

wewnętrznej i systemów obiegu dokumentów 

8.  W przypadku 

niektórych zaleceń 

uproszczeń lub 

modyfikacji systemu 

realizacji RPO WSL 

istotnym 

ograniczeniem ich 

wprowadzenia są 

regulacje nadrzędne, 

Rozważenie podjęcia 

– w odniesieniu do 

przyszłego okresu 

finansowania – 

działań na szczeblu 

krajowym 

zorientowanych na 

zmniejszenie 

restrykcyjności 

▪ Ministerstwo 

Funduszy i 

Polityki 

Regionalnej 

▪ Ustalenie jednoznacznej linii postępowania 

instytucji kontrolnych w odniesieniu do 

określonych wymiarów kontroli oraz wymagań 

stawianych IZ/IP w zakresie dokumentowania 

różnych działań podejmowanych w związku z 

wdrażaniem RPO. 

▪ Rozważenie zmiany wymagań dotyczących 

konstruowania zapisów Instrukcji 

Wykonawczych – Chodzi w tym przypadku o 

IV kwartał 

2021 

Horyzontalna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

które nakładają 

określone wymagania 

na IZ/IP. Chodzi tutaj 

przede wszystkim o: 

wymagania stawiane 

IZ/IP w zakresie 

dokumentowania 

działań 

podejmowanych w 

związku z wdrażaniem 

RPO (co przekłada się 

m.in. na stopień 

szczegółowości IW); 

zakres i stopień 

szczegółowości 

kontroli nadrzędnych 

dotyczących RPO; 

wymagania dotyczące 

zakresu i stopnia 

szczegółowości 

kontroli projektów w 

ramach RPO.  

(s. 29, 58-59) 

wymagań stawianych 

IZ/IP i 

weryfikowanych w 

ramach procedur 

kontrolnych 

prowadzonych w 

tych instytucjach.  

(s. 30, 60-61) 

taką zmianę podejścia do opisu procesów w 

ramach Instrukcji Wykonawczych, by były one 

definiowane nie przez pryzmat ich 

szczegółowego przebiegu, lecz zdefiniowanego 

stanu wyjściowego (moment inicjujący dany 

proces) i założonego efektu (moment kończący 

dany proces). Tego rodzaju podejście powinno 

być stosowane przynajmniej w odniesieniu do 

relacji wewnątrz instytucji lub pomiędzy 

instytucjami zaangażowanymi w proces 

wdrażania Programu (tj. gdy w przebiegu procesu 

nie pojawia się inne zewnętrzne ogniwo, np. 

wnioskodawca / beneficjent). 

▪ Dopuszczenie możliwości uproszczenia 

procedur kontrolnych w ramach RPO – (1) 

Uproszczenie lub dopuszczenie rezygnacji z 

uwzględniania na etapie kontroli realizacji 

projektów przebiegu procedury udzielania 

zamówień – Chodzi w tym przypadku rozważenie 

możliwości uproszczenia procedur kontrolnych 

dotyczących procesu udzielania zamówień 

poprzez: (a) całkowitą rezygnację z prowadzenia 

tego elementu kontroli w przypadku stosowania 

przez beneficjenta PZP, (b) znaczące 

uproszczenie procesu kontroli w przypadku 

niestosowania PZP i udzielania zamówień 

zgodnie z zasadą konkurencyjności. (2) 

Dopuszczenie uproszczenia i ograniczenia 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

zakresu informacji pokontrolnej przygotowywanej 

przez pracowników przeprowadzających 

procedury kontrolne w ramach instytucji szczebla 

regionalnego. 

9.  Uwzględniając 

zidentyfikowane 

problemy związane z 

zapewnieniem 

realizacji zasad 

horyzontalnych 

szczególne znaczenie 

mają trudności 

odnoszące się do 

etapu oceny wniosków 

o dofinansowanie oraz 

jakości informacji 

podawanych przez 

wnioskodawców jako 

uzasadnienie 

określonego rodzaju 

oddziaływania projektu 

na realizację zasad 

horyzontalnych.  

(s. 98-102) 

Wzmocnienie 

potencjału 

merytorycznego 

wnioskodawców / 

beneficjentów w 

zakresie realizacji 

zasad 

horyzontalnych. 

(s. 169-170) 

▪ Ministerstwo 

Funduszy i 

Polityki 

Regionalnej 

(tiret 1, 2, 3) 

▪ IZ RPO WSL 

(tiret 4, 5) 

▪ IP RPO WSL 

(tiret 4, 5) 

▪ Stworzenie i upowszechnianie ogólnopolskiej 

bazy przykładowych działań, które do tej pory 

były stosowane w projektach określonego 

typu w celu realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań zidentyfikowanych 

jako dobre praktyki w realizacji 

poszczególnych zasad horyzontalnych. 

▪ Uwzględnienie w bazie przykładowych działań 

typowych dla: danego typu interwencji 

(Priorytet Inwestycyjny, Oś priorytetowa, 

Działanie); typu realizowanych działań 

projektowych, branży, w której realizowany 

jest projekt; charakteru grupy docelowej. 

▪ Zapewnienie aktualizacji powyższej bazy wraz 

z postępem wdrażania projektów w ramach 

przyszłego okresu finansowania. 

▪ Załączanie do dokumentacji konkursowej 

poglądowego materiału na temat realizacji 

zasad horyzontalnych w danym obszarze 

wsparcia. 

▪ Wykorzystywanie powyższej bazy w 

działaniach szkoleniowych. 

IV kwartał 

2021 

▪ Horyzontalna 

(tiret 1, 2, 3) 

▪ Programowa – 

Operacyjna 

(tiret 4, 5) 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

10.  W odniesieniu do 

procesu oceny 

projektów pod kątem 

ich zgodności z 

poszczególnymi 

zasadami 

horyzontalnymi 

zwrócono uwagę na 

problem ogólności i 

pobieżności informacji 

dotyczących sposobu 

realizacji w projekcie 

poszczególnych zasad 

horyzontalnych.  

(s. 98-103) 

Rozważenie w 

przyszłym okresie 

finansowania zmiany 

podejścia do procesu 

oceny wniosków o 

dofinansowanie pod 

kątem realizacji 

zasad 

horyzontalnych, z 

uwzględnieniem 

zarówno 

konieczności 

zapewnienia 

zgodności projektów 

z tymi zasadami, jak i 

kwestii minimalizacji 

złożoności całego 

procesu oceny.  

(s. 102-103, 170-

171) 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

▪ Rozważenie zmiany podejścia do procesu 

oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie 

zgodności projektów z poszczególnymi 

zasadami horyzontalnymi poprzez 

uwzględnienie następujących podejść: 

▪ Podejście standaryzujące – podejście to 

zakłada zwiększenie standaryzacji procesu oceny 

np. poprzez określenie działań w zakresie 

realizacji zasad horyzontalnych wymaganych dla 

danego obszaru interwencji i włączenie w proces 

oceny elementu wyboru przez wnioskodawcę 

tych działań z określonego katalogu, które planuje 

zastosować w swoim projekcie. Na podstawie 

tego wyboru (z ewentualnym doprecyzowaniem 

opisowym oraz możliwością dodania własnych 

typów działań, spoza obowiązującego katalogu) 

dokonywana byłaby ocena zgodności projektu z 

poszczególnymi zasadami horyzontalnymi. 

▪ Podejście redukujące zakres oceny – podejście 

to polega na pełnym odejściu od 

dotychczasowego modelu oceny (za wyjątkiem 

sytuacji określonych w regulacjach nadrzędnych, 

np. dotyczących wymogu stosowania w procesie 

oceny projektów w ramach EFS standardu 

minimum realizacji zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS) na rzecz 

oświadczenia wnioskodawcy o zgodności jego 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

projektu z poszczególnymi zasadami 

horyzontalnymi. W takim modelu środek ciężkości 

weryfikacji tej zgodności przeniesiony byłby z 

etapu oceny (gdzie występuje brak rzeczywistej 

możliwości weryfikacji informacji podawanych 

przez wnioskodawcę) na etap kontroli projektu. 

▪ Podejście pośrednie (1) – zastosowanie 

odmiennego podejścia dla przypadków 

pozytywnego lub neutralnego wpływu projektów 

na realizację poszczególnych zasad 

horyzontalnych. W przypadku wpływu 

neutralnego wnioskodawca składałby jedynie 

oświadczenie dotyczące występowania tego 

rodzaju oddziaływania, a weryfikacja zgodności 

projektu z zasadami horyzontalnymi dokonywana 

na podstawie takiego oświadczenia byłaby 

dokonywana za pomocą kryterium dostępowego, 

obligatoryjnego do spełnienia dla wszystkich 

wnioskodawców. W przypadku deklarowanego 

wpływu pozytywnego wnioskodawca 

zobowiązany byłby do wskazania (w oparciu o 

proponowany katalog lub spoza tego katalogu) 

działań planowanych do realizacji w swoim 

projekcie oraz uzasadnienia wyboru tych działań 

w kontekście zapewnienia pozytywnego 

oddziaływania projektu na realizację zasad 

horyzontalnych.  
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

▪ Podejście pośrednie (2) – W ramach podejścia 

pośredniego należałoby także rozważyć 

rozwiązanie, w ramach którego do 

poszczególnych obszarów interwencji przypisane 

byłyby określone kombinacje powyższych 

podejść. Innymi słowy, dla poszczególnych 

obszarów interwencji zostałyby wskazane te 

zasady horyzontalne, których weryfikacja 

bazowałaby wyłącznie na oświadczeniu (zasady 

mające mniejsze znaczenie dla danego obszaru 

interwencji) i te, których spełnienie oceniane 

byłoby na podstawie szczegółowych informacji 

podanych przez wnioskodawcę (zasady mające 

kluczowe znaczenie dla danego obszaru 

interwencji). 

▪ Na poziomie całego Programu rekomendowane 

jest zastosowanie podejścia pośredniego (2), 

które pozwala zastosować model oceny i 

weryfikacji zgodności projektu z zasadami 

horyzontalnymi do specyfiki danego obszaru i 

znaczenia poszczególnych zasad horyzontalnych 

w tym obszarze interwencji.     

11.  W ramach analizy 

obecnego systemu 

zapewnienia realizacji 

zasad horyzontalnych 

w ramach RPO WSL 

zidentyfikowano 

Wprowadzenie lub 

utrzymanie 

szczegółowych 

rozwiązań 

optymalizujących 

kwestię realizacji 

▪ IZ RPO WSL 

▪ IP RPO WSL 

▪ Utrzymanie możliwości realizacji w ramach 

EFRR projektów zakładających neutralny 

wpływ na realizację zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

▪ Uwzględnienie w prowadzonych działaniach 

informacyjnych oraz rozważenie w 

IV kwartał 

2021 

Programowa – 

Operacyjna 
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

celowość 

wprowadzenia lub 

utrzymania 

określonych działań 

optymalizujących 

kwestię realizacji ww. 

zasad. 

(s. 143-146, 138, 153, 

146-148, 108, 133-141 

zasad 

horyzontalnych w 

RPO WSL. 

(s. 171-172) 

odniesieniu do rozwiązań dotyczących oceny 

realizacji kwestii dostępności projektów dla 

osób z niepełnosprawnościami, zwiększenia 

znaczenia kwestii dostępności dla osób z 

innymi typami niepełnosprawności niż 

niepełnosprawność ruchowa. 

▪ Podjęcie działań zorientowanych na 

zwiększenie wiedzy wśród beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów na temat 

istnienia i stosowania mechanizmu 

racjonalnych usprawnień: podejmowanie 

działań informacyjno-promocyjnych skierowanych 

do beneficjentów i uczestników projektów; 

prezentowanie w ramach prowadzonych działań 

informacyjno-promocyjnych konkretnych 

przykładów zastosowania mechanizmu 

racjonalnych usprawnień; uwzględnianie na 

etapie kontroli prowadzonych przez beneficjentów 

działań informacyjno-promocyjnych kwestii 

informowania potencjalnych uczestników 

projektów o możliwości zastosowania 

mechanizmu racjonalnych usprawnień (przy czym 

wprowadzenie niniejszego rozwiązania może 

wymagać konsultacji na szczeblu ministerialnym i 

wprowadzenia określonych zapisów do 

dokumentów regulujących obowiązki 

beneficjentów w zakresie promocji).  
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L.p. 

Treść wniosku (wraz 
ze wskazaniem strony 

w raporcie) 

Treść rekomendacji 
(wraz ze 

wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat 
rekomendacji 

(instytucja 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 
rekomendacji) 

Sposób wdrożenia (syntetyczne przedstawienie 
sposobu wdrożenia rekomendacji) 

Termin 
wdrożenia 

rekomendacji 
(data dzienna 

kończąca dany 
kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

▪ Prowadzenie działań szkoleniowych 

adresowanych do osób oceniających nie w 

formule ogólnych szkoleń dotyczących 

regulacji odnoszących się do realizacji zasad 

horyzontalnych, ale do: specyfiki realizacji 

zasad horyzontalnych w danym obszarze 

wsparcia (np. możliwości i ograniczeń stosowania 

architektonicznych standardów dostępności w 

obiektach zabytkowych, sposobu uwzględniania 

różnych rodzajów niepełnosprawności w ramach 

działań antydyskryminacyjnych); dobrych praktyk 

w realizacji poszczególnych zasad 

horyzontalnych; aktualizacji regulacji w zakresie 

realizacji zasad horyzontalnych; aktualizacji 

wiedzy osób oceniających w zakresie nowych 

rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, 

które mogą zwiększać skuteczność realizacji 

zasad horyzontalnych. Optymalnym wariantem 

prowadzenia działań szkoleniowych powinny być 

webinary zapewniające stałą dostępność dla 

szerokiego grona osób zajmujących się oceną 

wniosków o dofinansowanie. 

▪ Premiowanie rozwiązań zakładających 

konsultacje z osobami reprezentującymi 

osoby zagrożone dyskryminacją na etapie 

opracowywania założeń projektu i/lub jego 

realizacji (podejście partycypacyjne, audyt 

dostępności itp.).  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania 
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Opis źródeł informacji 

wykorzystanych w badaniu 
Katalog analizowanych danych obejmował:  

a) Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz 

Regulaminy wewnętrzne: departamentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego, Regulaminy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Katowicach16, Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej oraz w 

Częstochowie, Regulamin Organizacyjny Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego, Regulamin Organizacyjny Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Centralnego. 

b) Zakresy obowiązków / zadań poszczególnych zespołów/ referatów wskazane w 

regulaminach wewnętrznych. 

c) Opis funkcji i procedur RPO WSL 2014-2020 – OFIP. 

d) Instrukcje Wykonawcze IZ i IP-WUP, IP-ŚCP, IP-ZIT, IP-RIT RPO WSL  

e) Raporty z badań: 

− Analiza struktury organizacyjnej i zatrudnienia w Instytucji Zarządzającej oraz w 

Instytucjach Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2015)  

− Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego w jednostkach 

zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

− The Use of Technical Assistance for Administrative Capacity Building During the 

2014-2020 Period. Badanie realizowalne na zlecenie KE. 

f) Dane kadrowe (zestawienia dotyczące liczby pracowników w ramach poszczególnych 

instytucji – komórek organizacyjnych; zestawienia ilości odbytych szkoleń w podziale 

na instytucje – komórki organizacyjne)  

g) Ankiety dotyczące zdolności administracyjnej jednostek zaangażowanych we 

wdrażanie programów operacyjnych na lata 2014-2020 finansowanych z EFRR, EFS 

i FS, 

h) Poniesione i planowane wydatki w ramach PT RPO WSL (Plany Działań, wnioski o 

dofinansowanie i wnioski o płatność),  

i) Dokumenty dotyczące wynagradzania i premiowania (m.in. regulaminy zatrudniania, 

wynagradzania i awansowania oraz nagradzania pracowników, wraz z informacjami 

na temat kwot zaszeregowania), 

j) Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu ZIT/ RIT 

w ramach RPO WSL 2014–2020  

k) Sprawozdania roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020 za lata od 2015-2019 

l) Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy 

finansowej 2021-2027, 

m) Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy 

Partnerstwa w zakresie polityki spójności (cykl raportów), 

                                                
16 W części dotyczącej wydziałów odpowiedzialnych za wdrażanie komponentu związanego z RPO WSL.  
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n) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze 

stanowiska urzędnicze w UMWŚ,  

o) Regulamin pracy UMWŚ,  

p) Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UMWŚ, 

q) Dane z wniosków o płatność (SL2014), 

r) Dane dotyczące czasu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w 

poszczególnych naborach, 

s) Dane dotyczące certyfikacji deklaracji wydatków (SL2014). 

OBSZAR BADAWCZY B. ZASADY HORYZONTALNE 

a) Dokumenty programowe – aktualne wersje 

− Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(RPO WSL 2014-2020),  

− Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami. 

b) Dane związane z wdrażaniem RPO WSL 

− Dokumentacja konkursowa,  

− Sprawozdania roczne z realizacji RPO WSL za lata 2015-2019, 

− Dane pochodzące z wniosków o dofinansowanie projektów oraz wniosków o 

płatność w tym dane kontaktowe beneficjentów i uczestników projektów – , 

− Protokoły ze spotkań KM RPO WSL 

− Regulamin KM RPO WSL. 

c) Ewaluacje i opracowania istotne dla przedmiotu badania; 

− „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach 

finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Poradnik dla osób 

realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania, Ministerstwo Rozwoju, 

Warszawa 2016. 

− „Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do 

osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy”. 

− „Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 

2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowych XI 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz XII Infrastruktura edukacyjna”. 

d) Aktualne projekty rozporządzeń dla perspektywy 2021-2027 (np. załącznik X i XIV 

projektu rozporządzenia ogólnego). 

e) Dane ze statystyki publicznej. 

f) Strona internetowa RPO WSL 2014-2020. 
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