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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017
dla działów administracji rządowej: rozwój regionalny, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2017

Lp.

1.

1.

Cel

2.

Poprawa jakości
zarządzania
procesami
rozwojowymi

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

1. Przygotowanie
nowelizacji
ustawy o
zasadach
prowadzenia
polityki rozwoju

4.

1. Tak

5.

1. Tak
(przygotowanie
merytorycznych
ram projektu)

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

1. Budowa nowego modelu
zarządzania rozwojem
usprawniającego planowanie i
wdrażanie działań rozwojowych,
w tym:
- przygotowanie pogłębionej
(ekspercko-badawczej)
propozycji aktualizacji systemu
zarządzania rozwojem w
Polsce,
- przygotowanie projektu
nowelizacji ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
- opracowanie systemu
koordynacyjno-monitorującego
procesy gospodarcze w ramach
Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
2. Przygotowanie stanowiska w
sprawie przeglądu Wieloletnich
Ram Finansowych 2014-2020
i przyszłości polityki spójności po
2020 r. oraz udział w debacie
europejskiej.
3. Renegocjacja Umowy
Partnerstwa 2014-2020 w celu
ukierunkowania środków
europejskich na realizację SOR
oraz przygotowanie:
- zasad podziału rezerwy
wykonania,
- sprawozdania z Umowy
Partnerstwa.
4. Zarządzanie krajowymi
programami operacyjnymi.

1. Sfinalizowano przyjęcie SOR (uchwałą RM z dn. 14.02.2017 r.) i zapewniono jej
wdrażanie, w tym systemu realizacyjnego, zwłaszcza rekomendacji dot. zmian
w systemie zintegrowanych strategii i programów rozwoju oraz innych
dokumentów strategicznych (m.in. powołanie przez Komitet Koordynacyjny ds.
Polityki Rozwoju (KKPR) 9 zespołów ds. aktualizacji i monitorowania strategii
rozwoju i udział w ich pracach), jak również odnośnie przygotowania i wdrażania
projektów strategicznych (w tym rozpoczęcie wdrażania podejścia projektowego
w administracji publicznej).
Przygotowano całościową propozycję aktualizacji systemu zarządzania
rozwojem w Polsce (nowy model zarządzania, usprawniający planowanie
i wdrażanie działań rozwojowych) zawartą w dokumencie „System zarządzania
rozwojem Polski” (projekt strategiczny SOR „Konsolidacja i wzmocnienie
systemu zarzadzania rozwojem. W okresie lipiec-sierpień 2017 r.
przeprowadzono szerokie konsultacje dokumentu, w tym z resortami, regionami
oraz w ramach KWRiST. Dokument uzyskał akceptację KK PR (5.12.2017 r.),
a następnie został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów (13.12.2017 r.).
Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez RM. Propozycje zawarte
w "Systemie" będą podstawą do przeprowadzenia dwuetapowej nowelizacji
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
w 2018 i 2019 roku.
W zakresie prac
koordynacyjno-monitorujących procesy gospodarcze
przygotowano informację o realizacji celów i zadań wyznaczonych w Planie na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Informacja o realizacji POR (za okres luty
2016 r. – luty 2017 r.) była pierwszym i zarazem ostatnim dokumentem
o charakterze sprawozdawczym dot. Planu. Od 2018 r. sporządzane będą
sprawozdania z realizacji SOR, uwzględniające również stan realizacji założeń
Planu. Opracowano i wdrożono – we współpracy z Departamentem Zarządzania
Projektami i in. resortami – rozwiązania w zakresie monitoringu strategicznego
projektów strategicznych i flagowych, w tym w listopadzie 2017 r.
przeprowadzony został pilotaż na wybranych projektach.
2. Przygotowany został wsad do stanowiska ws. przeglądu Wieloletnich Ram
Finansowych 2014-2020 w zakresie dotyczącym polityki spójności i przekazany
do instytucji wiodącej – Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przygotowane
zostało stanowisko rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. – dokument został
przyjęty przez KSE 17 lipca 2017 r. Urząd aktywnie uczestniczył w debacie
europejskiej nt. polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej (m.in.
udział kierownictwa w charakterze prelegentów w kluczowych wydarzeniach
organizowanych przez Komisję Europejską – VII Forum Kohezyjnym w czerwcu
2017 r. i konferencji nt. WRF po 2020 r. we wrześniu 2017 r.) oraz sam inicjował
debaty międzynarodowe – w marcu i czerwcu 2017 r. w ramach spotkania
ministrów ds. polityki spójności w poszerzonym formacie Grupy Wyszehradzkiej
i z udziałem Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów oraz w grudniu 2017 r.
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Lp.

Cel

1.

2.

2.

Zwiększenie
efektywności
inwestycji

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

1. Liczba inwestycji
zatwierdzonych w
2017 przez EBI
do wsparcia w
ramach EFIS
2. Procent
programów
operacyjnych
spełniających
warunki
desygnacji
umożliwiające
certyfikację
wydatków do KE
3. Wartość

4.

1. 10
2. 100%
3. 34%

5.

1. 12
2. 100%
3. 60%

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

1. Przyjęcie przez Radę Ministrów
Polityki rządu w zakresie rozwoju
partnerstwa publicznoprywatnego i realizacja działań z
niej wynikających, tj.:
- zwiększenie skali i
efektywności inwestycji
finansowanych w systemie
PPP,
- przeprowadzenie zmian
prawnych przyjaznych dla
rozwoju PPP, w tym
wyeliminowanie
zidentyfikowanych barier
systemowych,

organizując spotkanie Friends of Cohesion UE-28 z udziałem Komisji
Europejskiej. Urząd szeroko promował stanowisko rządu RP ws. polityki
spójności po 2020 r. podczas wielokrotnych spotkań z przedstawicielami Komisji
Europejskiej, spotkań bilateralnych z państwami członkowskimi, a także
w Parlamencie Europejskim i Komitecie Regionów.
3. Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą Rady
Ministrów 5 lipca 2017 r. Następnie 13 lipca 2017 r. projekt zmiany UP został
przekazany do Komisji Europejskiej. Renegocjacje UP z KE w Brukseli odbyły
się 27 lipca 2018 r. Ostatecznie KE w dniu 23 października 2017 r. zatwierdziła
zmienioną Umowę Partnerstwa. Opracowano wstępny projekt metodologii
podziału rezerwy wykonania.
Sprawozdanie z Umowy Partnerstwa zostało przygotowane wg wzoru
ustanowionego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego KE nr
207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. 12 lipca 2017 r. dokument został
przekazany do wiadomości członków Komitetu do Spraw Umowy Partnerstwa
oraz Rady Ministrów. 28 sierpnia 2017 r. sprawozdanie wysłano do KE.
4. W ramach Krajowych Programów Operacyjnych w obszarze polityki spójności
na lata 2014–2020, MR jest Instytucją Zarządzającą (IZ) 6 programów (5 i jeden
ponadregionalny przeznaczony dla Polski Wschodniej), których zasięg działania
obejmuje obszar całego kraju. Są to:
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – ochrona środowiska,
transport, bezpieczeństwo energetyczne itp.,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – edukacja, badania naukowe,
innowacje i społeczeństwo cyfrowe,
- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – wsparcie jakości,
skuteczności i otwartości wyższego szkolnictwa w Polsce,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia – zwiększenie konkurencyjności
wschodniej części Polski,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa – poprawa jakości życia poprzez
cyfryzację,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – poprawa możliwości
administracyjnych, stworzenie systemów monitorowania i oceny,
wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych.
1. W lipcu 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki rządu w
zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. Wybrane działania, które
służyły zwiększeniu skali i efektywności inwestycji finansowanych w systemie
PPP:
- opracowanie projektu ustawy o PPP, który w dniu 15 grudnia 2017 r. został
skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów (Rada Ministrów
zatwierdziła projekt ustawy 4 stycznia 2018 r.);
- uruchomienie przetargu na opracowanie trzech rodzajów wytycznych dla
projektów PPP i ostatecznie 28 grudnia 2017 r. wybór najkorzystniejszej
oferty;
- zorganizowanie 16 szkoleń regionalnych, w ramach których przeszkolono
840 osób z 330 instytucji w ramach projektu współfinansowanego ze
środków UE „Rozwój PPP w Polsce” ze środków PO WER realizowanego w
partnerstwie z Konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP
oraz Konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich;
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

zakontraktowanyc
h środków UE w
ramach PO IiŚ
2014-2020 w
odniesieniu do
dostępnej alokacji

4.

5.

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

- wypracowanie standardowych
dokumentów umownych i
przetargowych dla projektów
PPP,
- działania szkoleniowe w
zakresie PPP dla jednostek
publicznych wszystkich
szczebli i przedsiębiorców,
- stworzenie i monitoring listy
planowanych przedsięwzięć
PPP, obejmującej inwestycje
rządowe i samorządowe,
których realizacje zakłada się
w formule PPP,
- zintensyfikowanie wsparcia
merytorycznego i weryfikacji
planowanych projektów PPP
przez MR.
2. Efektywne wykorzystanie EFIS
oraz pozostałych narzędzi Planu
Inwestycyjnego dla Europy w
realizacji zamierzeń
inwestycyjnych w Polsce
poprzez:
- zapewnienie koordynacji
działań administracji rządowej
oraz podległych jej podmiotów
(w tym spółek Skarbu
Państwa) w zakresie
pozyskiwania finansowania z
EFIS,
- kontynuowanie współpracy z
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym i promotorami
projektów w celu efektywnego
wykorzystania wsparcia EFIS
w realizacji inwestycji w
Polsce
- monitoring i sprawozdawczość
pozyskiwania wsparcia z EFIS
przez polskich inwestorów, w
tym prowadzenie listy
projektów rządowych
ubiegających się o wsparcie
EFIS.
3. Usprawnienie wdrażania
programów operacyjnych na lata
2014-2020 poprzez zmianę

- opublikowanie i aktualizacja bazy projektów z podpisanymi umowami i bazy
zamierzeń inwestycyjnych (158 zamierzeń);

- rozwinięcie oferty wsparcia dla promotorów projektów PPP (samorządów,

2.

centralnych jednostek administracji publicznej i innych podmiotów
publicznych) - zewnętrzne eksperckie kompleksowe doradztwo
w przygotowaniu projektów PPP bez wprowadzenia żadnych ograniczeń co
do sektorów, które podlegały wsparciu, natomiast za minimalną wartość
nakładów inwestycyjnych brutto wspieranego projektu ustalony został limit
20 mln PLN brutto, w tym m.in.:
- kontynuowanie wsparcia doradczego dla dwóch projektów (Szpital
w Sosnowcu i drogi wojewódzkie w Dolnośląskim);
- samodzielne (bez udziału doradców zewnętrznych) wspieranie pierwszego
rządowego projektu PPP – budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
oraz szeregu innych projektów rządowych (np. projekty drogowe)
i pozarządowych (lodowisko w Krośnie);
- zidentyfikowanie grupy ok. 30 zamierzeń inwestycyjnych, które stanowić
mogą potencjalne rządowe projekty PPP.
Wybrane działania służące efektywnemu wykorzystaniu EFIS oraz pozostałych
narzędzi Planu Inwestycyjnego dla Europy w realizacji inwestycji w Polsce:
- comiesięczna aktualizacja Listy potencjalnych projektów rządowych do
wsparcia w ramach EFIS oraz sporządzanie comiesięcznych raportów na
temat wykorzystania EFIS w Polsce ;
- aktywne poszukiwanie nowych promotorów projektów do potencjalnego
finansowania z EFIS, w tym organizacja spotkań z przedstawicielami
sektorów: rządowego (głównie), prywatnego i samorządowego (m.in.
w maju 2017 zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami 18
znaczących spółek Skarbu Państwa oraz w przedstawicielami 7 Zarządów
Portów Morskich);
- organizacja wydarzeń promujących EFIS, m.in.: konferencja w Brukseli
poświęcona tematowi łączenia EFIS z funduszami strukturalnymi (8.03.2017
r.), konferencja „Plan Junckera – polskie doświadczenia” 8.06.2017 r. oraz
śniadania prasowego pt. „Polska inwestuje, czyli Plan Junckera A.D. 2017”
19.12.2017 r.;
- promocja EFIS jako źródła wsparcia inwestycji w trakcie konferencji, spotkań
i innych wydarzeń;
- promowanie narzędzi Planu Junckera za pośrednictwem dedykowanej
strony internetowej, w tym obszerna aktualizacja strony internetowej;
- przeprowadzenie ankiety nt. funkcjonowania EFIS wśród podmiotów z listy
projektów rządowych do EFIS, którzy do czerwca 2017 r. złożyli swoje
inwestycje do oceny Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), wyniki
ankiety zostały następnie zakomunikowana EBI w ramach niżej
wymienionego spotkania z dnia 9.10.2017 r.;
- comiesięczne spotkania monitoringowe z przedstawicielami warszawskiego
Biura EBI;
- spotkanie z wiceprezesem EBI poświęcone omówieniu doświadczeń
z wdrażania EFIS w Polsce oraz szczegółowej analizie inwestycji
znajdujących się w ocenie kredytowej EBI;
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

4.

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

5.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

4.

5.

6.

7.

podstaw prawnych – projekt
ustawy o zmianie ustawy o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityk spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz
niektórych innych ustaw.
Zapewnienie dostępu do
informacji nt. Funduszy
Europejskich poprzez:
- prowadzenie Sieci Punktów
Informacyjnych FE i ich
promocję w mediach,
- przeprowadzenie konkursu
dotacji na działania
edukacyjne w zakresie
Funduszy Europejskich na lata
2014-2020,
- działania promujące serwis
www.funduszeeuropejskie.gov.
pl, jako kompleksowe źródło
informacji o Funduszach
Europejskich prowadzone w
ramach kampanii
horyzontalnych oraz działań w
mediach społecznościowych.
Realizacja zadań służących
zapewnieniu prawidłowego
funkcjonowania, zgodnego z
kryteriami desygnacji, systemu
wdrażania programów
operacyjnych perspektywy 20142020 poprzez monitorowanie
spełnienia warunków desygnacji
przez poszczególne instytucje
perspektywy 2014-2020.
Sprawna i prawidłowa
certyfikacja wydatków w ramach
Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013 (NSRO
2007-2013), w kontekście
zamknięcie programów
operacyjnych.
Zapewnienie prawidłowej
realizacji programów w ramach
UP 2014-2020 poprzez
przeprowadzanie kontroli
krzyżowych pomiędzy
programami operacyjnymi i

7.

- opracowanie i publikacja „Zaleceń Ministerstwa” w zakresie łączenia EFIS
z dofinansowaniem z funduszy UE w ramach projektu;

- bieżące wspieranie promotorów projektów (publicznych i prywatnych) na
3.

4.

etapie aplikowania do EBI, w tym aktualizacja formularza memorandum
informacyjnego dla projektu.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityk
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz
niektórych innych ustaw została uchwalona 7 lipca 2017 r. i weszła w życie
2 wrześnie 2017 r.
Sieć PIFE składa się 74 Punktów Informacyjnych, w tym Centralnego Punktu
Informacyjnego w Warszawie, 17 Głównych Punktów Informacyjnych
w stolicach regionów, 56 Lokalnych Punktów Informacyjnych w mniejszych
miejscowościach. PI FE świadczą bezpłatne i dostępne dla każdego usługi
m.in. w formie konsultacji bezpośrednich, telefonicznych, e-mailowych,
pisemnych, indywidualnych konsultacji u klienta, spotkań informacyjnych,
szkoleń, spotkań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i na
uczelniach oraz Mobilnych Punktów Informacyjnych. W 2017 r. konsultanci
sieci PIFE udzielili 335 412 konsultacji dotyczących FE. PIFE zorganizowały
1 989 Mobilnych Punktów Informacyjnych, w trakcie których udzielono 12 254
konsultacji z zakresu FE. Pracownicy Sieci PIFE przeprowadzili także 1 456
spotkań informacyjnych i szkoleń, w których uczestniczyło 27 534 osób
zainteresowanych tematyką FE. W 2017 r. specjaliści ds. Funduszy
Europejskich przeprowadzili 300 konsultacji indywidualnych u klienta.
Promocja PIFE była ważnym elementem konkursu dotacji dla mediów.
Informacja o FE trafiła do czytelników:
- miesięczników: PC Format, Pani i Twój Styl,
- tygodników: „Gość Niedzielny”, „Angora”, „Sieci Prawdy” i „Do Rzeczy”,
- dzienników „Super Express”, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Puls Biznesu,
Puls Biznesu Weekend,
- portali internetowych: onet.pl, rp.pl,infor.pl, pb.pl, bankier.pl, interia.pl,
gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl
W radiu, Sieć PIFE promowana była na antenach PR 1 i PR 3 Polskiego
Radia, RMF Maxxx, TOK FM, Audytorium 17 stacjach regionalnych. Informacje
o bezpłatnych usługach konsultantów PIFE pojawiły się też w telewizjach:
- TVP1 – Jak to działa?, Wielki Test o Europie, Łap Start-up.
- TVN 24 BiŚ – Fundusze Europejskie, krok po kroku,
- TVN Turbo – Raport Technologiczny/Raport Końcowy,
- National Geographic Channel “Polskie innowacje”,
- TV Trwam – “Fundusze Europejskie – wspólna korzyść.
Projekty realizowane w mediach pozwoliły zaprezentować szeroki wachlarz
działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich
w Polsce. Skierowane były one do kluczowych grup docelowych, w tym
beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.
W ramach konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy
Europejskich w 2017 roku realizowane były 3 projekty:
- „Infrastruktura i rozwój - Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 - II
edycja” – warsztaty, konsultacje indywidualne, e-learning. Dotyczyły
możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich, realizowanie
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2.
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6.

pomiędzy okresami
programowania 2007-2013 oraz
2014-2020.
8. Współpraca z instytucjami Unii
Europejskiej w celu zapewnienia
skutecznej realizacji polityki
spójności, strategii rozwoju kraju,
wzrostu konkurencyjności oraz
efektywnego wdrażania funduszy
UE.
9. Sprawna realizacja procesu
kontraktacji w ramach PO IiŚ.
10. Sprawna i efektywna realizacja
Instrumentu "Łącząc Europę" w
sektorze transport.
11. Wdrażanie planu działań na
rzecz zwiększania efektywności i
przyspieszenia realizacji
programów operacyjnych w
ramach UP.
12. Koordynacja wdrażania RPO.

7.

5.

6.

7.

8.

projektów innowacyjnych, partnerskich. Uczestnicy: przedsiębiorcy.
Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza. Liczba przeszkolonych w 2017
roku wyniosła 1042 osób;
- „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020” – seminaria, warsztaty, webinaria,
konsultacje indywidualne. Dotyczyły wsparcia z Funduszy Europejskich,
realizacji projektów innowacyjnych, współpracy B+R. Uczestnicy:
przedsiębiorcy. Organizator: Konfederacja Lewiatan. Liczba przeszkolonych
w 2017 roku wyniosła 1285 osób;
- „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce” –
seminaria informacyjne, warsztaty, webinaria, szkolenia e-learningowe,
konsultacje indywidualne. Dotyczyły zasad i możliwości wsparcia projektów
z Funduszy Europejskich (w tym grup defaworyzowanych), realizacji
projektów w partnerstwie. Uczestnicy: przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Organizator: Towarzystwo Amicus. Liczba przeszkolonych
w 2017 roku wyniosła 2086 osób.
Przeprowadzono kontrole planowe i doraźne oraz analizy i weryfikacje
doraźne mające na celu sprawdzenie utrzymania spełniania kryteriów
desygnacji oraz monitorowano wdrażanie przez właściwe instytucje
zaleceń/rekomendacji
wydanych w toku ww. działań kontrolnoweryfikacyjnych.
W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi w zakresie włączenia
Wojewodów w przeprowadzanie kontroli spełniania kryteriów desygnacji w
ramach RPO i wejściem w życie nowelizacji ustawy wdrożeniowej w tym
zakresie – przygotowano i podpisano Porozumienia pomiędzy Ministrem oraz
Wojewodami w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez
Wojewodów zadań w zakresie desygnacji w ramach poszczególnych RPO;
ponadto zorganizowano spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie
realizacji zadań wynikających z Porozumienia dla pracowników Urzędów
Wojewódzkich. Udzielano desygnacji nowoutworzonym instytucjom systemu
wdrażania programów. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie dokonano
wycofania/ zawieszenia desygnacji, co skutkowałoby wstrzymaniem certyfikacji
wydatków do Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy
wdrożeniowej.
Zgodnie z terminem wskazanym w Wytycznych do zamknięcia przesłano do
Komisji Europejskiej deklarację wydatków i wniosek o płatność salda
końcowego w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych,
5 programów krajowych oraz 3 programów EWT, a także Roczne
oświadczenie o kwotach wycofanych, odzyskanych i poddanych procedurze
odzyskiwania, stanowiące część dokumentów zamknięcia.
KE zamknęła i wypłaciła saldo końcowe w ramach 3 programów krajowych tj.:
POPT, POIŚ i POKL oraz 1 programu EWT (Południowy Bałtyk). Pozostałe
programy podlegają ocenie KE.
Zadanie zrealizowano z uwzględnieniem wydatków deklarowanych zgodnie
z art 135 rozporządzenia nr 1303/2013, na podstawie których sporządzane są
przez IZ Roczne Zestawienia Wydatków dla poszczególnych programów
operacyjnych. Kontroli dokonano w oparciu o 8 prób losowych (4 dla kontroli
międzyokresowych oraz 4 dla kontroli horyzontalnych) obejmujących
poszczególne kwartały w okresie obrachunkowym 2016-2017.
Zorganizowano szereg wydarzeń, przede wszystkim na szczeblu
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

4.

5.

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu
6.

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

7.

ministerialnym, m.in.:
- spotkania z komisarzami w Brukseli i wizyty przedstawicieli KE w Polsce m.in. komisarz Cretu, Oettinger, Moedas, Katainen i inni wysocy
przedstawiciele KE (DG REGIO) - spotkania dotyczyły przyszłości polityki
spójności oraz wdrażania funduszy UE w ramach aktualnej perspektywy
finansowej;
- konferencja dot. EFSI w Parlamencie Europejskiej oraz spotkania na
poziomie ministra z posłami do PE aktywnymi w temacie polityki spójności;
- wizyta komisji ds. kontroli budżetu w PE - wizytacja projektów
realizowanych z funduszy UE;
- prezentacja polskiego stanowiska nt. przyszłości polityki spójności
w Komitecie Regionów.
9. Właściwy nadzór i współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie
POIiŚ 2014-2020, bieżący monitoring stanu wdrażania Programu m.in. na
podstawie danych gromadzonych w SL2014.
10. Koordynowanie
efektywnej
komunikacji
pomiędzy
podmiotami
zaangażowanymi we wdrażanie CEF na poziomie krajowym. Identyfikacja
możliwych obszarów wsparcia na podstawie dokumentów strategicznych
opracowanych na poziomie unijnym, przekazywanie stosownych informacji
potencjalnym beneficjentom celem dokonania preselekcji projektów. Wsparcie
beneficjentów na etapie przygotowania wniosków o dofinansowanie i ich
weryfikacja. Opiniowanie i weryfikowanie projektów umów o udzielenie dotacji.
11. Realizacji planu działań na rzecz zwiększania efektywności i przyspieszenia
realizacji programów operacyjnych w ramach UP w 2017 r. służyły:
- nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityk
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (patrz pkt.
6);
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
- mobilizowanie instytucji do sprawnego wykorzystania środków
w ramach programów operacyjnych poprzez przyjęcie przez Stały Komitet
Rady
Ministrów
na
posiedzeniu
23
lutego
2017
r.
w kształcie zaproponowanym przez Ministra Rozwoju, a następnie
przekazanie do wiadomości członkom Rady Ministrów 2 marca 2017 r.
Planu certyfikacji środków do KE w 2017 r. oraz zakładanego na 2017 r.
poziomu dofinansowania unijnego w umowach o dofinansowanie w
programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Umowy
Partnerstwa 2014-2020;
- przyjmowanie brakujących kryteriów wyboru projektów w celu uruchomienia
działań, w ramach których nie przyznano do końca 2016 roku
dofinansowania.
12. Koordynacja regionalnych programów operacyjnych jest istotna dla
zwiększenia efektywności inwestycji podejmowanych z polityki spójności.
Przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego uczestniczyli w
pracach komitetów monitorujących poszczególne regionalne programy
operacyjne oraz opiniowali dokumenty wdrożeniowe do RPO. Podejmowane
były liczne działania koordynacyjne w zakresie wsparcia w poszczególnych
obszarach, w tym w zakresie projektów B+R, zdrowia, inwestycji kolejowych
oraz instrumentów finansowych. Instrumentem przyczyniającym się do lepszej
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

3.

Zwiększenie
innowacyjności
i efektywności
przemysłu

1. Wartość środków
certyfikowanych do
KE do wartości
alokacji PO IR
2014-2023

4.

Rozwój społecznie
i terytorialnie
wrażliwy

1. Wartość środków
certyfikowanych do
Komisji
Europejskiej do
wartości alokacji
NSRO 2007 –
2013 na poziomie
regionów
2. Wartość środków
zakontraktowanyc
h do wartości
alokacji UP 2014 –
2020 na poziomie
regionów

4.

1. 11%

1. 101%
2. 53%

5.

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu
6.

4. 9% DIR

1. Sprawna realizacja i wdrażanie
Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.

1.
2.

1. Przygotowanie programu
wdrażania Krajowej Polityki
Miejskiej.
2. Prowadzenie Centrum wiedzy o
Rewitalizacji w ramach Centrum
wiedzy o miastach.
3. Koordynacja wdrażania RPO.
4. Zarządzanie krajowymi
ponadregionalnymi programami
operacyjnymi (POPW 20142020).
5. Sprawne zarządzanie
programami Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (EWT)
oraz Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa (ESIP)
2007-2013.
6. Sprawne zarządzanie
programami Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (EWT)
oraz Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa (EIS) 2010-2020.
7. Przeprowadzenie procesu zmian
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 pod
kątem wyzwań wynikających ze
Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
8. Zwiększenie wykorzystania w
zamówieniach publicznych
instrumentów przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu grup
defaworyzowanych poprzez
podnoszenie świadomości w
zakresie aspektów
prospołecznych w zamówieniach

100%
48%

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

7.

koordynacji inwestycji jest kontrakt terytorialny. Zagadnienia związane ze
zwiększeniem efektywności inwestycji były omawiane na spotkaniach
koordynacyjnych ze wszystkimi IZ RPO, spotkaniach bilateralnych oraz
podczas spotkań Kierownictwa MR z marszałkami Województw.
Zorganizowano spotkania z Instytucjami Pośredniczącymi w celu wypracowania
nowych rozwiązań i wprowadzenia w życie zmian mających na celu zwiększenie
kwoty certyfikowanych wydatków w ramach Programu.
Podjęto działania mające na celu przyspieszenie wdrażania Programu, takie jak
m.in. zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie tych konkursów,
które cieszyły się zwiększonym zainteresowaniem beneficjentów, uruchamianie
dodatkowych konkursów.
Wprowadzono uproszczenia w zakresie rozliczania wniosków o płatność oraz
zlecono weryfikację wniosków o płatność podmiotowi zewnętrznemu.
1. W ramach wdrażania polityki miejskiej prowadzono współpracę z GUS oraz
środowiskami eksperckimi w zakresie wypracowania wskaźników opisujących
cele polityki miejskiej. W corocznie wydawanym Przeglądzie Regionalnym
umieszczono rozdział dedykowany miastom, w ramach którego opisano stan
transportu i mobilności miejskiej, rewitalizacji, zarządzania, rozwoju
gospodarczego, demografii, efektywności energetycznej oraz jakość powietrza
w miastach. Uruchomiono projekt strategiczny SOR „Partnerska Inicjatywa
Miast”, dedykowany bezpośrednio miastom, obejmujący tematykę rewitalizacji,
mobilności miejskiej oraz jakości powietrza.
2. Stałe aktualizowanie zakładki na stronie dedykowanej rewitalizacji o informacje
dot. prowadzonych badań, ekspertyz, wzorców i praktyk do upowszechniania,
zarówno w ramach modelowej rewitalizacji miast, jak i projektów pilotażowych.
3. Prowadzenie regularnego monitoringu stanu wdrażania RPO, który pozwalał na
wczesną identyfikację ryzyk. Jednym z elementów procesu monitorowania
strategicznego było opiniowanie sprawozdań okresowych z realizacji
programów i przekazywanie IZ RPO rekomendacji w tym obszarze oraz
uczestniczenie w posiedzeniach komitetów monitorujących RPO, gdzie m.in.
omawiane były kwestie związane z wdrażaniem RPO i możliwościami jego
przyśpieszenia. Dla części ZIT zostały przygotowane plany naprawcze.
4. W ramach POPW kontraktacja środków osiągnęła 5,6 mld zł, co stanowi 67%
(71% bez rezerwy wykonania) alokacji Programu. Osiągnięcie ww. poziomu
kontraktacji było możliwe dzięki m.in.:
- realizacji naborów projektów w trybie konkursowym zgodnie
z harmonogramami,
- ocenie projektów pozakonkursowych,
- podpisywanym umowom z beneficjentami,
- uzyskanej zgodzie MF na nadkontraktację środków, zgodnie z art. 193
ustawy o finansach publicznych; uzyskana zgoda pozwoliła zakontraktować
prawie wszystkie środki w ramach osi III Ponadregionalna Infrastruktura
Kolejowa (99%).
5. W ramach zarządzania programami EWT 2007-2013 oraz w Programie LPR
(EISP 2007-2013) IZ przeprowadziła formalny proces zamknięcia programów
i wysłała do KE końcowe rozliczenia. W ramach programu PBU (EISP 20072013) IZ rozliczyła znaczną część projektów, tym samym wprowadzając
program w zaawansowaną fazę zamykania.
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

4.

5.

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu
6.

publicznych, w tym szkolenia
pracowników MR oraz publikacje
i prezentacje w bazie Dobre
praktyki w zamówieniach
publicznych).

5.

Zwiększenie liczby
dostępnych cenowo
mieszkań na rynku
własnościowym oraz
na rynku najmu oraz
utrzymanie i poprawa
stanu technicznego
istniejących zasobów
mieszkaniowych.

Liczba mieszkań,
które w danym roku
zostały objęte
rządowymi
programami wsparcia
budownictwa
mieszkaniowego

104 000 szt.
Wartość
miernika uległa
zmianie na
etapie
Aktualizacji
Wieloletniego
Planu
Finansowego
Państwa 20172020
z 104 000 szt na
104 100 szt.

99 282 szt.

Wsparcie mieszkalnictwa, w tym
realizacja programów:
- dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów
mieszkaniowych udzielanych na
zakup własnego mieszkania w
ramach programu „Rodzina na
swoim”;
- dopłat do kosztów nabycia
pierwszego mieszkania przez
młodych ludzi „Mieszkanie dla
młodych”;
- dopłat do oprocentowania
finansowania zwrotnego
udzielanego na budowę lokali
mieszkalnych na wynajem o
umiarkowanym czynszu;
- dopłat do budowy lokali
socjalnych, mieszkań chronionych,

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

7.

6. W ramach zarządzania programami EWT 2014-2020 do końca 2017 r. IZ
podpisała umowy o dofinansowanie na 59% łącznej alokacji (dla trzech
programów EWT) i wysłała do KE wnioski o płatność na 6,62% alokacji.
Programy EWT ze znaczną nadwyżką zrealizowały cel n+3: PL-SK – 446%,
PL-SN – 299%, PB – 229%. W ramach zarządzania programami EIS 20142020 w programie PBU IZ uruchomiła nabór na projekty i rozpoczęła
podpisywanie umów z beneficjentami. W grudniu 2017 r. IZ uruchomiła
Program Polska-Rosja 2014-2020.
7. Zaplanowana zmiana Programu została zrealizowana.
8. Klauzule społeczne zastosowano w 52% postępowań prowadzonych
w urzędzie. Najczęściej stosowano wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
w opisie przedmiotu zamówienia oraz w kryteriach oceny ofert, a także
spełniania wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
W czterech postępowaniach zastosowano 2 kryteria, a w jednym przypadku –
3.
Działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie aspektów
prospołecznych w zamówieniach publicznych:
- organizacja seminarium „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”
dla pracowników
- Ministerstwa i in. ministerstw oraz organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców (31.05.2017);
- uruchomienie Informatora Zamówień Publicznych – miesięcznika
elektronicznego (sierpień 2017);
- prowadzenie Bazy dobrych praktyk na stronie intranetowej Ministerstwa;
- przeprowadzenie 4 szkoleń wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych,
w tym obejmujących
- tematykę aspektów społecznych;
- organizacja 4 warsztatów dla członków komisji przetargowych
z zastosowania klauzul społecznych.
Zadania były realizowane poprzez realizację programów w ramach podzadania
7.1.2. budżetu zadaniowego na 2017 r.:
- dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych
udzielanych na zakup własnego mieszkania w ramach programu „Rodzina
na swoim” (działanie 7.1.2.3);
- dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
„Mieszkanie dla młodych” (działanie 7.1.2.4);
- dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych w ramach rządowego
programu popierania budownictwa mieszkaniowego (działanie 7.1.2.7);
- dopłaty do budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych (działanie 13.1.2.3);
- termomodernizacji i remontów istniejących zasobów mieszkaniowych
(działanie 7.1.2.1).
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Lp.

Cel

1.

2.

6.

Opracowanie
projektu ustawy
Kodeks
urbanistycznobudowlany oraz
projektu ustawy
Przepisy
wprowadzające
Kodeks
urbanistycznobudowlany,
obejmujących
przepisy w zakresie
kompleksowej
regulacji dotyczącej
procesu
inwestycyjnobudowlanego.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

1.

Stopie ń
realizacji procesu
legislacyjnego
projektów aktów
prawnych
2. Liczba projektów
aktów prawnych
skierowanych do
rozpatrzenia przez
Radę Ministrów

4.

100% - proces
legislacyjny, w
tym;
1) 50% - projekt
KUB,
2) 50% - projekt
przepisów
wprowadzający
ch KUB*
2*
*Z zastrzeżeniem,
iż prace nad
projektem ustawy
Przepisy
wprowadzające
Kodeks
urbanistycznobudowany są
uzależnione od
akceptacji przez
Radę Ministrów
projektu ustawy
Kodeks
urbanistycznobudowlany

5.

0%

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

noclegowni i domów dla
bezdomnych;
- termomodernizacji i remontów
istniejących zasobów
mieszkaniowych.
Przeprowadzenie uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji
publicznych projektów.*
Skierowanie projekt ów do
rozpatrzenia przez właściwe
komitety Rady Ministrów.*
Skierowanie projektów do
rozpatrzenia przez Radę Ministrów.*

Prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym będą kontynuowane, ale projekt
wymaga gruntownej analizy w kontekście prowadzonych prac legislacyjnych nad
projektami innych ustaw wpisujących się w program „Mieszkanie Plus”.

*Z zastrzeżeniem, iż prace nad projektem
ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks
urbanistyczno-budowany są uzależnione
od akceptacji przez Radę Ministrów
projektu ustawy Kodeks urbanistycznobudowlany
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CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowe wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2017

Lp.

1.

1..

Cel

2.

Poprawa
spójności
społecznej i
terytorialnej

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

Wartość środków
certyfikowanych do
Komisji Europejskiej
do wartości alokacji
NSRO 2007 – 2013
na poziomie
regionów
Wartość środków
zakontraktowanych
do wartości alokacji
UP 2014 – 2020 na
poziomie regionów

4.

Planowane podzadania
budżetowe służące realizacji celu

5.

101%

100%

53%

48%

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu

6.

7.

17.1.1. Wsparcie rozwoju województw
w ramach programów regionalnych
17.1.2. Wsparcie rozwoju województw
w ramach programów krajowych
17.1.3. Wsparcie województw w ramach
pozostałych programów finansowanych
z udziałem niepodlegających zwrotowi
środków pomocy

Wszystkie zaplanowane podzadania zostały podjęte.

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2017

Lp.

Cel

1.

2.

1.

Podniesienie
sprawności i
jakości realizacji
zadań
administracyjnych
na rzecz realizacji
celów ujętych w
Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju"

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
Osiągnięta wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

1. Stosunek liczby
klas JRWA w
których sprawy
są prowadzone
elektronicznie w
EZD, do liczby
klas w JRWA
MR ogółem
2. Terminowość
udzielania
odpowiedzi na
zapytania
dziennikarzy
kierowane do
urzędu

4.

1. wzrost ≥ 10%
2. 90%
odpowiedzi
udzielonych w
ciągu 14 dni

5.

1. wzrost 13,6%
2. 90%

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

1. Zwiększenie wykorzystania
elektronicznego obiegu dokumentów
(EZD) do prowadzenia spraw w
urzędzie.
2. Wprowadzenie Zarządzania
Projektami w MR.
3. Realizacja programu współpracy MR
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
4. Doskonalenie komunikacji
wewnętrznej urzędu poprzez
rozbudowę informacyjną
wewnętrznego portalu (Intranet).
5. Podnoszenie kompetencji kadr w
urzędzie, w tym rozwój kompetencji
kierowniczych oraz ustanowienie
systemu płatnych staży dla
studentów.
6. Wdrożenie w MR podstawowych
wersji Sytemu Zarządzania

1. Zadanie zostało zrealizowane.
2. W ramach wprowadzenia Zarządzania Projektami w Ministerstwie:
- wprowadzono akt wewnętrzny regulujący proces projektowy w MR;
- wprowadzono profesjonalne narzędzie wspierające zarządzanie
portfelem projektów i przyspieszające planowanie projektów
i programów;
- przeprowadzono
szkolenia
dla
osób
zaangażowanych
w zarządzanie projektami w MR: z zakresu zarządzania projektami,
z zastosowania metodyki „Proces projektowy w Ministerstwie
Rozwoju” oraz z wykorzystania narzędzia wspierającego
zarządzanie projektami;
- prowadzono bieżący monitoring realizacji projektów strategicznych
i raportowanie statusu projektów strategicznych w MR w formie kart
statusowych i raportów;
- wprowadzono system raportowania projektów dla głównych
interesariuszy (Kierownictwo MR, Minister Rozwoju i Finansów)
w oparciu o zautomatyzowane narzędzie informatyczne.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego była koordynowana
w oparciu o Program współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności
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Lp.

Cel

1.

2.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
Osiągnięta wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

4.

5.

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) i
Systemu Zarządzania Ryzykiem
(SZR).

4.

5.

6.

2.

Zapewnienie
wsparcia rozwoju
budownictwa
mieszkaniowego
poprzez
optymalizację

Stopień realizacji
procesu
legislacyjnego
projektów aktów
prawnych, zgodnie
z harmonogramem

100%

W zakresie:
pkt 1) – 100%
pkt 2) – 100%
pkt 3) – 10%

Przedstawienie projektów ustaw do
przyjęcia przez Radę Ministrów:
1. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz niektórych
innych ustaw,
2. o zmianie ustawy o ochronie praw

1.

2.

pożytku publicznego na 2017 r. Z realizacji Programu zostało
sporządzone sprawozdanie roczne. Współpraca była realizowana
poprzez:
- konsultacje projektów dokumentów,
- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań,
- udział w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych
przez organizacje,
- współpracę w ramach zespołów opiniodawczo-doradczych.
Zaprojektowanie, przygotowywanie i udostępnianie pracownikom
codziennego
newslettera
z
najważniejszymi
wydarzeniami
i informacjami dot. prac urzędu.
Rozbudowa architektury informacji intranetu (nowe zakładki zasilane
treściami na bieżąco).
W ramach zadania Podnoszenie kompetencji kadr w urzędzie, w tym
rozwój kompetencji kierowniczych w 2017 r.:
- zrealizowano program
development center dla dyrektorów
i zastępców (łącznie uczestniczyło 98 osób). Program miał na celu
ocenę kompetencji związanych z zarządzaniem w ramach sesji
grupowych z asesorami, wraz ze wskazaniem obszarów rozwoju
(sesje informacji zwrotnej dla uczestników),
- zrealizowano szkolenie z komunikacji i przywództwa dla dyrektorów
i zastępców dyrektorów,
- opracowano założenia i dokumenty do uruchomienia projektu
"Akademia dyrektora" i "Akademia Naczelnika" - cykl szkoleń
z zakresu umiejętności menedżerskich,
- opracowano założenia dla projektu "Cross-Management" podnoszenie kwalifikacji zawodowych dyrektorów i zastępców
dyrektorów poprzez zdobywanie wiedzy i transfer doświadczeń w
trakcie wymiany eksperckiej z innymi instytucjami,
- zorganizowano Zewnętrzne Programy Eksperckie pozwalające na
poszerzenie wiedzy i doświadczeń pracowników MR poprzez
wymianę doświadczeń z pracownikami innych instytucji,
- zorganizowano konkurs o płatny staż „Mój Rozwój” – 20 miejsc
stażowych.
W ramach wdrożenia podstawowej wersji Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) powołano strukturę organizacyjną
systemu, opracowano jego dokumentację i przeszkolono pracowników.
W ramach wdrożenia podstawowej wersji Systemu Zarządzania
Ryzykiem (SZR) – we współpracy z firmą zewnętrzną – opracowano
metodykę zarządzania ryzykiem oraz przeszkolono na różnym poziomie
zaawansowania
kilkuset
pracowników
Ministerstwa.
Wśród
przeszkolonych osób są kandydaci na Menedżerów Ryzyka.
Zadanie zrealizowane.
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 20 lipca
2017 r. Nowe przepisy weszły w życie w dniu 9 września 2017 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1596).
Zadanie zrealizowane.
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Lp.

1.

Cel

2.

regulacji
prawnych oraz
dostosowanie ich
do orzecznictwa
Trybunału
Konstytucyjnego.

3.

Kształtowanie
rynku
nieruchomości
poprzez
optymalizację
regulacji
prawnych oraz
dostosowanie ich
do wymogów
prawa Unii
Europejskiej.

4.

Racjonalizacja
zasad udzielania
finansowego
wsparcia na cele
budownictwa
mieszkaniowego
ze środków
publicznych oraz
zwiększenie liczby
lokali
mieszkalnych
dostępnych dla
gospodarstw
domowych o
niskich i średnich
dochodach.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość do
Osiągnięta wartość
Nazwa
osiągnięcia
na koniec roku 2017
3.

etapów procesu
legislacyjnego
*dla miernika
określono
harmonogram
etapów procesu
legislacyjnego,
który stanowi
załącznik do planu
działalności
Departamentu
Mieszkalnictwa
Stopień realizacji
procesu
legislacyjnego
projektów aktów
prawnych:
- ustawy o
zmianie ustawy
o gospodarce
nieruchomościa
mi,
- rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie
wyceny
nieruchomości i
sporządzania
operatu
szacunkowego.
Stopień realizacji
procesu
legislacyjnego
projektów aktów
prawnych, zgodnie
z harmonogramem
etapów procesu
legislacyjnego
*dla miernika
określono
harmonogram
etapów procesu
legislacyjnego ,
który stanowi
załącznik do planu
działalności
Departamentu
Mieszkalnictwa

4.

5.

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

6.

7.

lokatorów,
3. o zmianie ustawy o dodatkach
mieszkaniowych.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła połączony projekt
ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych
ustaw i zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu.
3. W 2017 r. trwały prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie
ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Realizacja tego zadania została
przeniesiona na 2018 rok.

100%
1. Przygotowanie
projektu 30%,
2. Notyfikacja
Komisji
Europejskiej
20%
3. Uzgodnienia
39%
4. Przyjęcie przez
Radę
Ministrów 20%

40%

Notyfikacja Komisji Europejskiej projektu
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz projektu
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego.

Propozycje zawarte w projekcie zostały włączone do procedowanego
w b. Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa projektu UD75.
W maju 2017 r. za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało do
Komisji Europejskiej nową propozycję rozwiązań legislacyjnych.
W listopadzie 2017 r. Strona polska uzyskała pozytywną wstępną ocenę
Komisji Europejskiej wobec zaproponowanych rozwiązań, polegających na
zmianie art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dalsze procedowanie projektu nastąpi w roku 2018.

100%

W zakresie:
pkt 1) 100%
pkt 2) 100%

Przedstawienie do przyjęcia przez Radę
Ministrów projektów ustaw:
1. o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa
mieszkaniowego,
2. o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla
bezdomnych

1.

2.

Zadanie zrealizowane.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442) weszła w życie w dniu 12
sierpnia 2017 r.
Zadanie zrealizowane.
W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła połączony projekt
ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych
ustaw i zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu.
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CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, w tym:
- wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników,
- zaniechanie zaplanowanych zadań lub podjęcie zadań innych niż planowane)

Zaplanowane na 2017 r. cele były realizowane. Wszystkie istotne zadania zostały podjęte.
Wyjaśnienia odnośnie Części A Planu działalności.
Cel 2. Zwiększenie efektywności inwestycji
O zrealizowaniu z nadwyżką miernika Wartość zakontraktowanych środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020 w odniesieniu do dostępnej alokacji w ramach zadecydowały:
- bardzo dobra współpraca i mobilizacja instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ 2014-2020,
- terminowe składanie wniosków o dofinansowanie dla projektów uwzględnionych na Wykazie Projektów Zidentyfikowanych,
- ogłoszenie wszystkich planowanych na 2017 r. konkursów,
- sprawny proces oceny wniosków oraz podpisywania umów z beneficjentami.
Cel 3. Zwiększenie innowacyjności i efektywności przemysłu
Głównymi czynnikami, które wpłynęły na negatywne odchylenie do planowanej wartości miernika Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji PO IR 20142023 były:
- rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie wstrzymania certyfikacji wydatków w 1 i 4 osi priorytetowej POIR,
- wydłużenie procesu akceptacji wniosków o płatność wynikający z błędnie przygotowanych dokumentów przez beneficjentów.
Cel 4. Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy
Na poziom wykonania miernika Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów wpływ miał niski poziom kontraktacji
w 16 RPO 2014-2020, wynikający z:
- przedłużających się procesów przygotowania programów rewitalizacji w gminach,
- problemów beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny.
Cel 5. Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących
zasobów mieszkaniowych
Plan po zmianach miernika na 2017 r. wynosi 104.100 szt., natomiast wartość osiągnięta wg stanu koniec roku 2017 r. wynosi 99.282 szt., tj. 95,4% planu.
Na wartość tego miernika wpływa liczba mieszkań:
1) objętych przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi i remontowymi
W 2017 r. przyznano wsparcie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe obejmujące 67.267 mieszkań, tj. 96,1% planu miernika (70.000 szt.).
Nieznacznie niższe od planowanego wykonanie miernika było związane z niższym od oczekiwanego popytem inwestorów realizujących przedsięwzięcia
termomodernizacyjne i remontowe na środki wsparcia oferowane przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Ponadto, ze względu na duży postęp w zakresie
prac termomodernizacyjnych i remontowych w ostatnich latach zmniejsza się liczba budynków niezmodernizowanych, co również wpływa na ograniczenie popytu na
środki FTiR.
2) których zakup został dofinansowany w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" (MdM)
Liczba wypłaconych dofinansowań w roku 2017 wyniosła 26.539 szt., tj. 94,8% planowanej wartości miernika na 2017 rok (28.000 szt.).
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Niższe od planowanego wykonanie miernika jest wynikiem indywidualnych decyzji wnioskodawców, przede wszystkim nie zawarcia umowy kredytowej po złożeniu
wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, co skutkuje brakiem wypłaty finansowego wsparcia. Ponadto na wykonanie miernika miało wpływ zwiększenie wypłat
o wyższej średniej dofinansowania, tj. dla nabywców wychowujących 2 dzieci (wzrost o 21% w stosunku do 2016 r.) i co najmniej 3 dzieci (wzrost o 64% w stosunku
do 2016 r.). Z uwagi na to, że program "Mieszkanie dla młodych" objęty jest limitem środków, a także pamiętając, że osoby wychowujące dzieci uzyskują wyższe
wsparcie, zwiększona liczba wypłat wsparcia dla osób wychowujących co najmniej 2 dzieci powoduje zmniejszenie ogólnej liczby wypłaconych dofinansowań.
Należy zaznaczyć, że w 2017 r., w celu usprawnienia realizacji programu dopłat do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla
młodych” znowelizowano ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Mając na uwadze jak najpełniejsze wykorzystanie limitu
środków przyjętych dla lat 2017-2018, opracowany w b. Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa projekt nowelizacji ustawy miał na celu zmianę parametru
wykorzystania limitu przewidzianego na wypłaty wsparcia skutkującego wstrzymywaniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z 95% do
100% oraz wznowienie w 2017 roku przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty w 2017 r. Projekt ustawy został przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 13 czerwca br., uchwalony przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. i podpisany przez Prezydenta RP w dniu 19 lipca 2017 r. Nowe przepisy
weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1413).
3) objętych dopłatami w zakresie społecznego budownictwa czynszowego (SBC)
Nabór wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach edycji 2017 r. odbywał się w okresie od dnia 1 do dnia 30 września. Natomiast lista wniosków
złożonych przez kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej została podana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie do
dnia 31 grudnia 2017 r.
Planowany miernik (powstanie około 3000 mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu) został wykonany w 71,8% (2.155 lokali mieszkalnych), co wynika
z niemożliwych do przewidzenia indywidualnych decyzji wnioskodawców ubiegających się o finansowe wsparcie w ramach programu społecznego budownictwa
czynszowego.
4) objętych dopłatami w zakresie budownictwa socjalnego
W ramach edycji wiosennej 2017 r. inwestorzy złożyli 98 wniosków spełniających wymogi formalne na kwotę ok. 100,9 mln zł. Wszystkie wnioski uzyskały
kwalifikację do finansowego wsparcia. W ramach przyznanej pomocy z budżetu państwa dofinansowanie pozwoli na realizację 962 lokali socjalnych, 12 mieszkań
chronionych oraz 837 mieszkań komunalnych (dodatkowo powstanie odpowiednia liczba lokali socjalnych). W ramach edycji jesiennej 2017 r. inwestorzy złożyli 94
wnioski spełniające wymogi formalne na kwotę ok. 99,6 mln zł na utworzenie 709 lokali socjalnych, 772 mieszkań komunalnych, 9 mieszkań chronionych oraz 20
miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.
Wyższe od planowanego wykonanie miernika było spowodowane zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację programu wsparcia budownictwa
socjalnego ze 150.000 tys. zł (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2017) do kwoty 169.474 tys. zł - w związku z wolnymi środkami. Zwiększenie środków
spowodowało możliwość dofinansowania większej liczby przedsięwzięć realizowanych w ramach programu.
Cel 6. Opracowanie projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany, obejmujących
przepisy w zakresie kompleksowej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.
Prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym będą kontynuowane w 2018 r. Projekt wymaga gruntownej analizy w kontekście prowadzonych prac legislacyjnych
nad projektami innych ustaw wpisujących się w program „Mieszkanie Plus”.
Wyjaśnienia odnośnie Części B Planu działalności.
Cel1. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej
Na poziom wykonania miernika Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów wpływ miał niski poziom kontraktacji
w 16 RPO 2014-2020, wynikający z:
- przedłużających się procesów przygotowania programów rewitalizacji w gminach,
- problemów beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny.
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Wyjaśnienia odnośnie Części C Planu działalności.
Cel2. Zapewnienie wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez optymalizację regulacji prawnych oraz dostosowanie ich do orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego.
Odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
W 2017 r. trwały prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.
Cel3. Kształtowanie rynku nieruchomości poprzez optymalizację regulacji prawnych oraz dostosowanie ich do wymogów prawa Unii Europejskiej.
Propozycje zawarte w projekcie zostały włączone do procedowanego w b. Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa projektu UD75 (Projekt ustawy o przekształceniu
współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów).
W kwietniu 2017 r. w związku z negatywną opinią samorządów wobec propozycji zgłoszonej w ramach projektu UD75, przepisy zostały wyodrębnione z projektu. W maju 2017
r. za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało do Komisji Europejskiej nową propozycję rozwiązań
legislacyjnych. W listopadzie 2017 r. strona polska uzyskała pozytywną wstępną ocenę Komisji Europejskiej wobec zaproponowanych rozwiązań, polegających na zmianie art.
69 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dalsze procedowanie projektu nastąpi w roku 2018.

………………………………………...
(data)

………….………………………………………………….
podpis Ministra Inwestycji i Rozwoju
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