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Ocena projektu ustawy  
o Agencji Spójności i Rozwoju  
(druk senacki 320) 
pod kątem skuteczności 
działania podobnych rozwiązań  
w innych państwach UE
 
 
Obecne rozwiązania związane ze sposobem  
zarządzania funduszami w Unii Europejskiej

Zarządzanie funduszami na poziomie Unii Europejskiej jest realizowane 
na trzy sposoby:

•	 Zarządzanie	bezpośrednie	– projekty realizowane są przez 
departamenty Komisji Europejskiej, która zarządza budżetem 
bezpośrednio w swojej siedzibie, w delegaturach Unii lub za po-
średnictwem agencji wykonawczych UE. Zarządzanie obejmuje 
udzielanie dotacji, transfer funduszy, działania monitorujące, 
wybór wykonawców itp.

•	 Zarządzanie	pośrednie	– programy finansowania są zarządza-
ne pośrednio, kiedy są realizowane przez kraje partnerskie UE, 
kraje spoza UE, organizacje międzynarodowe, agencje rozwoju 
z państw członkowskich UE.

•	 Zarządzanie	dzielone	– Komisja Europejska powierza zarzą-
dzanie programami krajom UE w trybie zarządzania dzielonego. 
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Około 80% unijnych środków finansowych podlega zarządzaniu 
dzielonemu. 

Analizowany projekt ustawy ma odnieść się do trzeciego wskazanego 
sposobu zarządzania funduszami UE. 

Polska

Sposobem rozdzielania funduszy europejskich zajmuje się obecnie Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje środki przy-
znawane w ramach przyjmowanych w negocjacjach Umów Partnerstwa. 
Dodatkowo, funkcjonuje 16 programów regionalnych zarządzanych przez 
Urzędy Marszałkowskie. System ten budzi zastrzeżenia, gdyż pojawiają się 
liczne zarzuty, że przy przyznawaniu części środków stosowana jest uzna-
niowość (w formie nagród i kar dla konkretnych podmiotów i instytucji). 
Często też stawiany jest zarzut, że obecny sposób podziału wspomaga pod-
porządkowanie polityczne – szczególnie na poziomie regionów, ale nie tyl-
ko. Powoduje to istnienie systemu dualnego, w którym uwzględniony jest 
szczebel regionalny oraz szczebel rządowy, jednak nie w zakresie odnoszą-
cym się do całości funduszy, a jedynie do części programów regionalnych. 
Działania takie powodują wzrost kosztów i obniżenie efektywności całego 
systemu. Decentralizacja doprowadziła do sytuacji, w której, w obecnym 
okresie programowania, każdy region jest instytucją zarządzającą, odpo-
wiedzialną za wyznaczanie priorytetów rozwojowych oraz przygotowanie 
i realizację regionalnego programu operacyjnego. Natomiast wybór pro-
jektów, monitoring, kontrola i ewaluacja należą do kompetencji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa. Regiony jako instytucje zarządzające 
mogą delegować część swoich zadań innym podmiotom.

Przewidziane w ramach Umowy Partnerstwa środki z Funduszy Eu-
ropejskich na lata 2021-2027 wynoszą 76 mld euro. Efektywny podział 
takiej kwoty powinien być dokonany i nadzorowany w sposób, który 
minimalizowałby zarzuty stronniczości i wzmacniał skuteczność wy-
korzystania. Przyjęty w Polsce model skupienia praktycznie całej decy-
zyjności w rękach administracji rządowej powoduje, że z jednej strony 
pojawiają się zarzuty o stronniczość przy podziale oraz dystrybucji środ-
ków, a z drugiej, samorządy często nie czują się w pełni odpowiedzialne  
za skuteczną realizację tych działań. Jest to podejście kontrproduktywne, 
gdyż to właśnie doświadczenie i zaangażowanie samorządów gwarantuje 
skuteczną realizację wyznaczonych zadań – dotyczy to w szczególności 
tej części funduszy, która jest oferowana w ramach programów realizo-
wanych na poziomie krajowym. 
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W nowej perspektywie zakłada się, że około 60% funduszy z polity-
ki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. 
Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez mar-
szałków województw. Tak duży udział środków na poziomie lokalnym 
spowoduje, że to właśnie samorządy będą w dużej mierze finalnymi kon-
sumentami tych środków. 

Należy też zwrócić uwagę na stopień wydawania środków z funduszy. 
Do 2020 roku Polska rozdysponowała 90% przyznanych środków, z czego 
faktycznie wydanych zostało jedynie 50% środków1, co plasuje nasz kraj 
w średniej unijnej, jeżeli chodzi o środki wydane, jednak trochę poniżej 
średniej w odniesieniu do środków przyznanych (średnia unijna wyno- 
si 97%). O ile te dane umiejscawiają nas w średniej unijnej, to jednak w po-
równaniu z perspektywą z lat 2007-2013, kiedy do końca 2013 r. zostało 
w Polsce zaabsorbowanych 67.86% środków2, jest to widoczny spadek. 

W związku z powyższymi ustaleniami należy przyjrzeć się mode-
lom, jakie przyjęły i przyjmują inne państwa UE w kwestii redystrybucji 
środków z Funduszy Europejskich. Umożliwi to dokonanie oceny, czy 
prezentowany projekt ustawy spowoduje zwiększenie efektywności dzia-
łania w omawianym obszarze.

Większość państw członkowskich UE stosuje obecnie rozproszony 
system zarządzania – oparty z jednej strony na administracji stricte rzą-
dowej lub też na przekazywaniu funduszy bezpośrednio do regionów (tak 
jest np. w Republice Federalnej Niemiec czy Niderlandach). 

Aktualnie dwa państwa przyjęły model podobny do tego, jaki jest 
przewidziany w senackim projekcie ustawy – są to Włochy oraz Francja. 
Przyjęte w tych państwach zasady zostaną szczegółowo omówione poni-
żej, następnie przedstawione będą tradycyjne modele i dokonana zostanie 
ocena ich skuteczności. 

Włochy

We Włoszech funkcjonuje Krajowa Agencja Spójności Terytorialnej  
(wł. Agenzia per la Coesione Territoriale), która jest agencją publiczną bez-
pośrednio nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest 
wspieranie, promowanie i towarzyszenie programom i projektom na 
rzecz rozwoju i spójności terytorialnej. Agencja została utworzona w roku 

 1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
 2 źródło https://cohesiondata.ec.europa.eu/2007-2013-Finances/SF-2007-2013-Funds-

-Absorption-Rate/kk86-ceun
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2013, przejmując część funkcji zlikwidowanego Departamentu Rozwoju 
i Spójności Gospodarczej podległego bezpośrednio ministerstwu odpo-
wiedzialnemu za Fundusze Europejskie.

Agencja zapewnia wsparcie, w realizacji programowania unijnego 
i krajowego (cykle 2014-2020 i 2021-2027) dla administracji centralnej 
(ministerstw i ANPAL – Krajowej Agencji Aktywnej Polityki Zatrudnienia) 
oraz administracji regionalnej odpowiedzialnej za programy operacyjne 
i ich beneficjentów. Jest odpowiedzialna także za działania mające na celu 
monitorowanie i weryfikację inwestycji, wspieranie promocji i popra-
wy planowania oraz jakości, terminowości, skuteczności i przejrzystości 
działań programowych i realizacji interwencji związanych z Funduszami 
Europejskimi. 

Do oceny skuteczności działania Agencji zasadne jest wskazanie, 
w jaki sposób powstawała oraz jak wygląda jej obecna struktura. 

W 1998 r. w ramach Ministerstwa Skarbu, Budżetu i Planowania 
Gospodarczego utworzono Departament Rozwoju i  Polityki Spójno-
ści. Jego instytucjonalnym celem było wdrażanie interwencji mających  
na celu przywrócenie równowagi gospodarczej i społecznej kraju oraz 
rozwój gospodarczy nie w pełni wykorzystanych obszarów kraju – w tym 
celu Departament ten zajmował się koordynacją Funduszy Europejskich. 
W 2006 r. został przemianowany na Departament Rozwoju i Spójności 
Gospodarczej i włączony do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. Jego 
struktura i funkcje zostały zreorganizowane i odtąd podlegał on ministro-
wi ds. spójności terytorialnej (minister bez teki). W 2013 r. Departament 
został zlikwidowany: większość jego funkcji została przeniesiona do Agen-
cji Spójności Terytorialnej, a pozostała część do nowego Departamentu 
Polityki Spójności przy Prezydencji Rady Ministrów.

Na czele Agencji stoi dyrektor generalny, mianowany na trzy lata 
dekretem przewodniczącego Rady Ministrów, wspierany przez Komitet 
Sterujący i Komisję Obrachunkową. Jest ona podzielona na dwa obszary 
ogólnego zarządzania (Programy i Procedury oraz Projekty i Instrumen-
ty), 19 biur niebędących jednostkami ogólnego zarządzania (w tym 5 biur 
personalnych, z których 2 pełnią funkcje instytucji zarządzających krajo-
wymi programami operacyjnymi powierzonymi Agencji) oraz Centrum 
Weryfikacji i Kontroli (NUVEC). Działania instytucjonalne realizowane 
są również poprzez komitety przewidziane w Umowie Partnerstwa oraz 
zespoły zadaniowe.
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Organy Agencji

Dyrektor	generalny	Agencji	
Dyrektor generalny jest prawnym przedstawicielem Agencji i odpowiada 
za zarządzanie i realizację celów określonych w aktach dotyczących poli-
tyki i programowania przyjętych przez Radę Ministrów lub delegowany 
organ polityczny. W szczególności dba o relacje z instytucjami oraz kra-
jową, europejską i międzynarodową administracją publiczną, jak również 
z regionami i autonomiami lokalnymi, zgodnie z celami i wytycznymi 
zawartymi w statucie Agencji. Dyrektor generalny, po wysłuchaniu Komi-
tetu Sterującego, do dnia 31 stycznia każdego roku, przedkłada Prezesowi 
Rady Ministrów, 3-letni plan, aktualizowany corocznie. Plan ten zawiera: 
cele, oczekiwane wyniki, zasady finansowania i kwoty, które mają być 
przyznane Agencji, strategie poprawy usług, zasady weryfikacji wyników 
zarządzania, zasady niezbędne do zapewnienia Prezesowi Rady Mini-
strów lub organowi politycznemu (jeżeli został oddelegowany) wiedzy  
na temat czynników zarządzania wewnątrz Agencji, takich jak orga-
nizacja, procesy i wykorzystanie zasobów. Plan jest ustalany w drodze 
specjalnego porozumienia pomiędzy prezesem Rady Ministrów lub de-
legowanym organem politycznym, a dyrektorem Agencji. Plan ten jest 
zgłaszany do Stałej Konferencji ds. stosunków między państwem, regio-
nami oraz autonomicznymi prowincjami Trento i Bolzano.

Komitet	Sterujący
Komitet Sterujący powoływany jest dekretem Prezesa Rady Ministrów lub 
organu politycznego, jeżeli został delegowany. Komitet, oprócz dyrektora 
generalnego Agencji, który mu przewodniczy, składa się z czterech człon-
ków, z których dwóch jest kierownikami głównych sektorów działalności 
Agencji i dwóch przedstawicieli administracji terytorialnych wyznaczo-
nych przez Konferencję Zjednoczeniową, z których jeden reprezentuje 
regiony, a drugi władze lokalne.

Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje przez trzy lata. Miano-
wanie jest jednokrotnie odnawialne i nie wiąże się z żadną formą wyna-
grodzenia. Członkowie mianowani przez Konferencję Państw-Regionów 
i Konferencję Państw-Miast nie mogą w żadnej formie prowadzić działal-
ności związanej z zadaniami Agencji lub innych organów, które wspierają 
Agencję w realizacji jej zadań instytucjonalnych. Na tych samych zasa-
dach, jakie przewidziano dla nominacji, odbywa się również zastępowanie 
pojedynczych członków, którzy z jakichkolwiek powodów opuścili swoje 
stanowisko. Komitet organizuje swoją pracę zgodnie z przepisami regu-
laminu organizacyjnego Agencji.
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W strukturze Agencji znajduje się także Komisja Obrachunkowa i Ko-
misja Rewizyjna, których szczegółowe omówienie zostało pominięte. 

Skuteczność rozwiązani włoskiego powinna być uważnie obserwo-
wana. Z jednej strony charakteryzuje się ona średnim stopniem rozdy-
sponowanych (86%) oraz niskim wydanych środków (43%)3 – co mogłoby 
przemawiać za nieskutecznym działaniem Agencji. Jednak biorąc pod 
uwagę fakt, że została ona powołana w 2013 r. należy zwrócić uwagę  
na raport OECD4. Jak wynika z badania gospodarczego OECD dla Włoch 
na 2019 r., niska jakość projektów, zdezorganizowane procesy oceny 
i opóźnienia w realizacji były głównymi przeszkodami dla dobrego 
rozwoju infrastruktury w równym stopniu, co niskie wydatki. Analiza  
20 strategicznych projektów transportowych wskazuje, że od rozpo-
częcia procesu planowania potrzeba ponad 15 lat na realizację dużych 
projektów (powyżej 2 mld euro), podczas gdy mniejsze projekty zajmują 
około 6 lat. Planowanie i przetargi publiczne zajmują około dwóch trze-
cich całkowitego czasu, co sugeruje, że Włochy nie mają odpowiedniej 
struktury administracyjnej5.

Można zatem założyć, że efekty działania Agencji będzie można ocenić 
dopiero w najbliższych latach, gdyż obecnie 7-letni okres jej działalności 
jest zbyt krótki, by wydać wiążącą ocenę. Rekomendować można nato-
miast głębszą analizę działalności Agencji, tak, żeby uniknąć popełnianych 
przez nią błędów. 

Francja 

Drugim państwem, które przyjęło rozwiązanie dystrybucji środków 
unijnych poprzez agencję jest Francja, która utworzyła Narodową Agen-
cję Spójności Terytorialnej (fr. Agence Nationale de la Cohesion Des 
Territoires).

Zapowiedziana przez Prezydenta Republiki na Krajowej Konferen-
cji Terytoriów w 2017 r. i utworzona na mocy ustawy z 22 lipca 2019 r., 
Narodowa Agencja Spójności Terytorialnej (ANCT) została powołana do 
życia 1 stycznia 2020 r.

Agencja jest następcą kilku francuskich instytucji publicznych: kra-
jowego zakładu publicznego zajmującego się rozwojem i restrukturyzacją 

 3 Dane na koniec roku 2020 – https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 
 4 https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-

-2019_369ec0f2-en 
 5 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/why-italy-and-spain-will-struggle-

spend-key-eu-funds-28489
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przestrzeni handlowych i rzemieślniczych, agencji cyfrowej (z wyjątkiem 
pracowników zatrudnionych we francuskiej misji technologicznej) oraz 
Generalnej Komisji ds. Równości Terytorialnej (z wyjątkiem pracowni-
ków pełniących funkcje związane z rozwojem i monitorowaniem polityki 
państwa w zakresie spójności terytorialnej). 

Misją Agencji jest doradzanie i wspieranie władz lokalnych i regio-
nalnych oraz ich ugrupowań w opracowywaniu, definiowaniu i wdraża-
niu projektów, w szczególności na rzecz dostępu do usług publicznych, 
dostępu do opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, mobilności, mobilizacji 
na rzecz priorytetowych obszarów polityki miejskiej i obszarów miej-
skich znajdujących się w trudnej sytuacji, rewitalizacji (w szczególności 
handlowej i rzemieślniczej) centrów miast i miasteczek, transformacji 
ekologicznej, rozwoju gospodarczego i rozwoju zastosowań cyfrowych.

Ponadto Agencja zajmuje się koordynowaniem wykorzystania euro-
pejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz wspieraniem mi-
nistra właściwego ds. zagospodarowania przestrzennego w jego zadaniach 
związanych z określaniem, wdrażaniem i monitorowaniem krajowej i eu-
ropejskiej polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Agencja podlega ministrom odpowiedzialnym za planowanie prze-
strzenne, samorządy lokalne i politykę miejską.

W skład Rady Dyrektorów Agencji wchodzi 33 członków: 2 deputowa-
nych Zgromadzenia Narodowego, 2 senatorów, 16 przedstawicieli pań-
stwa francuskiego, 10 przedstawicieli władz lokalnych i ich ugrupowań 
(w tym co najmniej jeden wybrany przedstawiciel zbiorowości zamor-
skiej), 1 przedstawiciel Caisse des dépôts et consignations, 2 przedstawi-
cieli pracowników Agencji. Za wyjątkiem członków parlamentu, kadencja 
pozostałych członków Rady trwa 3 lata.

Agencja ponadto: 
•	 wspiera definiowanie projektów terytorialnych poprzez zrzesza-

nie wszystkich lokalnych partnerów; 
•	 oferuje wsparcie w zakresie inżynierii projektowej: udostępnia 

wysokiej klasy ekspertów, którzy ułatwiają definiowanie i reali-
zację lokalnych projektów; 

•	 wspiera władze lokalne, pomagając im w wyborze i kierowaniu 
ich projektami;

•	 oferuje pomoc publicznym instytucjom zamawiającym (opra-
cowanie projektu, wycena, finansowanie projektu itp.), oferuje 
pomoc w zakresie zarządzania projektami i zarządzania nieru-
chomościami oraz korzysta z najlepszych praktyk i doświadczeń 
w tym zakresie;

•	 określa krajowe programy wsparcia i zarządza nimi.
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Ze względu na stosunkowo niedługi okres od jej utworzenia, w tym 
momencie trudno jest ocenić jej efektywność, jednak powstanie Agencji 
pokazuje, że inne państwa regionu podążają w kierunku przesuwania 
zarządzania funduszami UE w stronę instytucji o większej niezależności 
i stabilności niż ministerstwa. 

Przykłady zarządzania funduszami unijnymi  
w innych państwach 

Pozostałe państwa do zarządzania stosują system scentralizowany oraz 
system dualny, gdzie fundusze dzielone są przez administrację centralną 
oraz samorządy. 

W Republice Czeskiej przyjęto rozwiązanie, w którym rolę Krajo-
wej Instytucji Koordynującej6 pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go. W Niemczech, Belgii oraz Austrii decydują o tym przede wszystkim 
poszczególne landy czy regiony. 

Ocena projektu na tle rozwiązań europejskich

Zaproponowany kierunek zmian z pewnością należy ocenić pozytywnie. 
Założenie, aby Agencja Spójności i Rozwoju spełniała rolę z jednej strony 
politycznie bezstronnego i profesjonalnego centrum zarządzania niektó-
rymi funduszami Unii Europejskiej przy jednoczesnym koordynowaniu 
współdziałania rządu, administracji rządowej oraz samorządu teryto-
rialnego, pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzani Funduszami 
Unijnymi.

Proponowany w projekcie skład personalny jest zrównoważony, za-
pewniający odpowiednią reprezentację wszystkich organów i instytucji 
rządzących i samorządowych. Można natomiast rozważyć, czy dla zapew-
nienia większej skuteczności – skład, a przynajmniej jego część mogłaby 
być kadencyjna (podobnie jak w rozwiązaniach włoskim czy francuskim). 
Pozwoliłoby to na większe prawdopodobieństwo zachowania skuteczno-
ści w działaniu – niezależnie od możliwych zmian politycznych. Przyję-
ty w obydwu omawianych rozwiązaniach okres 3-letniej kadencyjności 
wydaje się z jednej strony wystarczający do oceny efektywności dzia-
łań członków Agencji, z drugiej zaś dający gwarancję skupienia pracy na 

 6 https://www.dotaceeu.cz/en/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci
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prawidłowym podziale funduszy europejskich bez obaw o dezorganizację 
mogącą mieć miejsce przy zmianie rządu. 

W związku z powyższym istnieje obawa, czy proponowana struktura 
Agencji zapewni pełną bezstronność w działaniach, jednakże na pew-
no ją do niej zbliży. Jednocześnie warto dokonać szerokiej analizy efek-
tów funkcjonowania Agencji we Włoszech, aby przenieść na nasz grunt, 
sprawdzone tam, dobre rozwiązania. 


