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Opinia do projektu ustawy  
o Agencji Spójności i Rozwoju  
(druk senacki 320).  
Ocena zaproponowanych rozwiązań  
na tle innych państw UE

 
Przedmiotem niniejszej opinii jest analiza projektu ustawy o Agencji 
Spójności i Rozwoju (druk senacki 320) z uwzględnieniem kontekstów 
instytucjonalno-społecznych, które determinują możliwość kreowania 
instytucji zarządzania publicznego w warunkach polskich. Dodatko-
wo wskazane będą przykłady rozwiązań europejskich w zakresie za-
rządzania środkami europejskimi. W analizie zostanie wykorzystana 
perspektywa funkcjonalna oraz instytucjonalno-decyzyjna (struk-
turalna), zorientowana na wskazanie rozwiązań instytucjonalnych 
i programowych.

Struktura opinii została podzielona na cztery zasadnicze elementy, 
które umożliwią w sposób całościowy przedstawienie procesu powoła-
nia Agencji Spójności i Rozwoju (dalej ASR): Do wskazanych elementów 
składających się na niniejszą opinię zaliczono:

1. Analizę czynników endo- i  egzogennych realizacji zmian 
instytucjonalnych w warunkach polskich.

2. Określenie charakteru innowacyjności (nowości) zmiany 
instytucjonalno-społecznej. Rolę instytucji skonstruowanych 
(niewiększościowych) – agencji regulacyjnych.

3. Analizę motywów, celów, zadań oraz struktury ASR.
4. Wskazanie działań z zakresu zarządzania systemami wdrażania 

funduszy strukturalnych w innych państwach UE.
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Analiza czynników endo- i egzogennych realizacji  
zmian instytucjonalnych w warunkach polskich 

Wskazane w zakresie niniejszej opinii zagadnienia dotyczące sposobów 
wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE wpisują 
się w tematykę związaną z analizą sprawności instytucjonalnej, zmiany 
instytucjonalnej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanych 
w celu zwiększania efektywności i skuteczności działań publicznych. 
Można zatem postawić tezę, iż stopień potencjału i sprawności insty-
tucjonalnej będzie miał kluczowe znaczenie przy określaniu tempa i ja-
kości rozwoju społeczno-gospodarczego. Owa sprawność czy potencjał 
będzie z kolei determinowana przez zdolność podmiotów publicznych 
i prywatnych do podjęcia, kreowania i utrzymywania stałej współpracy 
w celu osiągnięcia wspólnie uzgadnianych wskaźników i celów.

W odniesieniu do zarządzania systemem programowania, wdraża-
nia i monitorowania funduszy europejskich widoczne jest, w warunkach 
polskich uregulowań prawnych i rzeczywistości implementacyjnej, zja-
wisko asymetrycznego partnerstwa wertykalnego kosztem partnerstwa 
horyzontalnego. Co w efekcie osłabia regiony i wzmacnia centrum  kra-
jowe. Rzeczona asymetryczność partnerstwa wynika z uwarunkowań 
strukturalnych (historycznych), a w konsekwencji również z warunków 
formalnych.

Nie wchodząc szczegółowo w analizę owych uwarunkowań, które 
w przekonaniu autora mają decydujący wpływ na identyfikowane przez 
Wnioskodawców analizowanego projektu ustawy bariery w systemie 
zarządzania funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, należy je 
jednak syntetycznie wskazać. 

Analizując polskie realia często podkreśla się, iż właśnie wymiar 
społeczno-instytucjonalny jest jedną z kluczowych barier spójnego i zin-
tegrowanego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju1. Chodzi przede 
wszystkim o mało innowacyjny kształt mechanizmów budujących i ko-
ordynujących ład na poziomie makro (centrum / instytucje centralne) 
i mikro (regiony / samorządy)2. Polska przez ostatnie 25 lat rozwijała się 
w orientacji ilościowej na integrację z Unią Europejską i zasadniczym 

 1 Rychard A. 2015, Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności, kreatywności oraz 
przedsiębiorczości obywateli, jak tez instytucji naukowych i edukacyjnych, Raport 
dla NCBR w ramach opracowywania programu

  GOSPOSTRATEG, Warszawa 2015 (materiał niepublikowany).
 2 Wilkin J. (red.), Jakość Rządzenia w Polsce: jak ją badać, monitorować i poprawiać, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013. 
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wyzwaniem dla kraju nie było tworzenie nowego modelu rozwoju, lecz 
‘doganianie’ modelu zachodnioeuropejskiego. Efektem było spłycenie/
mechaniczność procesów kreowania polityki strategicznej państwa. 
Zbyt szybko zarzucono procesy transformacji i zastąpiono je procesami 
ilościowej modernizacji, co opisywane jest jako zawężenie kontekstu 
modernizacyjnego3. Wciąż jednak porządek instytucjonalny w Polsce nie 
jest w pełni dopasowany do rozwiązań w krajach unijnych, a – jak wska-
zują badania – tam gdzie to dopasowanie jest dostrzegalne, często przyj-
muje charakter pozorny lub chybiony4. W konsekwencji formułuje się 
zarzuty o braku wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej 
czy niezdolności posługiwania się różnymi trybami zarządzania5.

Potwierdzeniem wyżej zasygnalizowanych problemów są rankingi 
światowe wskazujące na niski potencjał i sprawność instytucjonalną 
Polski. Według bowiem wskaźnika potencjału państwa Banku Świato-
wego6, Polska z wynikiem 0,52 zajmuje 25 miejsce w UE, średnia dla UE 
to 1,2, najlepsze wyniki osiągają państwa skandynawskie - 2,2. W ra-
mach tego wskaźnika ocenie poddawane są: jakość usług publicznych, 
jakość służby cywilnej, jakość formułowania i wdrażania polityki, wia-
rygodność rządu.

Inny ze wskaźników Banku Światowego - wskaźnik dobrego rzą-
dzenia7 – waliduje zdolności państw w sześciu obszarach w skali +2,5 
do – 2,5, i tak w odniesieniu do Polski wygląda to następująco: prawo 
wyrażania opinii +1,03; jakość stanowionego prawa +0,93; polityczna 
stabilność i brak przemocy +0,91; efektywność administracji publicznej 
+0,64; kontrola korupcji  +0,48.

 3 Morawski W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje, 
Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 19, 21.

 4  Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta Za-
leski J., Kurs na innowacje: jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, 
Fundacja Gospodarki and Administracji Publicznej, Kraków 2012; Hau-
sner J. (red.), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne 
działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, Tom II, Kraków: Wy-
dawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Małopolska Szkoła 
Administracji Publicznej, Kraków 2014.

 5 Hausner J. (red.), Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej – 5 lat 
później, Wyd. Fundacja GAP, Kraków 2020.

 6 Strona Banku Światowego (ranking potencjału państwa): https://documents.
worldbank.org/en/publication/documents-reports/downloadstats?do-
cid=336421549909150048

  (odczyt 26.02.2021).
 7 Strona Banku Światowego (ranking dobrego rządzenia): http://info.worldbank.

org/governance/wgi/index.aspx#home.
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Kolejną z miar jest wskaźnik NRI (Networked Readiness Index), któ-
ry prezentuje pozycje badanych państw na tle szerokiej analizy pro-
blematyki: kulturowej, społecznej i ekonomicznej. W roku 2015 indeks 
kształtował się na poziomie 4,44, co dawało Polsce 50 pozycję w rankin-
gu. W roku 2017 indeks NRI w Polsce wynosił 4,24, co dawało nam 54 
pozycję na świecie. Z punktu widzenia problematyki niniejszej opinii 
znaczenie tego wskaźnika można odnieść do aktywności i efektywno-
ści władz publicznych związanych z tempem modernizacji społecznej, 
w szczególności w odniesieniu do technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (ICT). Z kolei wdrażanie i rozwój sieci informatycznych wiąże 
się ze skutecznością i efektywnością pozyskiwania środków europej-
skich na powyższe działania związane z  szeroko pojętą informatyzacją.

Ważnym miernikiem rozwoju społecznego-instytucjonalnego jest 
Globalny Indeks Rozwoju Społecznego (Social Progress Index). To zagre-
gowany wskaźnik, który został wyliczony na podstawie analizy cząst-
kowych wskaźników uzyskanych ze 133 państw. W najnowszej wersji 
Polska zajmuje 27 miejsce. Znaleźliśmy się w tzw. „drugiej” grupie 
państw, tj. krajów rozwiniętych społecznie. Razem z nami w tej kate-
gorii uplasowało się większość krajów Unii Europejskiej i USA. Lepszą 
pozycję od Polski w Europie Środkowej osiągnęły Słowenia (19), Czechy 
(22), Estonia (23) oraz Słowacja (25). Za nami znalazły się z kolei Węgry 
(32), Łotwa (33) oraz Litwa (35).  

Następnym z przywoływanych wskaźników może być indeks po-
tencjału społeczeństwa obywatelskiego opracowywany przez Komisję 
Europejską. Polska z wartością 0,48 znalazła się na 24 miejscu w UE, 
najwyższą wartość  osiągnęły Szwecja i Holandia –ponad 3,008. 

Wszystkie wskazane problemy strukturalne i instytucjonalne roz-
wiązań polskich zostały także potwierdzone w wynikach projektu ko-
ordynowanego przez Komisję Europejską pn. „Support for developing 
better country knowledge on public administration and institutional ca-
pacity building” (VC/2016/0492) i powstałymi na jego bazie publikacja-
mi, w tym przede wszystkim opracowaniu pt. „A comparative overview 
of public administration characteristics and performance in the EU28”, 
Brussel 2018. Jedną z kluczowych konstatacji tego raportu w odniesieniu 
do rozwiązań instytucjonalnych polskiej administracji publicznej było 
stwierdzenie, iż odznaczają się one stosunkowo niskimi wskaźnikami 
konkurencyjności i sprawności, w szczególności w takich kategoriach 
jak: udział poziomu lokalnego i regionalnego w wydatkach państwa 

 8 Strona indeksu społeczeństwa obywatelskiego: http://csi.civicus.org/index.
php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
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ogółem, przejrzystość prac rządu (21 miejsce wśród państw UE), jakość 
regulacji (18 miejsce wśród państw UE), efektywność administracji (22 
miejsce wśród państw UE) czy zaufanie do rządu (22 miejsce wśród 
państw UE)9. Biorąc pod uwagę fakt, iż Polska zajmuje odległe miejsca 
wśród państw członkowskich UE w wymienionych powyżej kategoriach, 
jest kolejnym przyczynkiem do rychłego wdrażania innowacji instytu-
cjonalnych, szczególnie związanych z procesem europeizacji. 

Pozostając przy ostatniej z wymienionych kategorii, a zatem za-
ufaniu do rządu, należy wskazać kluczowy strukturalny i systemowy 
problem, czyli niski poziom kapitału społecznego, wyrażający się we 
wskaźnikach uogólnionego zaufania czy partycypacji obywatelskiej. 
Otóż z zaprezentowanych wyników badania opinii publicznej przez 
CBOS w marcu 2018 roku wynika, że w Polsce od 2010 roku mamy pro-
blem z zaufaniem społecznym, a co szczególnie istotne w omawianym 
kontekście z zaufaniem w sprawach współpracy gospodarczej. Kapi-
tał społeczny, definiowany jako ten, „który odnosi się do takich cech or-
ganizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą 
zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działa-
nia”10 jest współcześnie postrzegany, jako jeden z kluczowych elemen-
tów kreowania współpracy. Analizując dane odnoszące się do zaufania 
należy wskazać, iż ogólny wskaźnik zaufania pozostaje na stabilnym, 
ale bardzo niskim poziomie. W okresie lat 2010-2018 wskaźnik zaufania 
wahał się między 26% a 22%11. Wyniki te są potwierdzeniem wskaźni-
ków z publikowanej wcześniej  Diagnozy Społecznej za 2015 rok, w której 
wskaźnik uogólnionego zaufania w Polsce wynosił 15,2%, co stanowi 
niewielki wzrost w stosunku do lat 2011 i 2013, gdy osiągnął wartość 
12,2%. Jednak na tle większości państw europejskich jest to wartość 
trzy, czterokrotnie niższa i w ogóle jedna z najniższych wśród państw 
europejskich, np. Dania 70%, Finlandia 66%, Estonia 36%, Węgry 28%, 
Rosja 24%. Niższe wskaźniki niż Polska osiągają tylko dwa kraje: Por-
tugalia 13% i Bułgaria 12%12. 

 9 Patrz szerzej: Mazur S., Możdżeń S., Oramus M., Public administration charac-
teristics and performance in the EU28: Poland”, European Commission, Brussel 
2018, s. 810-812.

 10 Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współcze-
snych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 258.

 11 O nieufności i zaufaniu. Komunikat z badań, Nr 35/2018, CBOS, Warszawa, s. 4-5.
 12 Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza społecz-

na 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński i T. Panek 
(red.), Warszawa, Wyd. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, 
s. 333-344.
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W efekcie identyfikowana jest w Polsce niska zdolność i udział pod-
miotów niepaństwowych oraz regionalnych i lokalnych w procesach 
zarządzania rozwojem kraju i regionu wyrażająca się w tzw. paradoksie 
podwójnej słabości. Zjawisko to opisuje sytuację, w której podmioty pu-
bliczne w ograniczonym stopniu są w stanie efektywnie współpracować 
z podmiotami niepaństwowymi i zlokalizowanymi poniżej centrum 
politycznego. Sytuacja ta powodowana jest niskim zaangażowaniem 
społecznym, wysokim poziomem nieufności, niską socjalizacją społecz-
ną podmiotów niepaństwowych oraz brakiem doświadczenia13. 

Ponadto widoczne jest zjawisko tzw. cienia hierarchii, czyli narzu-
cania decyzji rozstrzygających przez centralne podmioty państwowe 
wobec podmiotów znajdujących się na poziomie NUTS 214  i niższych15 .

Powyższe słabości zostały też odnotowane w Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju, gdzie zdefiniowanych zostało pięć pułapek 
rozwojowych: średniego dochodu, przeciętnego produktu, braku równo-
wagi, demograficzna i słabości instytucji. Szczególnie ta ostatnia pułap-
ka jest istotna dla przedmiotowej opinii. Jako efekty słabości instytucji 
w Założeniach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje 
się problemy związane m.in. z brakiem skutecznej koordynacji polityk 
publicznych, przewlekłością procedur administracyjnych oraz niską 
efektywność instytucji państwa. Oznacza to, że organy państwa oraz 
jednostki samorządu terytorialnego nie realizują określonych celów roz-
wojowych, a polityki publiczne nie są powiązane z instrumentami fi-
nansowymi. Ponadto mało efektywne instytucje Państwa są w istotnym 
stopniu odpowiedzialne za brak istotnych impulsów pomnażających 

 13 Börzel T. A., Nowe metody zarządzania a rozszerzenie Unii Europejskiej – paradoks 
podwójnej słabości [w:] Kolarska – Bobińska L., Nowe metody zarządzania w pań-
stwach Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 78-79.

 14 Klasyfikacja NUTS (ang. Nomenclature Units for Territorial Statistics) 
jest system opisu i podziału jednostek samorządu terytorialnego państw 
członkowskich UE. Aktualna klasyfikacja NUTS zawarta jest w  Rozpo-
rządzeniu Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmienia-
jącym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), C/2016/7380. Poziom 
NUTS 2 odpowiada polskim województwom z wyjątkiem województwa 
mazowieckiego podzielonego na regiony: Mazowiecki regionalny oraz 
Warszawski stołeczny. W wyniku tego procesu w Polsce identyfikuje się 
obecnie 17 jednostek klasyfikacji NUTS 2. Patrz szerzej: https://stat.gov.
pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/kla-
syfikacja-nuts-w-polsce/.

 15 Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja z  socjologii radykalnej zmiany 
społecznej, PWN, Warszawa 1996.
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polski kapitał w gospodarce, za niską innowacyjność czy za brak dąże-
nia do konkurowania wiedzą i jakością16. 

Potwierdzenie owych trzech makroproblemów zarządzania publicz-
nego w warunkach polskich, czyli  paradoksu podwójnej słabości, cienia 
hierarchii i słabości instytucji, wprost już w odniesieniu do systemu 
zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
UE, możemy także znaleźć w treści Białej Księgi zasady partnerstwa we 
wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji 
w okresie programowania 2014-202017. Do lektury tej publikacji autor 
stanowczo zachęca, choćby dlatego, iż zdecydowana większość stwier-
dzonych tam nieprawidłowości nadal istnieje w polskiej rzeczywistości. 

W niniejszej ekspertyzie autor chcąc uniknąć powielenia treści Bia-
łej Księgi i jednocześnie chcąc wskazać na inne problemy odwoła się do 
postulatów, które pojawiły się w ciągu dwóch lat od ukazania się Białej 
Księgi. Niestety przywołane poniżej argumenty potwierdzają po pierw-
sze stwierdzenie, iż błędy popełnione na początku procesu, tylko pogłę-
biają i deformują partnerstwa na kolejnych jego etapach, a co więcej każą 
także domniemywać, iż problemy wystąpią również na etapie ewaluacji, 
który to etap będzie można oceniać w dalszej perspektywie absorpcji 
funduszy unijnych. Niestety skala i ilość przywoływanych problemów 
nie napawa optymizmem i nie wskazuje, aby instytucje zarządzające 
czy wdrażające uczyły się na błędach poprzez odpowiednie ich korygo-
wanie. Występujące główne problemy przy wdrażaniu funduszy struk-
turalnych i inwestycyjnych można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 
a) nabór i ocena projektów; b) wydatkowanie środków; c) monitoring18.

W odniesieniu do pierwszej grupy – nabór i ocena projektów – głów-
nymi problemami są:
1. Narzucanie kryteriów przez IZ (instytucja zarządzająca);
2. Zbyt mała liczba konkursów w stosunku do potencjału i oczekiwań;
3. Długi okres oceny wniosków zakładany w regulaminach, np. sześć 

miesięcy i więcej;

 16 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt do konsultacji społecznych, 
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016 (https://www.mr.gov.pl/media/23504/
projekt_SOR_29072016.pdf).

 17 Patrz szerzej: Biała Księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europej-
skich w  Polsce wraz ze strategią realizacji w  okresie programowania 2014-2020, 
Warszawa 2014.

 18 Pruszczanowski N., Clarey A., Stan wdrażania RPO w latach 2014-2020 oraz ana-
liza udziału podmiotów społecznych w tym procesie. Wstępna analiza partnerów 
społecznych. Stan realizacji kluczowych postulatów z  Białej Księgi, Zespół Rady 
Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich, 14.03.2016.
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4. Słaby poziom kadr IZ w zakresie przygotowania/wiedzy osób pracu-
jących  w punktach obsługi beneficjentów (konieczność dodatkowego 
konsultowania w wielu sprawach);

5. Niespójność informacji prezentowanych na stronach informacyjnych.
Do grupy związanej z wydatkowaniem środków zaliczyć należy 

kwestie dotyczące:
1. Opóźnienia we wdrażaniu instrumentów finansowych;
2. Brak instrumentów typowo dotacyjnych w niektórych regionach, 

głównie w woj. pomorskim i mazowieckim;
3. Zbyt wysokie pułapy udziału własnego dla przedsiębiorców oraz 

partnerów spoza administracji; 
4. Opóźnienia we wdrażaniu dotacji na usługi rozwojowe dla firm za 

pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych;
5. Brak możliwości realizacji projektów  w trybie pozakonkursowym 

– lekceważenie wniosków partnerów spoza administracji;
6. Brak możliwości stosowania uproszczonych form rozliczania wy-

datków w niektórych działaniach.
Wreszcie na ostatnim etapie – monitoringu – za główne kwestie 

problemowe uznać należy:
1. Zbyt późne przekazywanie materiałów na posiedzenia (brak moż-

liwości odpowiedniego przygotowania się do posiedzeń);
2. Nieuzasadnione wprowadzanie głosowań w trybie obiegowym;
4. Brak równego traktowania podmiotów zasiadających w KM, co sta-

nowi literalne naruszenie stosowania zasady partnerstwa;
5. Niewydolność grup roboczych – ilość członków, powielanie grup, 

mały czas na wypracowanie kryteriów;
6. Narzucanie kryteriów przez urzędy publiczne;
7. Korygowanie list beneficjentów – odrzucanie próśb partnerów przez IZ.

Powyższe uwarunkowania strukturalne przekładają się na regu-
lacje ustawowe w odniesieniu do możliwości współdecydowania o za-
kresie strategii rozwojowych na linii urzędy centralne a reprezentanci 
regionalni i lokalni.

Zgodnie bowiem z zapisami znowelizowanej ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju19 całość procesu przygotowania oraz re-
alizacji strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu pań-
stwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub 
z innych źródeł zagranicznych koordynuje minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego (art. 2a-3b ustawy). W efekcie proces ten staje się 

 19 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r., Dz.U. 
2006, nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
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raczej instrumentarium polityki partyjnej (rządowej), a nie strategicz-
nej państwa. 

Również uregulowania prawne w odniesieniu do siły oddziały-
wania polskich regionów w sprawach europejskich pozostawiają wiele 
do życzenia. Zarówno bowiem Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje jedynie jako ciało opiniodaw-
czo-doradcze w sprawach strategii rozwojowych. Ponadto od lat na po-
ziomie Rady Ministrów nie ma ciała, które reprezentowałoby interesy 
regionów.

Powyższe uwarunkowanie przekładają się także na funkcjonowa-
nie obecnego systemu zarządzania funduszami europejskimi w Polsce, 
który zawiera w sobie znaczną liczbę cech zarządzania imperatywnego. 
W myśl tej koncepcji system jest mocno scentralizowany z dominującą 
rolą instytucji aparatu państwa, czyli Ministerstwa Finansów, Fundu-
szy i Polityki Regionalnej odpowiadającej za koordynację, zarządzanie 
(tu wraz z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii), kontrolę i au-
dyt20. W konsekwencji centralnie projektowany system redystrybucji 
środków europejskich często powoduje tzw. „konflikt dystrybucyjny” 
i polityzację całego procesu21. W modelu tym dominuje także biurokra-
tyzacja całego procesu oraz fasadowość współdziałania z interesariu-
szami regionalnymi, lokalnym i społeczno-gospodarczymi, generująca 
jego małą przejrzystość, a w konsekwencji niską efektywność oraz małą 
skuteczność. 

Scharakteryzowane powyżej czynniki endogenne należy uzupełnić 
o uwarunkowania egzogenne, które niejako determinują czy skłaniają 
do poszukiwań nowych form instytucjonalnych w zakresie procesu za-
rządzania funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi UE. Bazując 
na zasadzie subsydiarności, formalnym punktem wyjścia do projekto-
wania zasad instytucjonalnych związanych z zarządzaniem środkami 
finansowymi UE są zapisy zawarte w Rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europej-
skiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach euro-
pejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 
z 14.03. 2014 r., s. 1).

 20 Patrz szerzej: Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/instytucje-i-system-
realizacji-funduszy-europejskich/

 21 Surdej A., Nowoczesne państwo a gospodarka rynkowa, Wyd. Instytut Obywatel-
ski, Warszawa 2011, s. 27-33.
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W pkt. 11 preambuły Rozporządzenia ogólnego22 zalecono państwom 
członkowskim zapewnienie poszanowania zasad wielopoziomowego 
zarządzania, a także pomocniczości i proporcjonalności oraz specyfiki 
ram instytucjonalnych i prawnych poszczególnych państw członkow-
skich, a także zagwarantowanie odpowiedzialności zainteresowanych 
podmiotów za planowane interwencje oraz korzystanie z doświadczenia 
i wiedzy stosownych podmiotów. 

W art. 5 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego wskazano listę partnerów, 
która obejmuje szeroki katalog podmiotów:

• właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;
• partnerów gospodarczych i społecznych; oraz 
• właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, 

w  tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, 
organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci 
i niedyskryminacji.

Powyższe regulacje wskazują, iż proces zarządzania funduszami 
europejskimi wymaga budowy kultury dialogu społecznego i party-
cypacji społecznej oraz podlega stałej ewolucji i adaptacji do potrzeb 
wszystkich jego uczestników. Oznacza to, iż procedury instytucjonal-
ne powinny być stale modyfikowane, a na pewno w sytuacji, w któ-
rej z takimi propozycjami, sugestiami występują podmioty wchodzące 
w ich skład. Działania takie powinny zakładać ewolucję obecnego zarzą-
dzania imperatywnego w stronę zarządzania interaktywnego23. Takie 
podejście umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów społeczno-
-gospodarczych przez aktywne i partycypacyjne włączanie wszystkich 
relewantnych interesariuszy, nie tylko w asymetryczny i naśladowczy 
proces konsultacji przygotowanych już dokumentów (np. Umowa Part-
nerstwa), ale przede wszystkim w procesy zarządzania, monitoringu 
i ewaluacji. W takim ujęciu monopol państwa (centrum politycznego) 
jest zastępowany przez rzeczywisty pluralizm instytucjonalny, wsparty 
legitymizacją ekspercką, której możliwe formy zostaną przedstawione 
w kolejnych częściach opinii.

 22 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w  sprawie europejskiego kodeksu postępowania w  zakresie partnerstwa w  ra-
mach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Europejski Kodeks 
Postępowania w sprawie realizacji zasady partnerstwa.

 23 Por. Hausner J., Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 406-415.
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Określenie charakteru innowacyjności (nowości)  
zmiany instytucjonalno-społecznej. Rola instytucji 
skonstruowanych (niewiększościowych) 
– agencje regulacyjne

Przystępując do analizy wdrażania innowacji w administracji publicz-
nej, należy na wstępie zastrzec, że jest to proces związany z szerokim 
rozumieniem innowacji. Pojęcie innowacji i innowacyjności, wiąże się 
bowiem w większości z analizami z obszaru nauk ekonomicznych czy 
przyrodniczych i technicznych, gdzie badaniom poddawane są różnego 
typu zmiany innowacyjne zachodzące na poziomie mikro (procesu ba-
dawczo-rozwojowego, przedsiębiorstwa), makro (gospodarki narodowej, 
organizacji międzynarodowej) czy mezo (sektorów gospodarki narodo-
wej, dziedzin naukowych). Takie podejście jest zbieżne z wypracowaną 
źródłową metodyką, opisaną w Podręcznikach OSLO czy Frascati24. 

Opisywanie i analizowanie innowacji w sferze publicznej jest zde-
cydowanie bardziej złożonym, a przez to mniej wyrazistym zabiegiem. 
Dalece niewystarczające do opisu zmian innowacyjnych zachodzących 
w sferze publicznej jest zastosowanie wskaźników ilościowych, takich 
jak: nakłady na badania i rozwój, liczba wynalazków czy patentów, liczba 
personelu badawczo-rozwojowego, liczba nowych procesów technolo-
gicznych, liczba nowych maszyn, itp. Innowacje w administracji publicz-
nej czy sferze publicznej rozumiane mogą być jako działania dotyczące 
wpływania, kreowania i wdrażania rozwiązań, mogących przyczynić 
się do zmiany społecznej, a zatem do zaistnienia innowacji społecznej. 
Mają one zatem charakter publiczny i często niekomercyjny i wiążą się 
z elementami społeczno-kulturowymi, obywatelskimi, edukacyjnymi. 

W innowacjach odnoszących się do sfery publicznej, w tym dzia-
łań administracji publicznej dochodzi do analizy zmiany instytucjo-
nalnej (działań w obrębie administracji), która powinna przekładać 
się na zmianę społeczną (działania wobec interesariuszy, społeczeń-
stwa). Z przedstawionych warunków bazowych istotnych dla innowa-
cji w sferze publicznej wyraźnie wnioskować można, że musi nastąpić 
koegzystencja warunków instytucjonalno-prawnych (dezinstytucjona-
lizacja, reinstytucjonalizacja) oraz społeczno-aksjologicznych (inkluzja, 

 24 Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i  interpretacji danych dotyczących inno-
wacji, Wydanie trzecie – polskie, MNiSW, Warszawa 2008; Podręcznik Frascati. 
Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej, Wydanie polskie, MNiSW, Warszawa 2006.
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komunikacja, wartościowanie). Dopiero zbieżność tych dwóch procesów 
może dać powodzenie ukształtowania się nowego wymiaru struktural-
nego, a w efekcie dać efekt modernizacyjny i cywilizacyjny. W innym 
przypadku zauważalne są wyłącznie efekty pozorne, wyspowe nie dające 
efektu addycyjnego – systemowego.

W ujęciu procesowym chodzić tu będzie o szereg działań związa-
nych z włączaniem, inkluzją wszelkiego typu interesariuszy w obręb 
działania administracji publicznej, a celem tego typu działań jest zapew-
nienie efektywności oraz partycypacji i legitymizacji. Te typy działań 
kojarzone są z podejściem NPG (New Public Governance). Do głównych 
cech tego podejścia należy zaliczyć25:
• oparcie działań na mechanizmach koordynacji – agencje, sieci, po-

rozumienie, pakty,
• równość partnerów i ich reprezentatywność,
• podział odpowiedzialności za tworzenie i wdrażania, a także ewa-

luację zadań na partnerów publicznych i prywatnych,
• depolityzację struktur i procesu.

Efektem nowego, otwartego podejścia powinno być wykreowanie 
nowych struktur społecznych, czyli zjawisko wyłaniania społecznego, 
które wiązać się powinny z respektowaniem 5 podstawowych zasad, tj.: 
współpracy, dzielenia się wiedzą, spójności działań, współzależności 
podmiotowej i procesowej oraz otwartości26.

Jednym z często wdrażanych rodzajów innowacji w sferze publicznej 
jest proces delegowania kompetencji powiązany bezpośrednio z proce-
sem decentralizacji. Co szczególnie należy podkreślić w przypadku te-
matu niniejszej opinii to fakt, iż według definicji Raportu Grupy Roboczej 
Komisji Europejskiej, decentralizacja to nie tylko delegowanie władzy, 
ale także koordynacja oraz reorganizacja ról oraz zadań w celu zwiększe-
nia możliwości partycypacji nowych aktorów w formułowaniu i wdra-
żaniu polityk strukturalnych UE27. Decentralizacja pełni zatem w logice 
procesów europeizacji dwie ważne funkcje: otwiera drogę do aktywne-
go udziału w realizacji zadań aktorom dotąd biernie uczestniczącym 

 25 Bevir M., Public Governance. Public sector reform, SAGE Library of Political Sci-
ence. SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2007; H. 
Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, [w:] „Zarządzanie 
publiczne”, Nr 01/2007, Warszawa 2007.

 26 Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O  globalnej współpracy, która zmienia 
wszystko, Warszawa 2008, s. 260.

 27 Report by Working Group 3b, Decentralisation, better involvement of national, re-
gional and local actors, White Paper on Governance Work Area 4, 2001, http://
ec.europa.eu/governance/areas/group7/report_en.pdf. 
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w procesach partnerstwa oraz przesuwa ośrodki decyzyjne z pułapu 
instytucji wyższego szczebla do szczebli regionalnych, lokalnych i bran-
żowych. Za sztandarowe przykłady uchodzą w tym przypadku właśnie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii Europejskiej. 

W kontekście tak rozumianych procesów decentralizacyjnych po-
jawia się pojęcie rządu ułatwiającego (eng. enabling government), który 
stwarza innym podmiotom warunki do działania, zamiast działać bez-
pośrednio. Praktyczna realizacja tej koncepcji sprowadza się do przyję-
cia zasady delegowania działań i zadań celem zaspokojenia złożonych 
potrzeb społecznych28. Kwestia delegowania uprawnień, dla której pod-
stawę stanowi zarządzanie agencyjne, wynika z kilku przesłanek, które 
wyjaśnia model principal – agent oraz model agencji powierniczej29. 

W pierwszym modelu pryncypałowie (instytucje delegujące) od-
dają część władzy wykonawczej agentom (instytucjom wykonującym 
działania publiczne) z powodu rosnącej liczby zadań, które powodują 
nadmierne obciążenie pracą. Ponadto delegowanie kompetencji w po-
lityce publicznej ma na celu rozwijanie specjalizacji i profesjonalizację 
świadczonych usług publicznych. Poza tym agenci mogą przyczyniać się 
do większej legitymizacji decyzji z uwagi na ich niezależność i eksperc-
ki charakter. W odniesieniu do przedmiotu niniejszej ekspertyzy ma 
to szczególne znaczenie, bowiem instytucje na poziomie regionalnym 
z jednej strony wykonują zadania zlecone z poziomu krajowego i UE, 
ale z drugiej mogą inicjować i wdrażać określone działania publiczne, 
reprezentując swoje preferencje. 

Specyfika relacji międzyinstytucjonalnych w  oparciu o  model 
„pryncypał–agent”, polegający na procesie delegowania władzy, wyni-
ka z wielu czynników wykraczających poza zakres prezentowanej eks-
pertyzy. Jednakże istotną rolę pełnią w tym przypadku: wspomniana 
powyżej decentralizacja zarządzania oraz stworzenie nowego poziomu 
specjalistów reprezentujących wspomniane już instytucje skonstruowa-
ne (nazywane też tzw. instytucjami niewiększościowymi) szczebla kra-
jowego i regionalnego30. W modelu principal – agent, pryncypał (organ 
władzy publicznej), przekazując władzę agentowi (instytucji), oczekuje, 
że powierzone działania będą wykonywane zgodnie z początkowymi 

 28 Masse I., Rajabifard A., Williamson I., Spatially enabling governments trough SDI 
implementation, [w:] International Journal of Geographical Information Science, 
vol.22, Issue 1/2008, s. 5-20.

 29 Majone G., Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Wydawnictwo 
Scholar, Warszawa 2004, s. 73-93.

 30 Dumała A. (red.), Agencje Unii Europejskiej. Informator, Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej, Warszawa, 2002, s. 11-12.



16

preferencjami. Aktorzy polityczni dokonują wyboru instytucjonalnego, 
aby delegować uprawnienia agentowi wybranemu zgodnie ze strategią 
i metodami maksymalizacji zysków w połączeniu z eliminacją ryzyka 
niepowodzenia. 

Drugi typ to agencja powiernicza. Jest to sposób delegowania róż-
niący się od modelu pryncypał-agent dwoma zasadniczymi elementami, 
tj. koncentracją na legitymacji eksperckiej oraz stopniu niezależności 
agencji względem mocodawcy. Legitymacja ekspercka oznacza, że jako 
osoby zarządzające agencją rekrutowani są eksperci, ale inni niż po-
litycy czy ich reprezentanci. Chodzi o to, aby agencja była zarządzana 
przez ludzi, którzy posiadają wykształcenie i doświadczenie branżowe 
adekwatne do zadań wykonywanych przez agencje, np. dotyczące trans-
portu, klimatu, badań naukowych i innowacji, itp. Ponadto wskazane 
jest aby stopień niezależności agencji wobec mocodawcy był możliwie 
wysoki i odnosił się do niezależności strukturalnej, funkcjonalnej, bu-
dżetowej czy personalnej. To ma dać gwarancję wykorzystania owej 
legitymacji eksperckiej, ale jednocześnie wymaga wysokiego poziomu 
kapitału społecznego, w  tym zaufania oraz akceptacji ryzyka/innowacji.

Stosunkowo rzadko spotykane w praktyce instytucjonalnej połą-
czenie dwóch powyższych typów agencji (z czym mamy jednak do czy-
nienia w przypadku projektowanej ASR), powoduje, że monitoring ich 
funkcjonowania opiera się na pełnej procedurze obserwacyjnej (oversi-
ght procedure), która realizowana jest przez dwie główne techniki: po-
licy – patrol i fire – alarm. Pierwsza technika polega na bezpośrednim, 
aktywnym i ciągłym „sprawdzaniu” agenta, druga ma na charakter 
pośredni i działa tylko w sytuacjach oznaczających zagrożenie gwałtow-
nych zmian preferencji31. Poza tym do monitorowania działań agenta 
pryncypał wykorzystuje procedury administracyjne, wpływ na środo-
wisko instytucjonalno – prawne oraz tworzenie reguł gry32.

W efekcie wskazuje się na kilka kluczowych zalet zarządzania po-
przez agencje, do których można zaliczyć:
 Fakt, iż złożone i ciągle ewoluujące funkcje i wyzwania publiczne 

(ochrona środowiska, ochrona zdrowia, rynek pracy, rozwój 
regionalny, rozwój technologiczny) są wykonywane przez ekspertów 
oraz wszystkich relewantnych uczestników danego procesu/

 31 Tallberg J., European Governance And Supranational Institutions. Making States 
Comply, Routledge, New York, 2008, s. 21-24.

 32 Schmidtchen D., Steunenberg B., European Policymaking: An Agency Theoretic 
Analysis of the Issue, Centre for the Study of Law and Economics, “Discussion 
Paper”, Nr 2002-13, 2002, s. 2-4. 
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procesów, nie powodując przy tym utraty wpływu ośrodków 
władczych na cały proces (redukcja kosztów transakcyjnych);

 Elastyczność operacyjną i  reprezentatywność, co pozwala na 
szybszą i skuteczniejszą reakcję na pojawiające się zmiany:

 Zapewnienie większej wiarygodności i  konsekwencji działań 
regulacyjnych ze względu na fakt, iż podmioty te pozostają poza 
bieżącą polityzacją i mediatyzacją.

Analiza motywów powołania, celów, zadań  
oraz struktury ASR

Bazując na wskazanych powyżej czynnikach endo- i egzogennych oraz 
podejściu do innowacji w sferze publicznej należy poddać analizie za-
pisy projektu ustawy o Agencji Rozwoju i Spójności wraz z załączonym 
uzasadnieniem.

Wychodząc od analizy motywów powołania ASR Wnioskodawcy 
wskazali na:
 efektywniejsze wydawanie środków europejskich – aspekt 

ekonomiczny,
 potrzebę zaangażowania wielu instytucji dotychczas pomija-

nych lub marginalizowanych oraz zapewnienie najwyższej jako-
ści instytucjonalnej dla wdrażanej polityki publicznej – aspekt 
społeczno-instytucjonalny,

 konieczność współpracy rządu z samorządem poprzez włączanie 
samorządu w zakresie programowania i zarządzania środkami fi-
nansowymi UE – aspekt terytorialności polityki.
Powyższe motywy znalazły swoje zastosowanie w precyzyjnym zde-

finiowaniu celów Agencji, gdzie w art. 4 czytamy, iż „ Celem działania 
Agencji jest zapewnienie: 

1) efektywnego, 
2) politycznie bezstronnego, 
3) profesjonalnego, 
4) opartego na współdziałaniu rządu i administracji rządowej oraz 

samorządu terytorialnego, w dialogu z partnerami społecznymi 
i gospodarczymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o Narodowym Planie Rozwoju (…)

 – programowania i zarządzania środkami finansowymi z budżetu 
Unii Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.”

Zarówno w uzasadnieniu, jak i w zdefiniowanych celach Agencji 
znajdujemy zatem diagnostyczne nawiązanie do wskazanych powyżej 
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słabości instytucjonalnych państwa opisanych poprzez paradoks podwój-
nej słabości (aspekt terytorialności polityki oraz art. 2 pkt 3 i 4 ustawy ), 
zjawisko cienia hierarchii (aspekt społeczno-instytucjonalny oraz pkt. 2 
art. 2 ustawy) oraz pułapkę słabości instytucji (aspekt ekonomiczny oraz 
art. 1 pkt 1  ustawy), które wyrażają się w sposób ilościowo-statystyczny 
poprzez przywołane wskaźniki oraz rankingi międzynarodowe.

Powyższa warstwa diagnostyczna dopełniona jest w ustawie o ASR 
o wymiar pragmatyczny (funkcjonalny), który odnosi się do zadań ma-
jących być przedmiotem działań ASR. W art. 6 i 7 określono w sposób 
kompleksowy i holistyczny zakres zadań stawianych przed projekto-
waną Agencją w zakresie zarządzania procesem dotyczącym funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych UE.

W art. 6 zapisano, iż Agencja ma być instytucją zarządzającą w od-
niesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności orz Funduszu 
Odbudowy UE (art. 22). Z kolei art. 7 zawiera całościowo określony proces 
projektowania, wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji, a w szczegól-
ności: przygotowania kryteriów wyboru projektów, a w konsekwencji 
dokonania wyboru projektów, zasady zawierania umów i przekazywa-
nia płatności beneficjentom, certyfikację i kontrolę wydatków działań, 
przeprowadzanie korekt finansowych, ewaluację i monitoring realizacji 
projektów i programów operacyjnych, zapewnienie dostępu do infor-
macji i promocji. 

Dodatkowo w pkt. 2 art. 7 wskazano na zadania odnoszące się do 
spraw opiniodawczo-doradczo-konsultacyjnych dotyczących kwestii 
funduszy UE, a także krajowych i regionalnych programów operacyj-
nych i to na wszystkich poziomach interakcji - supranarodowym, na-
rodowym, regionalnym, lokalnym oraz sektorowym. 

Powyższe wskazuje, iż projektowana Agencja wpisuje się w reali-
zowane obecnie w większości państw UE zarządzanie wielopoziomowe 
(ang. Multi-level governance) z uwzględnieniem specyfiki właściwej no-
wemu zarządzaniu publicznemu (ang. New Public Governance). Fakty te 
stanowią kolejne argumenty na rzecz implementacji rozwiązań, które 
w warunkach polskich są pożądane zarówno przez pryzmat słabości 
strukturalnych oraz funkcjonalnych instytucji publicznych czy aktyw-
ności interesariuszy, jak i wynikających z procesów europejskich (sub-
sydiarność, decentralizacja, dobre zarządzanie, Kodeks partnerstwa33).

 33 Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Komisja Europejska 2014 r.
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Dopełnieniem wymiaru funkcjonalnego projektowanej Agencji (mo-
tywy, cele, zadania) jest wymiar strukturalny samej Agencji. Podda-
jąc analizie ów wymiar możemy dostrzec, iż jest to jeden z nielicznych 
przykładów rozwiązań instytucjonalnych w Polsce, w których w ra-
mach jednej, spójnej instytucji zagwarantowane zostało uwzględnienie 
kryteriów właściwych zarówno dla agencji typu pryncypał-agent, jak 
i agencji powierniczej.  Fakt ten gwarantuje, iż projektowana Agencja 
spełnia wymogi właściwe dla pełnej procedury obserwacyjnej (oversight 
procedure), która realizowana jest przez opisane powyżej, dwie główne 
techniki: policy – patrol i fire – alarm.

Bazując na zapisach art. 11-15 wskazać należy, iż Rada, posiadająca 
funkcje nadzoru nad Agencją, wpisuje się w model pryncypał-agent. 
 Świadczą o tym następujące zapisy:skład określony w art. 13-14. 

Wskazano tam, iż w liczącej 22 członków Radzie zapewniona będzie 
równowaga przedstawicieli rządu i samorządu terytorialnego, tj.: 
• 9 członków to niektórzy ministrowie „działowi” i  inne osoby 

wskazane przez premiera, 
• 9 członków będzie wyłanianych przez stronę samorządową 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
• po 1 osobie wskaże Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezydent 

RP i Prezes NIK. 
• Rada będzie mieć dwóch współprzewodniczących: jednym będzie 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, drugim osoba 
wskazana przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. 

Powyższe oznacza, iż pryncypałowie, a zatem ministrowie działowi 
oraz przedstawiciele samorządu utrzymują bezpośredni wpływ na po-
wołanie i odwołanie członków Rady, a pośrednio zatem na realizowane 
przez Radę kompetencje;
 kompetencje Rady, czyli określanie kierunków działania Agencji 

oraz powoływanie i odwoływanie Zarządu określone w art. 11;
 działanie w formule non for profit oraz bezstronności politycznej 

określonej przez zapisy art. 15 pkt. 1-3, gdzie wskazano, iż członko-
wie Rady nie będą pobierać wynagrodzenia za swą pracę, nie mogą 
prowadzić działalności publicznej ani działalności gospodarczej 
niedającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji oraz nie biorą 
udziału w ocenie projektów, które bezpośrednio dotyczą przedmiotu 
ich działalności publicznej lub gospodarczej.
Z kolei działalność Zarządu bliższa jest formule agencji powierni-

czej. Za takim osądem przemawiają następujące fakty:
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 określony w art. 18 sposób powoływania kandydatów na członków 
Zarządu, który musi być otwarty i konkurencyjny;

 określone w art. 16 wymogi kompetencyjne sformułowane wobec 
prezesa oraz  członków Zarządu, a w szczególności art. 16. pkt. 3 
podpunkty 5,6,7;

 określone w art. 17 funkcje Zarządu odnoszące się do aspektów wy-
konawczych i reprezentowania Agencji na zewnątrz.
Wskazać wreszcie należy, iż ustawa w sposób precyzyjny, spójny 

i równomierny określa relacje między przedstawicielami władzy wy-
konawczej i ustawodawczej z jednej strony, a także między instytucjami 
centralnymi a regionalnymi, lokalnymi i sektorowymi z drugiej.

Przedstawiciele władzy wykonawczej (ministrowie, Prezydent RP), 
ustawodawczej (Marszałkowie Sejmu i Senatu RP) oraz władz regional-
nych i lokalnych (reprezentacji strony samorządowej Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego) delegują i odwołują swoich repre-
zentantów do Rady Agencji (art. 13-14).

Wszyscy powyżej wskazani przedstawiciele mają także zagwarantowa-
ny aktywny i relewantny udział w pracach nad statutem Agencji (art. 19).

Reasumując rozważania nad zakresem funkcjonalno-struktu-
ralnym działań projektowanej Agencji, należy stwierdzić, iż przyjęte 
rozwiązania każą postrzegać ten podmiot, jako nowoczesną instytucję 
skonstruowaną (niewiększościową) wpisującą się w koncepcje nowego 
zarządzania publicznego i dodatkowo skutecznie reagującą na diagnozo-
wane deficyty związane ze sprawnością instytucji oraz jakości kapitału 
społecznego w Polsce.

Działania z zakresu zarządzania systemami wdrażania 
funduszy strukturalnych w innych państwach UE

Analizując poszczególne modele/systemy zarządzania funduszami 
i działaniami europejskimi występujące wśród państw członkowskich 
UE można wyróżnić cztery ich rodzaje34:
1. Zintegrowany-scentralizowany.
2. Zintegrowany-zdecentralizowany.
3. Niezintegrowany-scentralizowany.
4. Niezintegrowany-zdecentralizowany.

 34 Nakrosis V., Managing European Union Funds in the Candidates Countries. Ad-
ministrative Organization and Resource Distribution (in:) Euroepan Integration, 
Regional Policy and Growth, The World Bank 2003.
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Poziom integracji odnosi się do wymiaru administracyjnego oraz 
finansowo-gospodarczego. Wysoka integracja administracyjna ozna-
cza, iż do systemu zarządzania funduszami wykorzystuje się istniejące 
(pierwotne) instytucje zazwyczaj skoncentrowane na poziomie central-
nym (np. obecny przypadek Polski). W systemie niezintegrowanym wy-
korzystuje się natomiast instytucje skonstruowane (zazwyczaj nowe), 
powołane specjalnie do tego celu (np. rozwiązania francuskie oraz nie-
które duńskie, słoweńskie i bułgarskie). Wysoki poziom integracji fi-
nansowo-gospodarczej oznacza włączenie źródeł finansowania unijnego 
w krajowe strategie i systemy finansowe, niski zaś stopień tej integracji 
oznacza ich rozdzielenie.

Poziom centralizacji odnosi się z kolei do: 1) programów (central-
nych, regionalnych, sektorowych), 2) szczebla podejmowania decyzji 
(centralny, regionalny, lokalny), 3) wykorzystania instytucji centralnych, 
regionalnych, lokalnych i sektorowych do wdrażania funduszy unijnych.

System zintegrowany i scentralizowany jest właściwy dla większo-
ści tzw. małych i średnich państw UE, tj. Litwy, Łotwy, Estonii, Irlandii, 
Portugalii, Austrii, ale także Polski.

System zintegrowany i zdecentralizowany istnieje we Francji, gdzie 
w 2019 powołano dedykowaną agencję. W ramach tej klasyfikacji moż-
na osadzić wybrane inicjatywy podjęte w Danii, Słowenii i Bułgarii, 
a także w Hiszpanii, Czechach i na Słowacji, a także te przedstawione 
w projekcie ustawy o Agencji Rozwoju i Spójności.

Odrębnym przykładem są Węgry, gdzie mamy do czynienia z sys-
temem niezintegrowanym, ale scentralizowanym, gdzie również do 
zarządzania funduszami europejskimi powołano agencję35.

Pozostając w rozważaniach związanych stricte z przedmiotem ni-
niejszej opinii, a zatem odnoszących się do zarządzania agencyjnego 
funduszami i działaniami UE, poniżej przywołane zostaną wybrane 
przykłady takich właśnie europejskich rozwiązań.

Najbliżej projektowanych w ustawie o ARS zapisów pozostają roz-
wiązania francuskie, przyjęte mocą ustawy z dnia 22 lipca 2019 roku. 

Ustawodawca wskazał w treści dokumentu następujące przesłanki 
powołania takiej instytucji36:

 35 Raport Deloitte na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Wybrane aspekty zdolności ad-
ministracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych, Warszawa 2008, 
s. 33 i n.

 36 Popławska E., Krajowa Agencja Spójności Terytorialnej Republiki Francuskiej – 
organizacja i kompetencje. Opinie i ekspertyzy OE-318, Kancelaria Senatu. Biuro 
Analiz, Doumentacji i Korespondencji, Warszawa 2020, s. 5.
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 realizację procesu decentralizacji władzy oraz dostosowania zadań 
do endogennych potrzeb wspólnot regionalnych,

 koordynację procesu planowania i  wdrażania funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych UE między władzami centralnymi 
a wspólnotami regionalnymi i lokalnymi,

 zapewnienie równości i  spójności między terytoriami a  ich 
mieszkańcami,

 szersze uwzględnienie nowych wyzwań dotyczących środowiska 
naturalnego, informatyzacji, demografii i  zrównoważonego 
rozwoju,

 uproszczenie procedury naboru, realizacji i rozliczania projektów.
Do głównych zadań tej Agencji zaliczono37:

 wsparcie finansowe, prawne i techniczne dla wspólnot lokalnych 
w  zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 
europejskich,

 upowszechnianie dobrych praktyk, doświadczeń i informacji na 
temat funduszy i działań UE,

 zapewnienie spójności rozumianej zgodnie z art. 158 TWE,
 koordynację systemu wsparcia i ścisłą współpracę z ministrem 

właściwym ds. zagospodarowania przestrzennego,
 rozwój informatyzacji,
 zagospodarowanie terytoriów zdegradowanych poprzez 

rewitalizację i zapewnienie funkcji handlowych i mieszkaniowych.
Generalizując można zatem zauważyć, iż przesłanki powołania 

Agencji, jak i jej zadania są zbieżne z przestawionymi w polskiej propo-
zycji. Dominują kwestie decentralizacji, inkluzji, przejrzystości, pro-
porcjonalności oraz responsywności na aktualne potrzeby społeczne 
i gospodarcze.

W wymiarze strukturalnym Agencja jest także, jak w przypadku 
polskim,  instytucją zarządzającą funduszami strukturalnymi i inwe-
stycyjnymi UE. Nieco inaczej jednak określono jej organy wewnętrzne. 
Otóż w strukturze agencji francuskiej uwzględniono Radę Zarządzającą, 
która jest zbliżona do Rady w ARS, gdzie reprezentowani są przedsta-
wiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych. Na czele Agen-
cji stoi Dyrektor Generalny, czyli instytucja jednoosobowa, pełniąca 
funkcje wykonawcze. W przypadku rozwiązań polskich jest tu Zarząd 
z Prezesem, co wydaje się zdecydowanie bardziej pełną i efektywniejszą 
konstrukcją z punktu realizacji złożonych celów agencji. Skład Agencji 

37  Ibidem, s. 6-8.
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francuskiej uzupełniony jest o konsultacyjno-opiniodawcze ciało zwane 
Krajowym Komitetem Koordynacyjnym Agencji38.

Tym co jeszcze różni rozwiązania francuskie od polskich, jest zde-
cydowanie szersze dysponowanie zasobami finansowymi przez Krajo-
wą Agencję Spójności Terytorialnej Republiki Francuskiej. Otóż obok 
rzeczonych już źródeł ze środków europejskich wskazano także inne 
środki finansowania agencji, tj. finansowanie przez osoby prywatne, 
darowizny, spadki, przychody z dóbr ruchomych i nieruchomości oraz 
przychody za usługi świadczone przez Agencję39.

W  analizowanych rozwiązaniach innych państw UE, również 
można odnaleźć formy zarządzania agencyjnego w obszarze funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych UE. Nie są one tak głęboko zakorze-
nione i zinsytucjonalizowane, jak w przypadku rozwiązań francuskich 
czy postulowanych rozwiązań polskich. Jednak fakt ich implementacji, 
wskazuje, iż bardzo prawdopodobna jest nowa instytucjonalizacja sfery 
regulacyjno-koordynacyjnej we wskazanych państwach członkowskich 
UE. Do takich rozwiązań można zatem zaliczyć40:
 Międzyinstytucjonalne grupy robocze z delegowanym sekretariatem 

poza oficjalnymi strukturami zarządzania funduszami UE (Dania, 
Bułgaria).

 Rady konsultacyjne partnerów regionalnych z  instytucjami 
centralnymi i  Komisją Europejską na temat realizacji zasady 
partnerstwa w danym regionie (Niemcy, Łotwa).

 Finansowanie ze środków Pomocy Technicznej komórki ds. 
organizacji partnerstwa w  regionie (Niemcy: Meklemburgia 
Pomorze Przednie, Brandenburgia, Dolna Saksonia).

 Tworzenie ze środków Pomocy Technicznej partnerskich sieci 
tematycznych, które organizują seminaria i warsztaty (Słowenia).

Należy podkreślić, iż każde z zaprezentowanych powyżej rozwią-
zań instytucjonalnych powstaje w specyficznie określonych warunkach 
społecznych, gospodarczych i politycznych. Podstawowym czynni-
kiem skutecznego rozwoju danej instytucji jest dopasowanie formuły 
organizacyjnej oraz celów i zadań do krajowych uwarunkowań oraz 
wyzwań społeczno-gospodarczych. Nie jest wskazane mechaniczne 
przenoszenie (imitacja) rozwiązań stosowanych w innym kontekście 

38  Ibidem, s. 9-13.
39  Ibidem, s. 14.
40  Kwieciński L., Przedsiębiorczość - partnerstwo - rozwój: między indywidualnym dzia-

łaniem a potrzebą kreowania relacji sieciowych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki 
Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 73 (2017), Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 2017, s. 176-179.



24

społeczno-kulturowo-instytucjonalnym, gdyż jak pokazują doświad-
czenia, owo dopasowanie strukturalno-funkcjonalne jest kluczowe dla 
powodzenia całego przedsięwzięcia. W przypadku projektowanej Agen-
cji Rozwoju i Spójności, widoczna jest inspiracja rozwiązaniami obec-
nymi w innych państwach UE, ale sam sposób określenia celów, zadań 
i struktury jest determinowany i wpisany w polskie uwarunkowania, 
a także odpowiada na wskazane deficyty.

Podsumowanie

Przy formułowaniu wszelkich rekomendacji należy wziąć pod uwagę 
fakt, iż absorpcja funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE, po-
winna być oparta o41:
• inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji 

publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajo-
wym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem lepszego stano-
wienia prawa i zasad dobrego rządzenia,

• budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów 
kształtujących politykę publiczną na szczeblu krajowym, regional-
nym i lokalnym. 
Zaprezentowane zarówno w uzasadnieniu, jak i treści projektu usta-

wy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki nr 320) rozwiązania są 
rzeczywistą i odpowiedzialną propozycją działań, które mogą zmniej-
szyć zagrożenie dryfu strukturalnego i w efekcie uniknięcie pułapki 
słabości instytucji, paradoksu podwójnej słabości czy cienia hierar-
chii. Zawarte rozwiązania instytucjonalne materializują tak pożądaną 
w warunkach polskich ideę dobrego zarządzania czy rządzenia interak-
tywnego. Wskazać także należy, iż sama Agencja Spójności i Rozwoju, 
łącząca elementy agencji pryncypał-agent, jak i agencji powierniczej, jest 
w warunkach polskich pożądaną innowacją społeczną i instytucjonalną. 
Zapewnia ona ponadto reprezentatywność wszystkim stronom pro-
cesu zarządzania środkami europejskimi, dodatkowo zapewniając jej 
głębszą, pełniejszą legitymizację, responsywność, a w efekcie efektyw-
ność i skuteczność. Wreszcie oczywistym jest, iż samo zaprojektowanie 
instytucji to dopiero część procesu zmian. Kluczowe jest precyzyjne 
określenie jej kompetencji, narzędzi, mechanizmów komunikacji, 
a nade wszystko wyselekcjonowanie kompetentnych, odpowiedzialnych 
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i zaangażowanych osób. To jednak, jak wskazują Wnioskodawcy, będzie 
przedmiotem partycypacyjnego procesu tworzenia statutu Agencji (art. 
19). Dopiero wówczas będzie można w pełni wnioskować o wskaźnikach 
sprawności instytucjonalnej tego podmiotu i procesów przez niego ko-
ordynowanych i zarządzanych.


