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Dotyczy: Uwagi do senackiego projektu ustawy o Agencji Spójności i 

Rozwoju (druk nr 320) 

 

Szanowny Panie Senatorze! 

Na wstępie pragnę podziękować za cenną inicjatywę dotyczącą 

utworzenia Agencji Spójności i Rozwoju. Bezspornie zarządzanie środkami 
finansowymi z budżetu Unii Europejskiej powinno być efektywne, bezstronne 
politycznie i realizowane zgodnie z zasadami profesjonalnego programowania 

i zarządzania środkami finansowymi z budżetu UE. Pozwolę sobie jednak 

zwrócić uwagę na kilka elementów, których w moim przekonaniu zabrakło  
w przygotowanym projekcie ustawy.  

Projekt w zaproponowanym kształcie dość pobieżnie odnosi się do 

istniejącego systemu instytucjonalnego oraz uwarunkowań prawnych,  
w których system ten funkcjonuje. Podstawę dla funkcjonowania systemu 
instytucjonalnego związanego z funduszami UE stanowi ustawa z dnia 
6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej UZPPR; 
projekt ustawy senackiej w art. 4 błędnie odwołuje się do ustawy z dnia 
20.04.2004 o Narodowym Planie Rozwoju, która określa sposób przygotowania 
i realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006).  

Aby zrealizować cele, jakie przedstawione są w uzasadnieniu projektu 

ustawy, zmiany w UZPPR nie mogą polegać wyłącznie na dodaniu wyrazów 

„Agencję Spójności i Rozwoju” w art. 5 ust. 2 po wyrazach „ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego”, jak wynika to z art. 20 projektu. 
UZPPR wymaga całościowego przejrzenia  
i wprowadzenia nowego podziału kompetencji pomiędzy nowo 
powoływaną Agencję a ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 
W świetle chociażby brzmienia art. 3a UZPPR, to minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego koordynuje przygotowanie oraz realizację strategii 
rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków 
rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej, m.in. przez: "podejmowanie 
inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania i negocjowanie, 
o ile ustawa nie stanowi inaczej, dokumentów programowych dotyczących 
okresów programowania Unii Europejskiej". Przyjęcie ustawy o Agencji 
Spójności i Rozwoju w zaproponowanym kształcie, zgodnie z którym zadaniem 

Agencji byłoby m.in "reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej wobec Komisji 
Europejskiej w sprawach dotyczących funduszy, w tym prowadzenie negocjacji 
oraz zawieranie umów o partnerstwie", wprowadziłoby chaos kompetencyjny. 

Zadania Agencji zaproponowane w art. 7  projektu ustawy są 
skopiowane z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11.07.2014  o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, określającego zadania instytucji 
zarządzającej. Należy jednak zauważyć, że w obecnym systemie instytucją 



 

zarządzającą – obok ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego – są także 
zarządy województw, czego projekt ustawy o Agencji wydaje się 

nie uwzględniać. Przyjęcie ustawy o Agencji w zaproponowanym 
kształcie pozbawiłoby zarządy województw kompetencji na wielu 
polach (np. przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów, które to 
zadanie zostało w projekcie przypisane Agencji, bez rozróżnienia, że chodzi o 
programy krajowe – vide art. 7 projektu). Należałoby zatem zadania Agencji 
przejrzeć również w odniesieniu do ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 i wpisać Agencję całościowo w nowy system na lata 2021-2027. 

W projekcie ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju brakuje ponadto 

informacji o gospodarce finansowej Agencji (tj. informacji, czy będzie ona 
działała zgodnie z rocznym planem działania oraz rocznym planem 
finansowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, podobnie jak np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). 
Brakuje również informacji nt. tego, kto miałby zatwierdzać plan finansowy 
i sprawować nadzór nad działalnością Agencji.  

Kwestią do uregulowania jest powołanie urzędu obsługującego Agencję. 
Obecnie zadania instytucji zarządzającej przypisane ministrowi ds. rozwoju 
regionalnego wykonują pracownicy wskazanych departamentów 

w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Powołanie Agencji 
wiązałoby się de facto z reorganizacją ww. Ministerstwa i zatrudnieniem przez 
Agencję co najmniej kilkudziesięciu pracowników, którzy dotychczas prowadzili 

sprawy i reprezentowali Państwo Członkowskie. Przepisy Rozdziału 4 projektu 
ustawy powinny rozwiązywać tę kwestię. 

Powyżej przedstawiłem najistotniejsze moim zdaniem uwagi 
do projektu ustawy. W pełni zgadzając się z celem, który przyświeca tej 
inicjatywie, uważam, że z uwagi na konsekwencje, jakie niesie ze sobą 
powołanie nowej instytucji, projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju 

wymaga dopracowania. Jednocześnie deklaruję gotowość do zaangażowania 
się w dalsze prace nad projektem ustawy. 

 

       Z wyrazami szacunku 

Mariusz Śpiewok 
Zastępca prezydenta miasta  

 

/podpisano elektronicznie/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  


