
 

 
 

 

Plan działania na lata 2014-2015 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

V. Dobre rządzenie Województwo Nie dotyczy 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa 

Telefon  22 245 59 11 Faks  22 245 54 04 

E-mail dwjst@mac.gov.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Marek Śliwiński 
marek.sliwinski@mac.gov.pl 

22 245 59 00 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia  

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 5.1 

Adres 
korespondencyjny 

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 

Telefon  22 694 70 16 Faks  22 694 66 36 

E-mail  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

Danuta Pietrzak 
Danuta.Pietrzak@kprm.gov.pl 

22 6947228 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia 

Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji 

Departament Współpracy 
z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego 

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 5.2 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa 

Telefon  22 245 59 11 Faks  22 245 54 04 

E-mail  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

 
Marek Śliwiński 

marek.sliwinski@mac.gov.pl 
22 245 59 00 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego,  

Ministerstwo  
Infrastruktury i Rozwoju  

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 5.3 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Telefon  22 273 80 51 Faks  22 273 89 19 

mailto:marek.sliwinski@mac.gov.pl
mailto:Danuta.Pietrzak@kprm.gov.pl
mailto:marek.sliwinski@mac.gov.pl
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E-mail  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

 
Wojciech Wróblewski 

wojciech.wroblewski@mir.gov.pl 
22 273 80 04 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia 

Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 5.4 i 5.5 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Tamka 3 00-349 Warszawa 

Telefon  22-461-63-04 Faks  22-461-62-64 

E-mail  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

 
Marlena Kończak, 22 461 63 46 
marlena.konczak@mpips.gov.pl 
Daniel Kosiński, 22 461 63 41 
daniel.kosinski@mpips.gov.pl 

 

 
 

mailto:wojciech.wroblewski@mir.gov.pl
mailto:marlena.konczak@mpips.gov.pl
mailto:daniel.kosinski@mpips.gov.pl


Plan działania dla Priorytetu V POKL na 2014-15 r.  

3 

 

KARTA DZIAŁANIA 5.1 

 

Poddziałanie 5.1.1  
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.01.01-00-009/09 

Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców 

Beneficjent systemowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Okres realizacji projektu 04. 2009 – 12. 2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

14 932 736,09 zł 

( 2 239 910,41 zł) 

3 077 020,91  zł 

(461 053,14 zł) 
18 009 757,00 zł 
(2 701 463,55 zł) 

 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM   

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.01.01-00-001/12-00 
Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy 

publicznej 
  

Beneficjent systemowy Rządowe Centrum Legislacji   

Okres realizacji projektu 10. 2012 – 06. 2015   

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 
  

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

             1 623 275,17 zł 
(243 491,28 zł) 

1 713 068,30zł 
(256 960,25 zł) 

1 163 656,53zł 
(174 548,48 zł) 

4 500 000,00 zł 
(675 000,00 zł) 

 

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.01.01-00-002/12 
Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia 

wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji 

Beneficjent systemowy 

Ministerstwo  Administracji i Cyfryzacji – Pełnomocnik Ministra ds. Rozwoju 

Kompetencji Cyfrowych w Administracji, 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego 

Okres realizacji projektu 11.2012 – 06.2015 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 
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265 735,00 zł 
(39 860,25 zł) 

1 798 290,00 zł 
(269 743,50 zł) 

746 395,00 zł 
(111 959,25 zł) 

2 810 420,00 zł 
(421 563,00 zł) 

 

B1.4 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.01.01-00-005/12 

Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie 

Beneficjent systemowy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Służby Cywilnej 

Okres realizacji projektu 12.2012 –09.2015 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

 
  12 761,82 zł 
(1 914,27 zł) 

 

9 490 238,18 zł 

(1 423 535,73 zł) 

15 497 000,00 zł 
(2 324 550,00 zł) 

25 000 000,00 zł 
(3 750 000,00 zł) 

 

B1.5 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.01.01-00-003/12 

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej 

Beneficjent systemowy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Służby Cywilnej 

Okres realizacji projektu 12.2012 –09.2015 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

900,76 zł 
(135,11 zł) 

2 555 299,24 zł 

(383 294,89 zł) 

5 943 800,00 zł 
(891 570,00 zł) 

8 500 000,00 zł 
(1 275 000,00 zł) 

 

B1.6 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.01.01-00-004/12 

Wsparcie reformy administracji skarbowej. 

Beneficjent systemowy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Służby Cywilnej 

Okres realizacji projektu 12.2012 – 06.2015 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

670 717,00 zł 
(100 607,55 zł) 

1 148 443,00 zł 

( 172 266,45zł) 

193 600,00 zł 
(29 040,00 zł) 

2 012 760 zł 
( 301 914 zł) 

 

B1.7 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 
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Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.01.01-00-001/13 

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej 

Beneficjent systemowy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament Służby Cywilnej 

Okres realizacji projektu 06. 2013 – 09.2015 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

0,00 zł 
(0,00 zł) 

673 000,00zł 
(100 950,00zł) 

2 077 000 zł 
(311 550,00 zł) 

2 750 000 zł 
(412 500 zł) 

 
Poddziałanie 5.1.2  
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.01.02-00-001/08 

Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym 
w latach 2008-2012 

Beneficjent systemowy Ministerstwo Finansów 

Okres realizacji projektu 04. 2008 – 06. 2015 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

12 871 324,07 zł  
(1 930 698,61 zł) 

4 966 219,58 zł 
(744 932,94 zł) 

1 270 000,00 zł 
(190 500,00 zł) 

19 107 543,65 zł 
(2 866 131,55 zł) 

 
 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.01.02-00-002/08 

Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych 
w latach 2008-2012 

Beneficjent systemowy Ministerstwo Finansów 

Okres realizacji projektu 03. 2008 – 06. 2015 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

 
16 417 561,91 zł 
(2 462 634,29 zł) 

 

11 748 500,00 zł 
(1 762 275,00 zł) 

 

3 771 382,34 zł 
(565 707,35 zł) 

31 937 444,25zł 
(4 790 616,64 zł) 

 

 

Poddziałanie 5.1.3  
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Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.01.03-00-002/08 

Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej 

Beneficjent systemowy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 

Okres realizacji projektu 10. 2008 - 12. 2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

4 171 520,10 zł 
        (625 728,02  zł) 

1 553 870,03 zł 
                    (233 080,50  zł) 

5 725 390,13 zł 
                       (858 808,52 zł) 

 
 
 

KARTA DZIAŁANIA 5.2 

 
Poddziałanie 5.2.2  
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Akademia Liderów Samorządowych (POKL.05.02.02-00-003/09-01) 

Beneficjent systemowy 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, 

Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu i Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu 

Okres realizacji projektu 05.2009  – 12.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 

(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 

(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 

(w tym krajowy wkład publiczny) 

5 611 357,22 PLN 

(841 703,58 PLN) 

1 855 118,34 PLN 

 (278 267,75 PLN) 

7 466 475,56 PLN 

(1 119 971,33 PLN) 

 
B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Dobre prawo – sprawne rządzenie (POKL.05.02.02-00-001/11-00) 

Beneficjent systemowy 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, 

Uniwersytetem Warszawskim  

Okres realizacji projektu 09.2011  – 09.2015 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 

(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014 

(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie 

(w tym krajowy wkład 

publiczny) 
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13 987 225,20 PLN 

(2 098 083,78 PLN ) 

5 467 863,44 PLN 

(820 179,51 PLN) 
4 493 626,80PLN  

(674 044,02 PLN) 

23 948 715,44 PLN 

(3 592 307,32 PLN) 

 
B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST (POKL.05.02.02-00-001/12) 

Beneficjent systemowy 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie 

działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej 

Okres realizacji projektu 10.2012  – 09.2015 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

6 279 476,00 PLN 

(941 921,40 PLN) 

9 440 190,40 PLN 

(1 416 028,56 PLN) 

5 919 700,00 PLN 

(887 955,00 PLN) 

21 639 366,40 PLN 

(3 245 904,96 PLN) 

 
B1.4 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP 

(POKL.05.02.02-00-001/13) 

Beneficjent systemowy Minister Administracji i Cyfryzacji 

Okres realizacji projektu 02.2014  – 09.2015 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2014 

(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2015 

(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 

(w tym krajowy wkład publiczny) 

11 246 457,80 zł 
(1 686 968,67 zł) 

11 953 480,83 zł 
(1 793 022,13 zł) 

23 199 938,63 zł 
(3 479 990,80 zł) 
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KARTA DZIAŁANIA 5.3 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.03.00-00-004/08-00 

Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości 

Beneficjent systemowy Ministerstwo Sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu 09.2008-12.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

13 964 610,74 PLN 

(2 094 691,61PLN) 

25 893 864,56 PLN 

(3 884 079,68 PLN) 
 

39 858 475,30 PLN 

(5 978 771,29 PLN) 

W 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL wyraziła zgodę na odstąpienie od realizacji usługi  dotyczącej opracowania i 
wdrożenia Systemu Zarządzania Tożsamością w Ministerstwie Sprawiedliwości i sądach powszechnych. 

 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.03.00-00-003/08-00 

Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym 

Beneficjent systemowy Ministerstwo Sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu 08.2008-12.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

 
14 497 365,90 PLN 

(2 174 604,88 PLN) 

 
1 678 108,64 PLN 

(251 716,30 PLN) 

 
16 175 474,54 PLN 

(2 426 321,18 PLN) 
 

MS zrezygnowało z realizacji zadania 5 i 6.  Zadanie 5 polegające na Analizie wynagrodzenia pracowników sądownictwa w 
korelacji z wydajnością pracy traci aktualność w sytuacji wdrożenia w sądach powszechnych (od września 2013 do czerwca 
2014) systemu ZSRK (SAP), który to system pozwoli na wgląd zarówno w budżet sądów od strony wydatków osobowych a 
nawet analizę wynagrodzeń na danych stanowiskach. Dokonywanie zatem Analizy w tym zakresie i za kwotę ponad 2 mln 
jest zbędne. Wiedzę w zakresie przedmiotowej Analizy Ministerstwo będzie mogło dokonać w oparciu o ZSRK praktycznie 
bezkosztowo. 

 
Odnośnie zadania 6  Obecnie przydział spraw jest uregulowany normatywnie np. art.351kpk, ponadto usp nakłada na 
prezesów Sądów Okręgowych oraz kolegia tych sądów obowiązek określania przydziału spraw sędziom, co najmniej 1 raz w 
roku. Analiza obecnego modelu nie jest zatem złożona i ma walor normatywny, a ewentualne rozbieżności lub 
nieprawidłowości w tym zakresie można wyeliminować w trybie nadzoru. 

 

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.03.00-00-005/08-00 

Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości 

Beneficjent systemowy Ministerstwo Sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu 03.2008-12.2014 
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Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład publiczny) 

 
93 803 000,00 PLN 

(14 070 450,00 PLN) 
 

3 866 532,80 PLN 

(579 979,92 PLN) 

 
97 669 532,80 PLN 

(14 650 429,92 PLN) 
 

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu 

W 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu merytorycznego zadania dotyczącego 
wdrożenia Elektronicznego Biura Podawczego do działań polegających na przygotowaniu specyfikacji funkcjonalnej 
systemu, analizy infrastruktury IT oraz wparcia eksperckiego, a w konsekwencji na zmniejszenie jego budżetu o 15,5 mln 
PLN. 

 

B1.4 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
POKL.05.03.00-00-011/11-00 

Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości  

Beneficjent systemowy Ministerstwo Sprawiedliwości 

Okres realizacji projektu 01.2012 – 12.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

 
9 532 666,00 PLN 

(1 429 899,90 PLN) 

 
23 174 834,00 PLN 

(3 476 225,10 PLN) 

 
32 707 500,00 PLN 

(4 906 125 PLN) 
 

 
B1.5  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu 

POKL.05.03.00-00-013/13 „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów” 
 

Beneficjent systemowy 
Prokuratura Generalna  

Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury 

Okres realizacji projektu 09.2013 - 06.2015 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

19 600,00 PLN 
(2 940,00 PLN) 

2 066 165,00 PLN 

(309 924,75 PLN) 
912 260,00 PLN 

(136 839,00 PLN) 

2 998 025,00 PLN 

(449 703,75 PLN) 

 

B1.6 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.03.00-00-009/09 

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu 
polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. 

Beneficjent systemowy 
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Okres realizacji projektu 11.2009-06.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 
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w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

22 834 950,29 PLN 

(3 425 242,54 PLN) 
 

2 828 820,89 PLN 

(424 323,13 PLN) 
 

25 663 771,18 PLN 

(3 849 565,67 PLN) 
 

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu 

W 2012 r. w związku ze zmniejszeniem wartości projektu  Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 
wyraziła zgodę na zmniejszenie następujących rezultatów projektu:  
 
Działanie 4 Produkty: udział 300 samorządowców w seminariach połączonych z wizytami studyjnymi, 675 w warsztatach  

 

B1.7 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.03.00-00-012/11  

PWP  Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem  i kosztami postępowań sądowych - 
case management 

Beneficjent systemowy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 

Okres realizacji projektu 07.2011 - 12.2014  

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

10 711 502,99 PLN 

(1 606 725,45 PLN) 

16 652 295,71 PLN 

(2 497 844,36 PLN) 

27 363 798,70 PLN 

(4 104 569,81 PLN) 

 
B1.8 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy 

Beneficjent systemowy Ministerstwo Gospodarki 

Okres realizacji projektu 04.2014 – 09.2015 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

0,00 PLN 

(0,00 PLN) 

6 958 630,53 PLN 

(1 043 794,58 PLN) 

4 695 679,40 PLN 

(704 351,91 PLN) 

11 654 309,93 PLN 

(1 748 146,49 PLN) 

 

B1.9 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

POKL.05.03.00-00-008/09-00 

Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei "jednego okienka" 

Beneficjent systemowy 
Ministerstwo Gospodarki (projekt w partnerstwie z Instytutem Logistyki  

i Magazynowania) 

Okres realizacji projektu 05.2009 - 06.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

23 109 783,84 PLN 
(3 466 467,58 PLN) 

1 483 736,63 PLN 
(222 560,49 PLN) 

24 593 520,47 PLN 
(3 689 028,07 PLN) 
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Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r.  
 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu 

Usprawnienie wdrażania dyrektyw energetycznych i środowiskowych oraz związanych 
ze Wspólnym Rynkiem Energii 

 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Cel szczegółowy 1 Priorytetu V PO KL „Poprawa zdolności regulacyjnych administracji 
publicznej w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorców” 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

 (5) opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego efektywną transpozycję 
dyrektyw UE, w szczególności środowiskowych i związanych ze Wspólnym 
Rynkiem; 

Beneficjent systemowy Ministerstwo Gospodarki (Departament Energetyki) 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X 

Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 

Zgodność projektu ze zintegrowanymi strategiami rozwoju: 

a) Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki – 
projekt przyczynia się do realizacji celu 1 „Dostosowanie 
otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb 
innowacyjnej i efektywnej gospodarki” (w szczególności 
kierunek działań 1.1. „Dostosowanie systemu regulacji 
gospodarczych do potrzeb efektywnej i innowacyjnej 
gospodarki”, w tym działanie 1.1. 2. „Stworzenie i 
wdrożenie rozwiązań do przeprowadzania ekonomicznej 
analizy prawa gospodarczego”). Ponadto realizacja 
projektu wpłynie na realizację celu 3 tejże strategii 
„Wzrost efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych i surowców”. 

b) Strategia „Sprawne Państwo” – projekt przyczynia się do 
realizacji Celu 4 „Dobre prawo” (w szczególności 
kierunek 4.2.Procedury nastawione na realizację celów). 

Ponadto projekt przyczynia się do realizacji Polityki 
energetycznej Polski do 2030 r. oraz Strategii 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. 

Systemowy charakter planowanych działań: 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że 
konieczne jest nie tylko dbanie o jakość krajowego porządku 
prawnego, lecz również jego dostosowanie do prawa 
wspólnotowego poprzez prawidłową, pełną oraz terminową 
transpozycję aktów prawa wspólnotowego.  

Sektor energetyki jest sektorem specyficznym - z tego 
względu wszelkie opóźnienia w implementacji dyrektyw 
określających zasady jego funkcjonowania mają szczególnie 
doniosłe skutki. 

Implementacja dyrektyw energetycznych i środowiskowych w 
coraz większym stopniu wiąże się z korzystaniem z 
zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych, 
umożliwiających przewidywanie skutków wdrożenia 
odnośnych regulacji dla sektora energetycznego i gospodarki 
jako całości.  

Dlatego też w ramach projektu planowane jest opracowanie 
modelu obliczeniowego wraz z warsztatem informatycznym 
do jego obsługi, który będzie wspierać proces decyzyjny 
implementacji regulacji wspólnotowych oraz proces analizy 
wpływu regulacji z sektora energetycznego i 
środowiskowego. W tym kontekście zostaną zebrane 
również doświadczenia innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej w zakresie  implementacji dyrektyw 
energetycznych i środowiskowych, jak również zostaną 

NIE  
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przeszkoleni pracownicy administracji publicznej biorący 
udział w pracach legislacyjnych przy transpozycji ww. 
dyrektyw UE, a także obsługujący opracowany w ramach 
projektu model makroekonomiczny.  

Okres realizacji projektu 30.06.2014 - 30.06.2015 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

200 000 PLN 
(30 000 PLN) 

4 000 000 PLN 
(600 000 PLN) 

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu 

w roku 2014 ogółem w projekcie 

Przygotowanie kompetentnych kadr administracji 
publicznej w zakresie wdrażania dyrektyw 
energetycznych i środowiskowych oraz związanych ze 
Wspólnym Rynkiem Energii 

Wskaźnik pomiaru celu: Liczba przeszkolonych osób  
Wartość wskaźnika: 0 
 
 

 
 
 
 
Wartość docelowa wskaźnika: 200 
Procentowy udział kosztów osiągnięcia rezultatu w kwocie 
wydatków planowanych ogółem w projekcie: 12,5% 
 

Przygotowanie kompetentnych kadr administracji 
publicznej w zakresie wdrażania dyrektyw 
energetycznych i środowiskowych oraz związanych ze 
Wspólnym Rynkiem Energii 

Wskaźnik pomiaru celu: Liczba wizyt studyjnych 
poświęconych gromadzeniu doświadczeń dotyczących 
efektywnej transpozycji dyrektyw energetycznych i 
środowiskowych 
Wartość wskaźnika: 0 
 

 
 
 
 
Wartość docelowa wskaźnika: 4 
Procentowy udział kosztów osiągnięcia rezultatu w kwocie 
wydatków planowanych ogółem w projekcie: 8% 

Oparcie na dowodach prac nad stanowiskami rządu 
do unijnych projektów legislacyjnych oraz ocenami 
skutków regulacji i uzasadnieniami projektów aktów 
prawnych implementujących dyrektywy energetyczne 
do krajowego porządku prawnego 

Wskaźnik pomiaru celu: Wytworzenie narzędzi 
wspomagających proces transpozycji - dokonanie odbioru 
modelu oraz narzędzia informatycznego umożliwiającego 
komunikację z modelem oraz zagwarantowanie 
ich regularnego wykorzystania   
Wartość wskaźnika: 0  

 
 
 
 
 
Wartość docelowa wskaźnika: 1 
Procentowy udział kosztów osiągnięcia rezultatu w kwocie 
wydatków planowanych ogółem w projekcie: 75% 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  
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KARTA DZIAŁANIA 5.4 

 
Poddziałanie 5.4.1  
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
WNA-POKL.05.04.01-00-004/11 

„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce” 

Beneficjent systemowy 

Minister właściwy ds. pracy - Departament Pożytku Publicznego 

Partnerzy: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad 
Obywatelskich, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Fundacja instytut Prawa i 
Społeczeństwa. 

Okres realizacji projektu 12.2011 r. – 08.2014 r. 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład publiczny) 

4 559 860,29 PLN 
(683 979,04 PLN) 

1 968 617,68 PLN 
(295 292,65 PLN) 

6 528 477,97 PLN 
(979 271,70 PLN) 

 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z 
organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” 

Beneficjent systemowy 

Minister właściwy ds. pracy - Departament Pożytku Publicznego 
 
Partnerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolska Szkoła Administracji 
Publicznej 

Okres realizacji projektu 01.07.2013 r. – 30.06.2015 r. 

 
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

 

w latach 2007-2013 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2014 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2015 
(w tym krajowy wkład 

publiczny 

ogółem w projekcie  
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

981 580,80 PLN 
(147 237,12 PLN) 

3 281 293,96 PLN 
(492 194,09 PLN) 

3 737 125,24 
(560 568,79) 

8 000 000,00 PLN 
(1 200 000,00 PLN) 

 
 
 

KARTA DZIAŁANIA 5.5 

 
Brak projektów  
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU  

 

Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana  
 

E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3 

Nr umowy z KSI i 
tytuł projektu 

POKL.05.01.03-00-002/08 

Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

Beneficjent 
systemowy 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 

Okres realizacji 
projektu 

10. 2008 - 12. 2014 

Kwota poniesionych 
/ planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w latach 
2007- 
2013 

4 171 520,10 zł 
 (625 728,02 zł) 

 

w roku 
2014 

 

1 553 870,03 zł                     
(233 080,50  zł) 

ogółem w 
projekcie 

5 725 390,13 zł 
    (858 808,52 zł) 

 
E.2.2 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie systemowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

Działanie 5.3 

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu 

Projekt nr POKL.05.03.00-00-012/11 „PWP  Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i 
kosztami postępowań sądowych- case management” 

Beneficjent systemowy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 

Okres realizacji projektu 01.07.2011 r. - 31.12.2014 r. 

Kwota poniesionych / 
planowanych wydatków 

w projekcie 
Zadanie 7 „Współpraca 

ponadnarodowa” 

w latach 
2007- 
2013 

682 561,14 PLN 
w roku 
2014 

854 111,84 PLN 
ogółem w 
projekcie 

1 536 672,98 PLN 

 

 
G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 

PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 

Działanie 5.1 

Projekt Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców jest komplementarny z projektem 

platforma usług elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) realizowanym w ramach Priorytetu 7 PO IG. W wyniku działań 
podjętych ww. projekcie w ZUS stworzono profesjonalne centrum obsługi telefonicznej (COT). W związku z powyższym wq 
ramach projektu Poprawa jakości usług…zaplanowano cykl kompleksowych szkoleń zapewniających pracownikom COT 

nabycie potrzebnej wiedzy i umiejętności do pracy w nowym środowisku. 
 
Projekt Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie jest komplementarny z projektem 

Akademia Zarządzania Publicznego II etap, zrealizowanym w ramach Priorytetu V, Działanie 5.1 PO KL, ponieważ 

wdraża rekomendacje audytu przeprowadzonego w ramach ww. projektu. 

 

Projekt Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej jest komplementarny z projektami 

Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających 

ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej oraz Klient w centrum uwagi 

administracji realizowanymi w ramach Priorytetu V, Działania 5.1 PO KL, ponieważ upowszechnia dobre praktyki 

wypracowane w ww. projektach. 

 

Projekt Wsparcie reformy administracji skarbowej jest komplementarny z projektami Przeprowadzenie badania 
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i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 
2008-2010 oraz realizacja szkoleń oraz Wdrożenie strategii szkoleniowej realizowanymi w ramach Priorytetu V, 

Działania 5.1 PO KL, ponieważ wpisuje się w koncepcję długofalowych działań wspierających reformę administracji 
skarbowej, podejmowanych w ww. projektach oraz służy poprawie jakości usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną 
na rzecz klienta zewnętrznego. 
 
Projekt Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i 
podnoszenia kompetencjijest komplementarny z projektem Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji 
w administracji rządowej szczebla centralnego, ponieważ wykorzystuje narzędzie wypracowane w trakcie jego realizacji 

tj. Wspólną Platformę Internetową. 
 
Projekt Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej jest komplementarny z następującymi 

projektami: 

 „Reforma procesu stanowienia prawa i uproszczenie obowiązujących przepisów” realizowanym w Ministerstwie 

Gospodarki w ramach Priorytetu V, Działania 5.3 PO KL; 

 „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału 
środowisk naukowych i eksperckich” zrealizowanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Priorytetu V, 
Działanie 5.1 PO KL (projekt zakończony); 

 „Promowanie i wdrażania programów udoskonalania i ujednolicania  technik legislacyjnych w urzędach 
obsługujących organy władzy publicznej” realizowanym przez Rządowe Centrum Legislacji w ramach Priorytetu 
V, Działanie 5.1 PO KL (projekt zakończony) 

  „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” planowanym do 

realizacji przez Rządowe Centrum Legislacji w ramach Priorytetu V, Działanie 5.1 PO KL; 

 „Opracowanie i wdrożenie rozwiązań do przeprowadzenia ekonomicznej analizy prawa w szczególności  
w zakresie przeciwdziałania nakładaniu obciążeń regulacyjnych” w ramach Priorytetu V, Działanie 5.3 PO KL. 

 „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych- iSWORD” realizowanym przez 
Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych w ramach Priorytetu V, Działanie 5.1 PO KL 

 
Projekt ponadto wpisuje się w koncepcję działań wspierających Reformę Regulacji. Projekt przyczyni się do wzrostu 
umiejętności przygotowania analiz dotyczących regulacji i oceny ich wpływu na obszar działania państwa. W związku z 
rekomendacją, w świetle której KPRM powinna pełnić rolę instytucji centralnej odpowiedzialnej za jakość OSR, zasadne 
wydaje się dokonanie nowego podziału kierunków działań między dotychczasowym jedynym beneficjentem realizującym 
w/w cel; tj. MG a KPRM i określenie koordynatora tych działań. 

Działanie 5.2 

Projekty finansowane w ramach Działania 5.2 są komplementarne z kluczowymi przedsięwzięciami realizowanymi 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne – budowa 
elektronicznej administracji poprzez: 

1. w trybie systemowym: projekt „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP” (Poddziałanie 
5.2.2 nr B1.4) – jest komplementarny z efektami projektu „Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej – ePUAP”, realizowanego w latach 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – 
Wspieranie Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz projektu ePUAP2, dofinansowanego ze środków EFRR w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt wykorzystywał będzie także 
efekty projektu systemowego „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA)” realizowanego przez 
Ministerstwo Gospodarki w ramach Działania 5.3 POKL. 

W ramach Projektu Systemowego „Akademia Liderów Samorządowych” (projekt B1.1) podjęte zostały począwszy od II 
edycji szkoleń działania komplementarne w stosunku do kluczowych projektów realizowanych w ramach Działania 5.4 PO 
KL polegające m.in. na: 

1. włączeniu do programu szkoleń odbiorców projektu zagadnień związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi 
i społecznymi; 

2. usprawnienie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi poprzez wzmocnienie kompetencji kadr 
administracji publicznej; 

3. wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w tym działań mających 
na celu zwiększeniu poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego. 

Mechanizmem wspierającym komplementarność realizowanych działań w ramach Działania 5.2 POKL i 7 osi Priorytetowej 
POIG, w obszarze elektronizacji procesu świadczenia usług publicznych przez JST, jest ścisła współpraca IP z podmiotami 
odpowiedzialnymi za realizację projektów infrastrukturalnych w ramach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Centrum 
Projektów Informatycznych. 

Działanie 5.3 

Koordynacja na poziomie priorytetu V i komplementarność projektów realizowanych w ramach priorytetu V w stosunku do 

projektów realizowanych w ramach pomocy udzielanej z EFRR (projekty realizowane w ramach POIG), EFS (projekty 

realizowane w ramach priorytetu I) zapewniona jest dzięki funkcjonowaniu w MS Zespołu sterującego do spraw wdrażania 
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projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w resorcie sprawiedliwości w składzie członków kierownictwa 

resortu i dyrektorów departamentów, który to Zespół określa linie tematyczne dla projektów MS, nadaje kierunki działań 

realizowanych projektów i sprawuje ogólną kontrolę nad wdrażanymi projektami.  

Komplementarność ww. działań zapewniona jest również dzięki wykorzystaniu dokumentu Strategia informatyzacji resortu 

sprawiedliwości na lata 2010-2014, którego celem jest m.in. opracowanie i wprowadzenie spójnych zasad zarządzania 

zasobami IT w MS i sądownictwie powszechnym, zaprojektowanie i wdrożenie głównych części składowych Systemu 

Informatycznego Resortu, tj. systemów informatycznych: utrzymującego zasoby informacyjne, wspomagającego procesy 

merytoryczne, wspomagającego procesy pomocnicze.  

Realizacja projektów w ramach priorytetu V kreuje nowe usługi informatyczne skierowane na realizację potrzeb klientów, 

zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Wprowadzenie e-usług realizowanych w ramach projektu „Wprowadzenie 

e-usług w resorcie sprawiedliwości” POKL, w szczególności w zakresie wdrożenia usług infomatowych, systemu rejestracji 

spółek w 24 godziny w trybie on-line, elektronicznego dostępu do Centralnej Informacji NKW w trybie on-line oraz 

możliwości składania wniosków o wpis do księgi wieczystej drogą elektroniczną jest komplementarne w stosunku do usług 

elektronicznych realizowanych w innych projektach - są one niejako wypełnieniem tych usług, które nie zostały w pełni 

uwzględnione m.in. w obecnie realizowanych projektach w ramach POIG. Wdrażanie nowych usług elektronicznych 

uzupełni dotychczasowe zamierzenia, których celem było między innymi usprawnienie działania resortu, przyspieszenie 

postępowań sądowych, jak i polepszenie jego wizerunku poprzez otwarcie rejestrów i systemów informatycznych na 

potrzeby klientów zarówno wewnętrznych – resortowych, jak i zewnętrznych - społeczeństwa.  

Realizowane dotychczas projekty w ramach priorytetu V POKL, jak i projekty proponowane do kontynuacji, powiązane są z 

działaniami realizowanymi m.in. w ramach projektów:  

• SPOWKP „Centrum świadczenia usług rejestrowych Ministerstwa Sprawiedliwości”, w ramach którego 

Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło i uruchomiło Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych, Podstawy Ośrodek 

Przetwarzania Danych, uruchomiło w ww. ośrodkach referencyjne rejestry sądowe (KRS, RZ, KRK, NKW) i system 

Monitora Sądowego i Gospodarczego, udostępniło poprzez punkty Centralnej Informacji usługi dostępu do informacji 

zgromadzonych w rejestrach oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym i doprowadziło do rozbudowy infrastruktury, co 

posłuży rozszerzeniu zakresu świadczonych już podmiotom gospodarczym i obywatelom usług, wprowadzeniu nowych 

usług oraz udostępnienia ich on-line przy pomocy Internetu  przedsiębiorcom i obywatelom, 

• POIG 7 – „Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób 

fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów KRS, KRK, BMS i G”, w ramach którego zaplanowano rozbudowę 

wdrażanego systemu portalu dostępowo-informacyjnego, zapewniającego szeroki dostęp przedsiębiorcom i osobom 

fizycznym do wydziałów rejestrowych KRS oraz implementację kolejnych modułów: Monitora Sądowego i Gospodarczego, 

Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego, wydziałów ksiąg wieczystych (KW) objętych 

systemem Nowa Księga Wieczysta (NKW), 

• POIG 7- „Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych” - zakładający objęcie systemem informatycznym NKW 

kolejnych 104 wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Polsce (zakup sprzętu komputerowego, elementów 

aktywnych sieci, interfejsów i stacji zarządzania siecią, podłączenie do sieci WAN, migracja treści papierowych ksiąg 

wieczystych, jak również szkolenia w wydziałach ksiąg wieczystych objętych projektem). 

Ponadto planowane do rozpoczęcia w 2013 r. nowe projekty Ministerstwa Gospodarki, tj.: „Opracowanie i wdrożenie 
rozwiązań do przeprowadzania ekonomicznej analizy prawa, w szczególności w zakresie przeciwdziałania nakładaniu 
obciążeń regulacyjnych” oraz „Doskonalenie regulacji gospodarczych poprzez wdrożenie mechanizmów komunikacji z 
przedsiębiorcami oraz uproszczenie obowiązującego prawa gospodarczego” będą komplementarne wobec działań 
zrealizowanych w projekcie pn. „Reforma procesu stanowienia prawa i uproszczenie obowiązujących przepisów” (Działanie 
5.3. PO KL), który został ukończony w grudniu 2011 r., jak również wobec działań podejmowanych w kontynuowanym w 
2013 r. projekcie pn. „Wsparcie dla opracowania i wdrożenia systemu monitoringu prac legislacyjnych Ministerstwa 
Gospodarki (system konsultacji on-line)” . 

 

Działania 5.4 oraz 5.5 

Komplementarność programową działań współfinansowanych z innych środków wspólnotowych zapewniają następujące 
rozwiązania instytucjonalne przyjęte przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia oraz beneficjenta systemowego w ramach 
Poddziałania 5.4.1: 
-  udział przedstawiciela instytucji w Komitecie Koordynacyjnym NSRO 
- funkcjonowanie Zespołu ds. wdrażania Działania 5.4, w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele administracji 
rządowej, w tym Departament Pożytku Publicznego w MPiPS,  jak i przedstawiciele trzeciego sektora. 
 
Ponadto, w zakresie komplementarności wewnętrznej, poszczególne rezultaty projektów uzyskane w ramach Poddziałania 
5.4.1 – w szczególności wyniki badań, są wykorzystywane i wdrażane w ramach projektów konkursowych w Poddziałaniu 
5.4.2. (wprowadzane do katalogu kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych).  
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Jednocześnie realizowany projekt nr B.1.1. w ramach Podziałania 5.4.1. pt.: „Opracowanie kompleksowych  
i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” zakłada komplementarność z 
działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
- jednym z rezultatów projektu jest utworzenie Komitetu Konsultacyjnego (do jego składu zaproszony zostanie także 
przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości). Zapewni to także spójność rozwiązań w zakresie poradnictwa, pomocy i 
informacji prawnej. Komplementarność z programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Obywatel i prawo” 
realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych, którego celem jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do 
pomocy prawnej oraz pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej, zostanie 
zapewniona gdyż Instytut Spraw Publicznych jest jednym z partnerów projektu nr B1.1. 
 
Komplementarność projektu systemowego B.1.2 realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.1 w zakresie koordynacji i 
komunikacji zostanie zapewniona poprzez udział przedstawicieli instytucji/organizacji zaangażowanych w realizację działań 
o podobnym charakterze (m.in. MRR, BGK) w ciałach takich jak np. Komitet Konsultacyjny projektu.  
 
Komplementarność działań podejmowanych przez różne instytucje w ramach Priorytetu V PO KL, jest zapewniana poprzez 
działalność Grupy roboczej ds. Dobrego rządzenia, w której oprócz instytucji centralnych członkami są również organizacje 
pozarządowe, których reprezentanci zasiadają w ciałach nadzorujących wdrażanie pozostałych programów operacyjnych. 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych 

Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2015 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba pracowników, którzy ukończyli udział w projektach w 

ramach Priorytetu (pracownicy administracji publicznej)
5569 5569 12500 44,55%

Liczba pracowników administracji publicznej i przedstawicieli 

partnerów społecznych, którzy ukończyli udział w projektach w 

ramach Priorytetu w zakresie:

n/d

a) oceny wpływu i konsultacji online, 3087 3087 3300 93,55%

b) technik legislacyjnych i wdrażania prawa UE 810 1120 1300 86,15%

Liczba nowych lub znowelizowanych aktów prawnych ze 

zmierzonymi kosztami administracyjnymi
30 30 30 100,00%

Średni czas oczekiwania na rejestrację działalności 

gospodarczej: w odniesieniu do osób fizycznych
48h 24h 24h n/d

Poziom redukcji kosztów dla przedsiębiorców 0,5% PKB 1% PKB 1% PKB n/d

Liczba nowelizacji ustaw w rządowym procesie legislacyjnym
94 90 90 100,00%

Poziom deficytu transpozycji dyrektyw 0% 0% 1% n/d

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2015 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba pracowników, którzy ukończyli udział w projektach w 

ramach Priorytetu (pracownicy administracji publicznej)
18300 18300 15000 122,00%

Odsetek dysponentów środków budżetowych, którzy byli objęci 

wsparciem w zakresie przygotowania i wdrożenia wieloletniego 

planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym w podziale na: 

a) dysponentów budżetowych I stopnia, 100% 100% 100% n/d

b) dysponentów budżetowych II stopnia, 100% 100% 100% n/d

c) dysponentów budżetowych III stopnia 49% 50% 40% n/d

Liczba urzędów administracji rządowej, z wyłączeniem 

administracji skarbowej, w których wdrożono zarządzanie przez 

cele oraz/lub zarządzanie przez kompetencje oraz/lub podejście 

procesowe

0 169 169 100,00%

Liczba urzędów administracji rządowej, na szczeblu powiatu lub 

województwa, realizujących zadania związane z obsługą 

przedsiębiorców, w których wdrożono usprawnienia zarządcze
157 257 257 100,00%

Liczba pracowników administracji rządowej, na szczeblu powiatu 

lub województwa, uczestniczących w szkoleniach z zakresu 

poprawy jakości usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną 

na rzecz klienta zewnętrznego

4504 5000 5000 100,00%

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej

Wskaźniki produktu
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2015 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania 

budżetowego w ujęciu zadaniowym
95% 98% 100% n/d

Odsetek urzędów administracji rządowej, z wyłączeniem 

administracji skarbowej, w których nastąpił wzrost skuteczności 

zarządzania w związku z optymalizacją struktur lub/oraz 

procesów

0% 75% 75% n/d

Odsetek urzędów administracji rządowej, na szczeblu powiatu lub 

województwa, realizujących zadania związane z obsługą 

przedsiębiorców, w których wdrożono usprawnienia zarządcze
7,50% 12,40% 12,40% n/d

Odsetek urzędów administracji rządowej na szczeblu powiatu lub 

województwa, w których nastąpiła poprawa jakości usług, w tym 

świadczonych drogą elektroniczną na rzecz klienta zewnętrznego
12,10% 12,60% 12,60% n/d

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2015 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, których pracownicy 

ukończyli udział w szkoleniach z zakresu:

a) zarządzania satysfakcją klienta, 550 562 562 100%

b) zarządzania jakością, 860 860 843 102%

c) zarządzania zasobami ludzkimi, 1060 1124 1124 100%

d) poprawy dostępu do informacji publicznej 562 562 562 100%

Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 

pracowników organów nadzoru nad działalnością jst oraz 

pracowników organów wyższego stopnia w rozumieniu KPA, 

którzy ukończyli udział w szkoleniach z zakresu poprawy 

zdolności regulacyjnych

42000 42600 23000 185%

Liczba jednostek samorządu terytorialnego oraz zespolonej 

wojewódzkiej administracji rządowej, których pracownicy 

ukończyli szkolenia z zakresu świadczenia elektronicznych usług 

publicznych

200 800 800 100%

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, których pracownicy 

ukończyli szkolenia z zakresu:

a) monitorowania polityk publicznych w województwie, 9 11 8 138%

b) zarządzania strategicznego rozwojem, w tym programowania, 

monitorowania i ewaluacji strategii opracowywanych na poziomie 

lokalnym i regionalnym

1 853 1 853 2 100 88,24%

Cel szczegółowy 3. Sprawne państwo na poziomie lokalnym i regionalnym

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej

Wskaźniki produktu
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2015 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Odsetek jst, które wdrożyły systemy:

a) zarządzania satysfakcją klienta, 19% 20% 20% n/d

b) zarządzania jakością, 30% 30% 30% n/d

c) zarządzania zasobami ludzkimi, 38% 40% 40% n/d

d) poprawy dostępu do informacji publicznej 20% 20% 20% n/d

Odsetek decyzji administracyjnych organów jst uchylonych przez 

organy wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do liczby 

decyzji zaskarżonych

36,00% 35,15% 35,15% n/d

Odsetek urzędów administracji samorządowej oraz urzędów 

wojewódzkich świadczących co najmniej 20 elektronicznych 

usług publicznych

0,00% 80,00% 80% n/d

Odsetek urzędów marszałkowskich, które wdrożyły system 

monitorowania polityk publicznych w województwie (strategii 

rozwoju województwa)

57,00% 69,00% 50% n/d

Cel szczegółowy 3. Sprawne państwo na poziomie lokalnym i regionalnym

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej
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Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie w ramach 

Priorytetu (przedstawiciele organizacji pozarządowych)
20 000 25 000 5 100 490,20%

Liczba centrów wsparcia organizacji pozarządowych 

nowoutworzonych lub wspartych w ramach Priorytetu
122 122 60 203,33%

Liczba powiatów, na terenie, których wdrożono programy z 

zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

które były objęte bezpłatnym poradnictwem prawnym i 

obywatelskim

229 229 112 204,46%

Liczba przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, którzy 

zostali objęci wsparciem w zakresie budowania potencjału 

eksperckiego, w tym: 

10930 12300 12300 100,00%

a) liczba przedstawicieli organizacji pracodawców, 2380 2800 2800 100,00%

b) liczba przedstawicieli związków zawodowych 8550 9500 9500 100,00%

Liczba organizacji partnerów społecznych, które zostały objęte 

wsparciem w zakresie budowania potencjału instytucjonalnego 25 30 30 100,00%

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły 

standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach 

Priorytetu, w tym: 

100 187 187 100,00%

liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły 

standardy w zakresie mechanizmów finansowych
15 20 20 100,00%

Liczba konsultacji społecznych, przy użyciu aktywnych  

narzędzi/technik konsultacji, przeprowadzonych w ramach 

Priorytetu

80 100 100 100,00%

Liczba Rad Działalności Pożytku Publicznego działających na 

poziomie województwa, powiatu oraz gminy wspartych w ramach 

Priorytetu

50 70 70 100,00%

Liczba sieci objętych wsparciem, w tym liczba nowoutworzonych 

sieci w ramach Priorytetu
22 25 25 100,00%

Cel szczegółowy 4. Wzrost udziału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w tworzeniu i realizacji polityk publicznych w celu poprawy jakości, trafności, 

skuteczności, użyteczności tych polityk
Wskaźniki produktu

Cel szczegółowy 3. Sprawne państwo na poziomie lokalnym i regionalnym

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2015 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Odsetek jednostek administracji publicznej, które konsultowały i 

tworzyły akty normatywne z organizacjami pozarządowymi i 

partnerami społecznymi przy udziale organizacji pozarządowych i 

partnerów społecznych w podziale na:

a) urzędy gmin, 1,0% 1,2% 2,0% n/d

b) starostwa powiatowe, 3,0% 5,5% 4,0% n/d

c) urzędy marszałkowskie, 8,3% 8,3% 32,0% n/d

d) urzędy wojewódzkie, 1,0% 1,3% 1,0% n/d

e) ministerstwa, 32,3% 32,3% 53,0% n/d

f) urzędy centralne 12,0% 16,5% 12,0% n/d

Odsetek organizacji pozarządowych korzystających z centrów 

wsparcia
14% 15% 15% n/d

Odsetek powiatów, na terenie których wdrożono programy z 

zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

ramach Priorytetu

72,9% 72,9% 29% n/d

Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły 

standardy współpracy w ramach Priorytetu
4% 10% 10% n/d

Odsetek jednostek administracji, które prowadzą konsultacje 

społeczne, przy użyciu aktywnych  narzędzi/technik konsultacji 2,5% 3% 3% n/d

Odsetek przedstawicieli organizacji partnerów społecznych 

uczestniczących w konsultacjach prowadzonych za 

pośrednictwem reprezentatywnych partnerów społecznych

35% 40% 40% n/d

Liczba sieci istniejących w poszczególnych województwach 10 16 16 100%

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej

Cel szczegółowy 4. Wzrost udziału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w tworzeniu i realizacji polityk publicznych w celu poprawy jakości, trafności, 

skuteczności, użyteczności tych polityk
Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 3. Sprawne państwo na poziomie lokalnym i regionalnym
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2014 r.

Planowana wartość 

wskaźnika do osiągnięcia 

do końca 2015 r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba pracowników sektora wymiaru sprawiedliwości 

przeszkolonych w zakresie poprawy efektywności 

sądownictwa gospodarczego, którzy zakończyli udział w 

projektach w ramach Priorytetu

4 374 4 374 6 000 72,90%

Liczba przedstawicieli kadry menadżerskiej sądów 

przeszkolonych w zakresie zarządzania
300 300 300 100,00%

Liczba wdrożonych usług rejestrów sądowych, 

dostępnych droga elektroniczną
4 4 4 100,00%

Liczba wdrożonych rozwiązań nakierowanych na 

poprawę zarządzania sprawą
4 4 6 66,67%

Liczba przeszkolonych prokuratorów dokonujących ocen 

okresowych i podlegających ocenie
1200 2000 2 400 83,33%

Średni czas oczekiwania na rejestrację działalności 

gospodarczej w odniesieniu do spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością

24 godziny 24 godziny 24 godziny 100,00%

Średni czas postępowania w sprawach cywilnych i  

gospodarczych w trybie zwykłym i uproszczonym 
9,1 miesięcy 11,6 miesięcy 5,6 miesiąca 207,00%

Odsetek sądów, w których wdrożono model menadżerski
100,00% 100,00% 100,00% n/d

Odsetek spraw cywilnych i gospodarczych realizowanych 

w formie elektronicznej
30% 31.6% 15% n/d

Odsetek jednostek organizacyjnych prokuratur, w których 

wdrożono jednolite kryteria jakości i efektywności pracy 0% 10% 15% n/d

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 4. Wzrost udziału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w tworzeniu i realizacji polityk publicznych w celu poprawy jakości, 

trafności, skuteczności, użyteczności tych polityk
Cel szczegółowy 5. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura

Cel szczegółowy 3. Sprawne państwo na poziomie lokalnym i regionalnym
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wynikająca z PD 

na 2013

wynikająca z 

PD na 2014-

2015
Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST 

Fundusz 

Pracy PFRON

1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9+10 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Działanie 5.1 0,00 0,00 0,00 203 282 833,00 39 242 014,00 39 242 014,00 0,00 0,00 0,00 30 662 834,00 19 872 311,00

Poddziałanie 5.1.1 0,00 0,00 0,00 142 575 259,00 20 973 424,00 20 973 424,00 0,00 0,00 0,00 25 621 452,00 9 898 835,00

Poddziałanie 5.1.2 0,00 0,00 0,00 52 996 231,00 16 714 720,00 16 714 720,00 0,00 0,00 0,00 5 041 382,00 8 408 384,00

Poddziałanie 5.1.3 0,00 0,00 0,00 5 725 390,00 1 553 870,00 1 553 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 565 092,00

Poddziałanie 5.1.4 0,00 0,00 0,00 1 985 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Działanie 5.2 113 199 938,63 0,00 0,00 837 356 029,09 121 636 536,00 113 124 999,00 8 511 537,00 0,00 0,00 145 797 085,15 123 000 000,00

Poddziałanie 5.2.1 90 000 000,00 0,00 0,00 704 876 529,09 93 626 907,00 85 115 370,00 8 511 537,00 0,00 0,00 123 430 278,15 103 000 000,00

Poddziałanie 5.2.2 23 199 938,63 0,00 0,00 93 441 460,00 28 009 629,00 28 009 629,00 0,00 0,00 0,00 22 366 807,00 20 000 000,00

Poddziałanie 5.2.3 0,00 0,00 0,00 39 038 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Działanie 5.3 0,00 4 000 000,00 0,00 344 521 943,00 84 802 989,00 84 802 989,00 0,00 0,00 0,00 9 407 939,00 87 376 984,00

Działanie 5.4 58 000 000,00 0,00 0,00 424 455 295,00 89 444 912,00 89 444 912,00 0,00 0,00 0,00 52 477 131,00 75 229 077,00

Poddziałanie 5.4.1 8 000 000,00 0,00 0,00 25 925 607,00 5 249 912,00 5 249 912,00 0,00 0,00 0,00 3 737 125,00 3 663 327,00

Poddziałanie 5.4.2 50 000 000,00 0,00 0,00 398 529 688,00 84 195 000,00 84 195 000,00 0,00 0,00 0,00 48 740 006,00 71 565 750,00

Działanie 5.5 0,00 0,00 0,00 88 525 916,00 17 759 000,00 17 759 000,00 0,00 0,00 0,00 8 434 000,00 15 095 150,00

Poddziałanie 5.5.1 0,00 0,00 0,00 988 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poddziałanie 5.5.2 0,00 0,00 0,00 87 537 133,00 17 759 000,00 17 759 000,00 0,00 0,00 0,00 8 434 000,00 15 095 150,00

RAZEM PRIORYTET V 171 199 938,63 4 000 000,00 0,00 1 898 142 016,09 352 885 451,00 344 373 914,00 8 511 537,00 0,00 0,00 246 778 989,15 320 573 522,00

w tym projekty 

innowacyjne w 0,00 0,00 0,00 75 843 766,00 22 333 039,69 22 333 039,69 7 271 808,27 9 787 367,00

w tym projekty 

współpracy 

ponadnarodowej 0,00 0,00 0,00 7 262 063,00 2 360 675,00 2 360 675,00 0,00 1 565 092,00

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA

(wyłącznie kwoty środków publicznych)

2014 r.

Kontraktacja 2014 r.

Kontraktacja 

2015 r. 

Kontraktacja 

narastająco 

(w tym wynikająca z 

PD 2014-2015)*

Wydatki budżetowe 2014 r.
Wydatki budżetowe 

2015 wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

Wartość wydatków w 

zatwierdzonych 

wnioskach o płatność 

w 2014 r.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Warszawa, 4.04.2014 
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

/-/ Andrzej Trzesiara 
Zastępca Dyrektora  

Departamentu Współpracy z Jednostkami 
Samorządu Terytorialnego, MAC 

 

 


