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STRESZCZENIE 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, wykonanego na zamówienie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego przez zespół badawczy Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o. Badanie było realizowane w okresie od maja do lipca 2010 roku. 

Zasadniczym celem badania było zidentyfikowanie kluczowych problemów, pojawiających 
się w procesie wdraŜania przez uczelnie wyŜsze projektów inwestycyjnych 
współfinansowanych w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko – Działanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego. Badaniem objęto 36 
projektów uczelni wyŜszych, zakwalifikowanych do pozyskania wsparcia w ramach Działania 
13.1 w trybie indywidualnym (26 projektów) i konkursowym (10 projektów). 7 uczelni wyŜszych 
realizuje po dwa projekty. W badanej grupie podobna jest liczebność szkół politechnicznych 
(11) i uniwersytetów (10). Poza tym projektodawcami jest 5 wyŜszych szkół medycznych 
(uniwersytety lub akademie medyczne) oraz 3 jednostki, które moŜna sklasyfikować jako inne 
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Uniwersytet 
Pedagogiczny). 

Badane uczelnie mają bogate doświadczenia w realizacji projektów:  w okresie poprzedniej i 
obecnej perspektywy funduszy strukturalnych w Polsce uczestniczyły one w realizacji 148 
projektów o charakterze inwestycyjnym (z wyłączeniem projektów realizowanych obecnie w 
ramach Działania 13.1). 

Obecny stan zaawansowania projektów w ramach Działania 13.1 nie skłania do większych 
obaw - nawet jeśli pojawiają się opóźnienia nie mają one charakteru krytycznego. 

W ramach ogólnej analizy barier i zagroŜeń, realizowanej za pośrednictwem ankiet 
internetowych CAWI badani za kluczowe problemy uznali: 

− skomplikowaną i czasochłonną procedurę zamówień publicznych (73% badanych 

uznało problem za mający bardzo duŜe lub duŜe znaczenie), 

− długi czas rozpatrywania wniosków o płatność i przekazywania środków (52% 

uznających to za waŜny lub bardzo waŜny problem), 

− brak moŜliwości zatrudnienia specjalistów, ze względu na słabą konkurencyjność 

płacową uczelni (42%). 

Kwestie te znalazły pełne potwierdzenie w ramach części jakościowej badania. Badani 
najczęściej zwracali uwagę na następujące obszary barier i zagroŜeń: 

− Wysoki stopień skomplikowania zbliŜających się przetargów na zakup aparatury 

badawczej, które wymagać mogą wsparcia merytorycznego wysokokwalifikowanych 

specjalistów od zamówień publicznych; 

− Typowe zagroŜenia, związane z realizacją prac budowlanych – wystąpienie 

nieprzewidzianych problemów (konieczność przełoŜenia mediów, nie 

uwzględnionych w projekcie) i zjawisk atmosferycznych (cięŜka zima, intensywne 

opady).  

− Skomplikowane procedury, związane ze składaniem wniosków o płatność 

(szczególnie w przypadku uczelni rozliczających koszty osobowe w ramach projektu) 

oraz czasochłonne poprawianie wniosków i rozpatrywanie ich poprawionych wersji. W 

niektórych przypadkach cały proces, zdaniem badanych, mógł prowadzić do 

pojawiania się pewnych napięć w bieŜącym finansowaniu działań projektowych. Jak 

dotąd nie doprowadziło to jednak do powstania powaŜniejszych problemów. 
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− Kwestie związane z kwalifikowalnością VAT. Uczelnie dla których VAT jest kosztem 

kwalifikowanym są w pełni świadome związanych z tym ograniczeń. Zwracają jednak 

uwagę, Ŝe ograniczenia te mogą mieć dalej idący charakter – na przykład mogą 

one oznaczać brak moŜliwości realizowania w wybudowanych w ramach projektu 

budynkach tzw. badań zamawianych, obciąŜonych VAT. WaŜną kwestią wydaje się 

być takŜe przypominanie uczelniom o ograniczeniach, związanych z VAT w trakcie 

okresu trwałości projektu. Z kolei uczelnie dla których VAT nie jest kosztem 

kwalifikowanym, mimo, Ŝe deklarowały, Ŝe dysponują odpowiednimi środkami w 

rzeczywistości mogą mieć pewne problemy ze znalezieniem sposobu jego pokrycia. 

− Problemy związane z potencjalnym występowaniem pomocy publicznej były przez 

badanych uznawane za mniej istotne, choć niektórzy badani wyraŜali pewne obawy, 

dotyczące tej sfery. 

− Dość trudno jest określić znaczenie istnienia lub braku odpowiednich systemów 

motywacyjnych dla pracowników zaangaŜowanych w realizację projektów: 

pozyskane informacje mają w większości - z oczywistych powodów – dość ogólny 

charakter. Generalnie obecne rozwiązania nie prowadzą na szczęście do zwiększonej 

rotacji kadr; z całą pewnością warto jednak przypominać władzom uczelni o 

znaczeniu tego obszaru dla sprawnej realizacji projektów. 

− Problemy z którymi borykają się badane uczelnie są zbliŜone do tych 

zidentyfikowanych w ramach zrealizowanego przed rokiem badania stopnia 

przygotowania do realizacji projektów indywidualnych, choć występują pewne 

róŜnice, związane między innymi z inną, bardziej zaawansowaną fazą realizacji 

projektów. 

W ramach badania zidentyfikowano takŜe przykłady dobrych praktyk projektowych, opisane 

w formie czterech studiów przypadku. Dwa z nich dotyczyły interesujących rozwiązań, jeśli 

chodzi o zarządzanie projektem, jedno sposobu dystrybucji informacji o realizacji projektu w 

ramach macierzystej uczelni, kolejne zaś działań zmierzających do zwiększenia przejrzystości 

ogłaszanych przetargów, dzięki wykorzystaniu pomocy organizacji Transparency 

International. 

Jeśli chodzi o współpracę z instytucjami zaangaŜowanymi w zarządzanie Działaniem, to 

badane uczelnie przede wszystkim współpracują z Instytucją WdraŜającą – Ośrodkiem 

Przetwarzania Informacji. Współpraca ta jest generalnie oceniana korzystnie, choć 

wskazywane są obszary jej udoskonaleń, dotyczące przede wszystkim zmniejszenia stopnia jej 

sformalizowania (o ile naturalnie będzie to moŜliwe) i usprawnień we wzajemnej komunikacji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano teŜ odpowiednie wnioski i 

powiązane z nimi rekomendacje: 

− W przypadku przetargów na zakup sprzętu niezbędne moŜe być zapewnienie 

wsparcia wysokokwalifikowanych ekspertów od zamówień publicznych, którzy byliby 

w stanie doradzać przy organizowaniu przetargów na sprzęt i wyposaŜenie. Jedynym 

realnym sposobem wydaje się być finansowanie tego typu usług ze środków 

projektowych; dla uczelni, które nie przewidziały tego typu wydatków, zasadne 

wydaje się dokonanie, za zgodą Instytucji WdraŜającej, odpowiednich zmian w 

kosztorysach. 

− Problemy, jakie mają niektóre uczelnie, związane z procesem składania wniosków o 

płatność i ich rozpatrywania powodują, Ŝe naleŜałoby rozwaŜyć kontynuację szkoleń, 
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dotyczących wypełniania wniosków o płatność, a takŜe (wobec sprzecznych 

informacji, dotyczących napotykanych problemów) ewentualne doskonalenie i 

upraszczanie całego procesu.  

− Beneficjenci mają problemy ze zrozumieniem zasad, jakie rządzą przyznawaniem 

finansowania zaliczkowego. Przy okazji kolejnego szkolenia, naleŜałoby przekazać im 

szczegółowe informacje na ten temat, choć informacje takie były, zgodnie z opinią 

przedstawicieli Instytucji WdraŜającej, przekazywane juŜ wcześniej; najwidoczniej 

jednak nie do wszystkich one dotarły. 

− Warto w nieco większym stopniu korzystać z opcji organizacji szkoleń 2-dniowych, w 

miarę moŜności z zapewnieniem noclegu w jednym miejscu. Ponadto przy okazji 

szkoleń celowe byłoby przeznaczanie pewnej części szkolenia na odpowiednio 

moderowane dyskusje prowadzone np. przez profesjonalnego moderatora,, 

poświęcone wybranym aspektom realizacji projektów. 

− Beneficjenci mają ograniczoną wiedzę na temat ogólnych charakterystyk projektów 

realizowanych w ramach Działania 13.1 PO IiŚ. Przy okazji kolejnych szkoleń takie 

informacje, z wykorzystaniem prezentacji wybranych projektów, mogłyby im zostać 

przekazane. 

− Brak jest forum, na którym beneficjenci mogliby dzielić się swoimi doświadczeniami z 

realizacji projektów. Dlatego teŜ warto rozwaŜyć opisywanie takich doświadczeń za 

pośrednictwem aktualizowanej i odpowiednio podzielonej tematycznie sekcji FAQ na 

stronach internetowych Instytucji WdraŜającej. 

− Problemem jest brak ostateczności decyzji, dotyczących korekt finansowych, 

nałoŜonych za nieprzestrzeganie prawa zamówień publicznych oraz brak  jasnego 

trybu odwoławczego. NaleŜy zatem dokonać próby opracowania odpowiednich 

procedur. 

EXECUTIVE SUMMARY 

This report presents the results of an evaluation study undertaken at the request of the Minister 
of Science and Higher Education by the research team of Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o.o. The study was conducted within the period from May to July 2010. 

The primary objective of the study was to identify key problems encountered by institutions of 
higher education in the process of implementing investment projects co-financed under XIII 
Priority of “Infrastructure and Environment” Operational Programme – Measure 13.1 Higher 
Education Infrastructure. The study covered 36 projects of higher education institutions 
qualified for support under Measure 13.1 as individual projects (26 projects) and through a 
competition procedure (10 projects). Seven institutions of higher education are undertaking 
two projects each. There is a similar number of universities of technology (11) and universities 
(10) in the studied group. In addition, among project initiators are five medical higher 
education institutions (medical universities or academies) and three units, which may be 
classified as other institutions (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Military University of 
Technology – WAT and Pedagogical University). 

Higher education institutions covered by the study demonstrate broad experience in the 
realization of projects: in the previous and present perspective of structural funds in Poland 
they participated in 148 investment projects (except for projects currently undertaken within 
the framework of Measure 13.1). 
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The current progress of projects under Measure 13.1 does not give reason for any major 
concerns; even if delays do occur, there are not critical. 

In a general analysis of barriers and threats conducted through on-line CAWI survey, 
respondents pointed to the following issues as key problems: 

− Complicated and time-consuming public procurement procedure (73% of 

respondents considered this problem very significant and significant), 

− Lengthy processing of payment applications and fund disbursement applications (52% 

considered this problem significant and very significant), 

− Lack of possibility of employing specialists due to poor competitiveness of institutions in 

terms of remuneration (42%). 

Those issues are fully confirmed by the qualitative part of the study. Respondents frequently 
pointed to the following barriers and threats: 

− High level of complexity of the forthcoming tenders for the purchase of research 

appliances, which may require the technical support of highly qualified public 

procurement specialists. 

− Typical threats relating to the performance of construction works – the occurrence of 

unforeseen problems (necessary re-location of public utility systems, not 

contemplated by the project) and weather conditions (harsh winter, intensive rainfall). 

− Intricate procedures relating to the submission of payment applications (in particular 

as regards higher education institutions making personal cost settlements under the 

project) and time-consuming correction of applications and their consideration in the 

corrected form. In some cases the entire process – in the opinion of respondents – 

may cause some tension in the current financing of project activities. Thus far this did 

not give rise to any major problems. 

− Issues relating to VAT qualification. Institutions of higher education for which VAT is a 

qualified cost are fully cognizant of the related limitations. However, they draw 

attention to the fact that those limitations may be far-reaching and for instance 

involve the inability to perform ordered studies subject to VAT in buildings constructed 

within the framework of the project. It seems very important to remind higher 

education institutions about VAT-related limitations during the period of project 

durability. Then again, higher education institutions for which VAT is not a qualified 

cost, despite the fact that they declared to have sufficient funds, may actually 

encounter some problems with addressing the method of payment thereof. 

− Problems relating to potential existence of state aid were considered less important 

though some respondents expressed their concerns in this respect. 

− It is difficult to describe the existence or absence of adequate incentive systems for 

employees committed to the performance of projects: in most cases the information 

obtained is – for obvious reasons – of rather general character. Fortunately, present 

solutions do not result in increased staff turnover; certainly institutions of higher 

education should be reminded about the importance of that area for efficient 

implementation of projects. 

− Problems encountered by the studied institutions are similar to those identified within 

the framework of the study undertaken in the previous year regarding the level of 

preparation for the performance of individual projects, though there are certain 

differences relating – among others – to a different, more ahead phase of project 

realization. 
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Within the course of the study examples of good project practices were identified and 

described in the form of four case studies. Two of those cases related to interesting solutions 

as regards project management, one case concerned the method of distribution of 

information about project implementation in the parent institution, the last case addressed 

activities aimed at increasing transparency of the announced tenders with the support of 

Transparency International. 

As regards cooperation with institutions committed to the management of the Measure, the 

studied institutions mainly work with the Implementing Authority – Information Processing 

Centre. This cooperation is generally regarded positively though areas are indicated that 

could be improved, particularly as regards the lessening of its formalization (naturally if 

possible) and streamlining mutual communication. 

Based on studies conducted the following conclusions and recommendations have been 

formulated: 

− In case of tenders for the purchase of equipment it may be necessary to ensure the 

support of highly qualified public procurement specialists who could provide 

assistance as regards organization of tenders for the purchase of appliances and 

equipment. The only viable way seems to finance such services from the project 

funds; as regards higher education institutions that did not foresee such expenses, it 

seems reasonable to adjust the cost estimates accordingly, at the consent of the 

Implementing Authority. 

− In view of the problems encountered by some higher education institutions relating to 

the process of submitting applications for payments and consideration of those 

applications it is advisable to consider the continuation of training on fund applying 

and also (in the light of conflicting information regarding the encountered problems) 

improving and simplifying the entire process. 

− Beneficiaries have problems in understanding the rules of advance payments. During 

the next training detailed information should be presented to them on this topic; while 

such information was delivered earlier, according to representatives of the 

Implementing Authority, it seems it was not absorbed by all. 

− The option of 2-day training should be utilized to a greater extent, if possible ensuring 

accommodation in one place.  Moreover, on the occasion of such training it would 

be advisable to dedicate part of the training for moderated discussions managed for 

example by a professional moderator, focusing on chosen aspects of project 

realization. 

− Beneficiaries have scarce knowledge as regards general characteristics of projects 

undertaken under Measure 13.1 of the Infrastructure and Environment Operational 

Programme. During further training, when presenting chosen projects, such 

information could be communicated to them. 

− There is no forum for the beneficiaries to share their experience on the realization of 

projects. For this reason the idea of launching using FAQ section on OPI website a to 

share their experience and ask other beneficiaries for help and comments, naturally if 

they express interest in joining such initiative, is worth considering. 

− Since there are no clear rules, concerning taking ultimate decisions as regards 

imposing financial correction for the breach of public procurement procedures, as 

well as procedures for appealing, such procedures should be prepared.  



Ewaluacja barier oraz analiza zagroŜeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk 
projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ 

  
 

 
 

9 
 

1. WPROWADZENIE 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, wykonanego na zamówienie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Zamawiający) przez zespół badawczy Policy & Action 

Group Uniconsult Sp. z o.o. (Wykonawca). Badanie ewaluacyjne wykonane zostało na 

podstawie umowy z dnia 11 maja 2010 r., zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

1.1 Obszar badawczy 

Badanie:  

Ewaluacja barier oraz analiza zagroŜeń dla realizacji projektów w kontekście 

wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów 

Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego  

stanowiło przedsięwzięcie słuŜące zidentyfikowaniu kluczowych problemów, pojawiających 

się w procesie wdraŜania przez beneficjentów (uczelnie wyŜsze) projektów inwestycyjnych 

współfinansowanych w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko – Działanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego. Jednocześnie, wyniki 

identyfikacji problemów w sferze wdraŜania projektów stanowiły podstawę do 

przeprowadzenia kompleksowej oceny zagroŜeń, odnoszących się do dalszej realizacji 

wspieranych projektów. Wraz z identyfikacją problemów oraz oceną występujących 

zagroŜeń, badanie dało równieŜ sposobność rozpoznania dobrych praktyk projektowych, 

które mogłyby stanowić wzór do naśladownictwa w gronie realizatorów projektów XIII 

Priorytetu PO IiŚ. W ten sposób wyniki badania nie tylko umoŜliwiły, w odniesieniu do 

obecnego etapu wdraŜania poszczególnych projektów, identyfikację szczególnych 

zagroŜeń, ale takŜe pozwoliły na sformułowanie propozycji odpowiednich działań 

usprawniających, dotyczących sfery wdraŜania projektów w ramach Działania 13.1. W ten 

sposób beneficjentami wyników badania jest zarówno grono instytucji obsługujących 

realizację Działania 13.1, jak i same uczelnie wyŜsze – projektodawcy i beneficjenci 

poszczególnych projektów. 

 Badaniem objęto 36 projektów uczelni wyŜszych, zakwalifikowanych do pozyskania 

wsparcia w ramach Działania 13.1 w trybie indywidualnym (26 projektów) i konkursowym (10 

projektów). W tabeli 1 przedstawiono listę projektów tworzących obszar badawczy niniejszej 

ewaluacji. 

Tab. 1.  Projekty objęte wsparciem w ramach Działania 13.1 PO IiŚ – projekty badane. 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 

1. 
Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego 

Centrum Naukowo - Dydaktyczne Wydziału InŜynierii i 
Kształtowania Środowiska - "Centrum Wodne" SGGW 

2. Politechnika Koszalińska 
Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. 
Śniadeckich 

3. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
UMK w Toruniu - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - 
Zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych 

4. Uniwersytet Śląski 
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych 

5. Katolicki Uniwersytet Lubelski Baza dydaktyczna i baza niezbędna dla powstania i rozwoju 
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Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 

Jana Pawła II kierunku inŜynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk 
o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli 

6. Politechnika Poznańska 
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i NanoinŜynierii Politechniki 
Poznańskiej 

7. 
Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego 

 Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu 

8. Uniwersytet Łódzki Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii  

9. Uniwersytet Łódzki 
Centrum Informatyczno - Ekonometryczne Wydziału 
Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 

10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

11. 
Akademia Górniczo - Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Modernizacja Wydziału InŜynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 
Kraków 

12. 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie  

WyposaŜenie realizowanego budynku dydaktycznego 
Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie 

13. Uniwersytet w Białymstoku Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii 

14. 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne 

15. Uniwersytet Gdański 
Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego 

16. Uniwersytet Wrocławski 
Budowa kompleksu edukacyjno - badawczego Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

17. Uniwersytet Warszawski 
Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu 
Warszawskiego  

18. Uniwersytet Rzeszowski 
Kompleks Naukowo - Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i 
Nanotechnologii  

19. Politechnika Śląska 
Naukowo - Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii - 
Politechnika Śląska 

20. Pomorska Akademia Medyczna 
Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie 

21. Politechnika Łódzka Centrum Technologii Informatycznych Politechnika Łódzka 

22. Politechnika Warszawska 
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej 

23. Politechnika Wrocławska 
Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno - Technologiczne 
"Technopolis" we Wrocławiu 

24. Politechnika Świętokrzyska 
ENERGIS - Budynek Dydaktyczno - Laboratoryjny InŜynierii 
Środowiska, Politechnika Świętokrzyska Kielce 

25. Politechnika Łódzka 
Fabryka inŜynierów XXI w.  - budowa nowoczesnego obiektu 
dydaktyczno - laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego 

26. 
Akademia Górniczo - Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla 
tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw AGH 

27. 
Uniwersytet Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie 

Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego i. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 

28. 
Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach 

Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w 
Katowicach - Ligocie z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyki i 
Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
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Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 

Katowicach. 

29. Politechnika Poznańska 
Centrum dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej 
Politechniki Poznańskiej 

30. Politechnika Warszawska 
Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz 
utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych 

31. 
Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Warszawie 

Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału 
Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej 

32. 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

Budowa Centrum Dydaktyczno - Badawczego 
Nanotechnologii 

33. Politechnika Gdańska Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej 

34. Politechnika Gdańska Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 

35. 
Akademia Medyczna im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

Budowa zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we 
Wrocławiu 

36. Politechnika Śląska 
 Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego 
Nanotechnologii Technologii Materiałowych w Gliwicach 

1.2 Cele badania 

Badanie ewaluacyjne zostało zaprojektowane i było prowadzone pod kątem wyznaczonych 

pierwotnie przez Zamawiającego celów badawczych, a więc celu głównego oraz 

odpowiadającej mu wiązki celów szczegółowych.  

Cel główny badania określono jako: 

Identyfikacja oraz ocena / priorytetyzacja problemów oraz zagroŜeń związanych z 

wdraŜaniem projektów infrastrukturalnych (indywidualnych oraz konkursowych) w ramach XIII 

priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działania 13.1. PO IiŚ). 

Wiązka celów szczegółowych objęła: 

� Analizę barier i zagroŜeń występujących w projektach XIII Priorytetu PO IiŚ 

oraz w systemie instytucjonalnym zarządzania i wdraŜania XIII Priorytetu 

PO IiŚ.  

� Opracowanie katalogu zidentyfikowanych barier i zagroŜeń. 

� Opracowanie katalogu dobrych praktyk projektowych na podstawie 

analizy projektów wdraŜanych w XIII Priorytecie PO IiŚ. 

� Zebranie opinii beneficjentów na temat barier i zagroŜeń we 

wdraŜanych projektach XIII Priorytetu PO IiŚ. 

� Zebranie opinii pracowników zaangaŜowanych w realizację XIII Priorytetu 

PO IiŚ na temat barier i zagroŜeń we wdraŜanych projektach w ramach 

infrastruktury szkolnictwa wyŜszego. 

� Dokonanie eksperckiej oceny zidentyfikowanych barier i zagroŜeń. 
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� Sformułowanie moŜliwych rozwiązań, adekwatnych w stosunku do 

zidentyfikowanych barier i zagroŜeń. 

1.3 Przebieg badania 

Badanie ewaluacyjne realizowane było w okresie maj – lipiec 2010 r. Zostało ono 

zapoczątkowane wraz z zawarciem w dniu 11 maja 2010 r. umowy z Zamawiającym. W 

całym toku badania nie odnotowano okoliczności, które w sposób szczególny utrudniałyby 

przeprowadzenie badania. 

W ciągu pierwszych trzech tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca opracował i 

uzgodnił z Zamawiającym kształt merytoryczny raportu metodologicznego wraz z 

narzędziami badawczymi. Powstanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego 

poprzedziło przygotowanie i przedłoŜenie Zamawiającemu wersji wstępnej tego raportu, 

która to – po przedyskutowaniu i dopracowaniu – stała się podstawą do sporządzenia wersji 

końcowej raportu metodologicznego. Dalsza część badania prowadzona była stosownie do 

ustaleń zawartych w raporcie metodologicznym. 

Po akceptacji raportu metodologicznego rozpoczęto gromadzenie materiału poznawczego, 

który skompletowano w wyniku przeprowadzenia zaplanowanych indywidualnych 

wywiadów pogłębionych na szczeblu centralnym – szczebel tzw. perspektywy systemowej 

(Instytucja Zarządzająca - MRR, Instytucja Pośrednicząca - MNiSW i Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia - OPI) oraz poprzez przeprowadzenie 36 wizyt roboczych u beneficjentów 

poszczególnych projektów (perspektywa beneficjentów projektów, szczebel lokalny). W 

trakcie wizyt roboczych u beneficjentów prowadzono indywidualne wywiady pogłębione z 

kierownictwem poszczególnych projektów; ponadto – analizowano dokumentację 

projektową. Równolegle gromadzono równieŜ inne materiały źródłowe, co następowało w 

toku analizy dokumentów zastanych oraz za pośrednictwem odrębnego komputerowego 

badania ankietowego CAWI, przeprowadzonego równieŜ z beneficjentami projektów 

Działania 13.1 PO IiŚ.  

W dniach 1-2 lipca 2010 r. przeprowadzono dwa zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z 

przedstawicielami beneficjentów. Do uczestnictwa w wywiadach zostali zaproszone 

zaproszenie przedstawiciele wszystkich beneficjentów, dlatego teŜ oryginalnie planowano 

organizację 4 wywiadów (wówczas w kaŜdym z nich uczestniczyłoby po 9 osób). Ze względu 

jednak na ograniczone zainteresowanie uczelni uczestnictwem w wywiadach ostatecznie 

zorganizowano 2 wywiady w których wzięło udział 13 osób. Wraz z wykonaniem 

zogniskowanych wywiadów grupowych zakończona została część badawcza/terenowa 

ewaluacji. Została ona sfinalizowana w okresie 55 dni od dnia zawarcia umowy na realizację 

badania, co było zgodne z wymogiem Zamawiającego, sformułowanym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Od tego momentu zespół ewaluatorów Wykonawcy 

przystąpił do analizy wszystkich pozyskanych w toku badania materiałów. 

W wyniku analizy zgromadzonych materiałów badawczych sporządzony został niniejszy 

raport z badania ewaluacyjnego. W toku opracowywania ostatecznej wersji raportu 

przeprowadzono, zaplanowany wcześniej, panel ekspercki. Podczas panelu eksperckiego 

zaprezentowano i przedyskutowano sformułowane w raporcie wnioski końcowe i 

odpowiadające im rekomendacje. Ostatecznie, opracowano i przekazano Zamawiającemu 

wersję końcową raportu z ewaluacji. 
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1.4 Inne badania pozostające w związku z tematyką niniejszej 

ewaluacji 

Tematyka dotycząca gotowości szkół wyŜszych do pozyskiwania wsparcia z programów 

operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych była jak dotąd przedmiotem jedynie 

nielicznych opracowań ewaluacyjnych. Tym niemniej moŜna wskazać na co najmniej trzy 

opracowania pozostające w związku z niniejszym badaniem. 

W roku 2009 opublikowany został raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena 

komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury 

szkolnictwa wyŜszego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych 

Programów Operacyjnych” (PSDB Sp. z o.o.). Celem tej ewaluacji była identyfikacja i ocena 

komplementarności i linii demarkacyjnej projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa 

wyŜszego, mogących uzyskać wsparcie w ramach dofinansowania z XIII Priorytetu PO IiŚ i 

znajdujących się we wspólnym obszarze interwencji z projektami dofinansowywanymi w 

ramach pozostałych programów operacyjnych, w których beneficjentami mogą być 

uczelnie wyŜsze. W ramach tej ewaluacji rozwaŜono zastosowanie rozwiązań operacyjnych i 

systemowych, które – zdaniem ewaluatorów – pozwoliłyby na szerszą realizację projektów 

komplementarnych w stosunku do projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa 

wyŜszego, mogących otrzymać dofinansowanie w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ. Celem 

ewaluacji było równieŜ zaproponowanie rozwiązań w zakresie monitorowania projektów 

komplementarnych dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyŜszego oraz zaproponowanie 

ewentualnych zmian co do przebiegu linii demarkacyjnej określonej dla typów projektów 

moŜliwych do dofinansowania w ramach PO IiŚ. W toku tego badania ewaluacyjnego – 

choć nie było to jego głównym przedmiotem – dokonano oceny szeroko rozumianych 

doświadczeń beneficjentów (szkół wyŜszych) w zakresie aplikowania i wykorzystywania 

wsparcia z programów operacyjnych, a takŜe ich wiedzy na temat projektów 

infrastrukturalnych, które mogą być finansowanie w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ. W ewaluacji 

znalazły się takŜe fragmenty adresujące problematykę kształtu, jak i sprawności struktur i 

rozwiązań organizacyjnych stosowanych na uczelniach w zakresie pozyskiwania i wdraŜania 

projektów wspieranych finansowo ze środków europejskich. W tej części, wyniki 

komentowanej ewaluacji wskazywały na występowanie szerokich doświadczeń uczelni w 

pozyskiwaniu środków wsparcia i towarzyszącemu im, stopniowemu kształtowaniu struktur 

organizacyjnych, odpowiedzialnych na uczelniach za skuteczne pozyskiwanie i wdraŜanie 

projektów wsparcia. Generalny wydźwięk komentowanego badania był pozytywny. 

Wskazywał na dość powszechną znajomość typowych problemów, jak i podejmowanie 

odpowiednich działań w zakresie tworzenia struktur uczelnianych, odpowiednio do specyfiki 

danej uczelni, odpowiedzialnych za obsługę procesów pozyskiwania i wykorzystywania 

wsparcia ze środków europejskich. 

Ewidentnie bliŜszym celom i przedmiotowi niniejszej ewaluacji było badanie przeprowadzone 

w pierwszych miesiącach 2009 r., dotyczące oceny gotowości szkół wyŜszych do realizacji 

projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ1. Badaniem tym objęto 26 

projektów inwestycyjnych (indywidualnych), uwzględnionych w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ 

                                                           
1 Zob. Raport końcowy z badania „Gotowość szkół wyŜszych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego”, PAG 
Uniconsult, 14.04.2009 r. 
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(projekty te poddano badaniu równieŜ w ramach niniejszej ewaluacji). W celu wypracowania 

oceny stopnia przygotowania beneficjentów do realizacji projektów inwestycyjnych, badanie 

skoncentrowano na czterech kluczowych obszarach: (i) ocenie potencjału organizacyjnego 

uczelni wyŜszych, (ii) ocenie moŜliwości operacyjno-wykonawczych beneficjentów w zakresie 

wdraŜania projektów inwestycyjnych, (iii) ocenie stopnia zaawansowania dokumentacji 

projektowej oraz (iv) Identyfikacji „obszarów krytycznych” i ryzyk i ocenie ich znaczenia dla 

procesu wdroŜenia projektów. W wyniku tej ewaluacji sformułowane zostały wnioski i 

rekomendacje odnośnie kształtowania systemu wdraŜania projektów inwestycyjnych w 

ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ – rekomendacje te skierowane były do wszystkich 

projektodawców. Ponadto, w komentowanej ewaluacji dokonano równieŜ oceny ryzyk i 

zagroŜeń oddzielnie, w odniesieniu do kaŜdego projektu. Ostatecznie, projekty te 

sklasyfikowano z punktu widzenia poziomu ryzyka i zagroŜeń, które mogą pojawić się w 

procesach wdraŜania projektów. Z oczywistych względów, w toku niniejszej ewaluacji 

odwoływano się do sformułowanych wcześniej opinii, wniosków i rekomendacji, badając w 

ten sposób czy po upływie nieco ponad roku, stwierdzone pierwotnie zagroŜenia pozostają 

aktualne oraz jakie jest ich obecne znaczenie. 

Z kolei trzecie badanie ewaluacyjne, przeprowadzone w II połowie 2009 r., dotyczyło oceny 

potencjału oraz gotowości do absorpcji środków wsparcia z programów operacyjnych przez 

uczelnie wyŜsze jednego z polskich regionów – województwa pomorskiego2. W ramach tej 

ewaluacji potencjał absorpcyjny uczelni wyŜszych zdefiniowano jako zestaw następujących 

elementów: (i) strategia i cele uczelni, (ii) rozwiązania organizacyjne (struktury obsługujące 

procesy pozyskiwania środków wsparcia, (iii) zasoby ludzkie, (iv) zasoby niematerialne, 

materialne i finansowe, (v) procesy i procedury związane z ubieganiem się o środki wsparcia 

oraz (vi) doświadczenia i wiedza w dziedzinie pozyskiwania wsparcia ze środków unijnych. W 

ten sposób rozumiany potencjał poddano analizie z punktu widzenia ewentualnych 

ograniczeń, barier i zagroŜeń limitujących lub negatywnie oddziaływujących na jego 

znaczenie w zakresie kształtowania zdolności uczelni wyŜszych do pozyskiwania środków 

wsparcia. Wyniki tej ewaluacji wskazały na istnienie rozwiniętego potencjału w zakresie 

aplikowania i pozyskiwania wsparcia, jednakŜe zlokalizowanego głównie w gronie duŜych 

uczelni wyŜszych o statusie jednostek publicznych. Wykazano równieŜ, Ŝe w procesach 

ubiegania się i wykorzystywania wsparcia, pierwszorzędne znaczenie ma tworzenie i 

utrzymywanie na uczelniach profesjonalnych struktur, które powinny specjalizować się w 

obsłudze procesów aplikowania o wsparcie unijne oraz w zakresie kierowania wdraŜaniem 

projektów. Jednak, w przypadku mniejszych uczelni, tworzenie takich struktur moŜe okazywać 

się dyskusyjne zarówno z organizacyjnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego teŜ 

w tych przypadkach naleŜałoby raczej promować alternatywne rozwiązania, pokazując 

jednocześnie przykłady uczelni, które nie dysponując wyspecjalizowanymi strukturami z 

sukcesem ubiegają się o wsparcie. W konkluzjach z ewaluacji stwierdzono równieŜ, Ŝe 

skutecznemu ubieganiu się o środki wsparcia i ich wykorzystywaniu sprzyja budowa systemów 

motywacyjnych dla pracowników (premie, nagrody). Dlatego teŜ, szczególnie na poziomie 

regionalnym, naleŜy ułatwiać dostęp do istniejących w tej serze rozwiązań (dobrych praktyk) 

wszystkim zainteresowanym uczelniom. 

                                                           
2 Zob. Raport końcowy z badania „Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z 
uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO iiŚ , PO IG i PO KL)”, PAG Uniconsult Sp. z o.o., listopad 2009. 
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Przedstawione trzy badania ewaluacyjne formują bazę informacyjną, która tworzy 

interesujące podstawy równieŜ dla niniejszej ewaluacji. We wszystkich skomentowanych 

badaniach poruszane były zagadnienia charakteryzujące zdolność (gotowość i potencjał) 

uczelni wyŜszych do realizacji projektów w ramach programów operacyjnych, zarówno 

szczebla centralnego, jak  i regionalnego. 

2. DZIAŁANIE 13.1 PO IIŚ – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego” jest jedynym, indywidualnym 

instrumentem interwencji przewidzianym w Priorytecie XIII Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Tym samym, zakłada się, Ŝe wdroŜenie zaplanowanych w ramach 

tego działania projektów prowadzić będzie do realizacji wszystkich celów określonych dla XIII 

Priorytetu Po IiŚ, tj. jego celu głównego, sformułowanego jako: 

• „Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim 

specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii”,  

a takŜe dwóch celów szczegółowych:  

• „Unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyŜszego oraz zwiększenie udziału liczby 

studentów na priorytetowych kierunkach studiów” i  

• „Podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych”3.  

U podstaw uwzględnienia Działania 13.1 w katalogu działań interwencyjnych PO IiŚ legły 

wnioski płynące z diagnozy sytuacji szkolnictwa wyŜszego w Polsce w połowie lat 2000.4 

Wnioski te wskazywały na postępujący spadek liczby studentów kierunków ścisłych, 

przyrodniczych i technicznych, powodujący niebezpieczne zmniejszanie się zasobu 

specjalistów w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami oraz wynikające z tego 

stanu niekorzystne konsekwencje, dotyczące rozwoju dziedzin w największym stopniu 

kształtujących potencjał konkurencyjny gospodarki polskiej oraz wpływających na 

atrakcyjność inwestycyjną kraju. Dlatego teŜ, za uzasadnione uznano wspieranie wiodących 

uczelni wyŜszych, oferujących kształcenie w strategicznych kierunkach rozwoju kraju5, 

szczególnie zaś w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Wspieranie to zapewnione zostało 

poprzez współfinansowanie projektów zgłaszanych przez uczelnie wyŜsze, w ramach alokacji 

finansowej Działania 13.1. Przy czym, jednym z głównych załoŜeń działań interwencyjnych 

stała się zasada koncentracji wsparcia w ośrodkach wiodących pod względem potencjału 

naukowo-dydaktycznego. Stąd teŜ, w ramach Działania 13.1 wsparcie adresowane jest do 

renomowanych szkół wyŜszych, tj. szkół które są uprawnione do prowadzenia studiów II 

(magisterskie) i III stopnia (doktoranckie) na kierunkach nauczania uznanych za priorytetowe. 

                                                           
3 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA i ŚODOWISKO, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską 5 grudnia 2007 r. s. 167. 
4 W sposób podsumowujący diagnoza ta została przedstawiona w podrozdziale 1.2.6. „Infrastruktura szkolnictwa 
wyŜszego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, NSRO 2007-2013. Uzupełniająco zob. „Diagnoza stanu 
szkolnictwa wyŜszego w Polsce”, Ernst & Young, Warszawa 2009. 
5 Mowa jest tu o tzw. kierunkach priorytetowych, na które składają się : architektura i urbanistyka, automatyka i 
robotyka, biologia, biotechnologia, budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, 
energetyka, farmacja, fizyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia; górnictwo i geologia, informatyka, 
informatyka i ekonometria; inŜynieria biomedyczna, inŜynieria chemiczna i procesowa, inŜynieria materiałowa, 
inŜynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, mechanika i udowa maszyn, mechatronika,  
metalurgia, ochrona środowiska, technologia chemiczna; transport a takŜe nowoczesne technologie w medycynie. 
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W ramach Działania 13.1 finansowane są kompleksowe projekty rozwojowe uczelni wyŜszych, 

zapewniające rozwój (rozbudowę) i unowocześnienie infrastruktury umoŜliwiającej 

prowadzenie działalności dydaktycznej na poziomie wyŜszym od dotychczasowego, a takŜe 

prowadzenie działalności rozwojowej i naukowo-badawczej, powiązanej z procesami 

dydaktycznymi oferowanymi studentom, wykonywanej na kierunkach priorytetowych. 

Przykładowo, rodzaje finansowanych w ramach Działania 13.1 projektów obejmują budowę 

nowej, rozbudowę lub przebudowę istniejącej infrastruktury uczelni wyŜszych wraz z 

wyposaŜeniem obiektów uczelnianych w aparaturę dydaktyczno-badawczą, 

wykorzystywaną w procesie kształcenia. Ponadto, w ramach projektów Działania 13.1 

finansowane mogą być wszelkie inne nowoczesne rozwiązania, pozwalające na szersze 

zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w dydaktyce wraz z 

dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego 

wyposaŜenia. Zakłada się jednocześnie, Ŝe wsparcie w dziedzinie infrastruktury informatycznej 

uczelni powinno przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu kształcenia, 

umoŜliwiając uczelniom szybsze reagowanie na zachodzące zmiany ich otoczenia i 

odpowiednie do tych zmian, szybkie dostosowywanie oferty edukacyjnej, w szczególności zaś 

stosownie do potrzeb artykułowanych przez otoczenie gospodarcze. W ramach Działania 

13.1, w ograniczonym zakresie (maksymalnie do 25% kosztów kwalifikowanych projektu), 

finansowane mogą być równieŜ elementy infrastruktury towarzyszącej, wykorzystywanej przez 

studentów – np. biblioteki, obiekty socjalne, czy teŜ obiekty sportowo-rekreacyjne, z 

wyłączeniem akademików (domów studenckich). 

W Działaniu 13.1 przewidziano stosunkowo wysoką minimalną wartość kosztów 

kwalifikowanych projektu, wynoszącą 20 mln zł., przy wskaźniku dofinansowania sięgającym 

maksymalnie 100% wraz z określeniem minimalnego wkładu własnego beneficjenta na 

poziomie 0%6. W momencie  przeprowadzania niniejszej ewaluacji w ramach Działania 13.1 

zawarto umowy na realizację 36 projektów, co wyczerpuje ustalony dla tego Działania 

wskaźnik produktu (36 projektów)7. Nabór projektów odbywał się w trybie indywidualnym (26 

projektów) i konkursowym (10 projektów, wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez 

Ośrodek Przetwarzania Informacji, pełniący w ramach Działania 13.1 funkcję Instytucji 

WdraŜającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 

3. BENEFICJENCI DZIAŁANIA 13.1 PO IIŚ - CHARAKTERYSTYKA 

3.1 Ogólna charakterystyka beneficjentów i projektów 

Ewaluowane Działanie 13.1 obejmuje 36 projektów inwestycyjnych. Projektodawcami / 

beneficjentami tych projektów jest 29 uczelni wyŜszych. W grupie tej występuje 7 uczelni 

wyŜszych realizujących po dwa projekty oraz 22 uczelnie wdraŜające po jednym projekcie. 

JeŜeli chodzi o typy uczelni, to w badanej grupie podobna jest liczebność szkół 

politechnicznych (11) i uniwersytetów (10). Te typy są jednocześnie wyraźnie dominujące. 

Poza tym projektodawcami jest 5 wyŜszych szkół medycznych (uniwersytety lub akademie 

medyczne) oraz 3 jednostki, które moŜna sklasyfikować jako inne (Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w 

                                                           
6 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA i ŚODOWISKO, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,  
Szczegółowy opis priorytetów, wersja 3.4., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 215. 
7 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, op. cit., s. 170 (wskaźniki produktu i rezultat dla Priorytetu XIII). 
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Warszawie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). 

Wszystkie szkoły wyŜsze naleŜą do grupy renomowanych jednostek akademickich. 

Prowadzone są na nich studia I, II, jak i III stopnia. 

Łączna wartość projektów Działania 13.1 wynosi około 2 426 mln zł., w tym wartość 

dofinansowania ze środków publicznych stanowi nieco ponad 2 179 mln zł. (≈89,8% - 

przeciętna wartość dofinansowania w całej grupie). Biorąc pod uwagę wartość 

indywidualnych projektów stwierdzić moŜna, iŜ w badanej grupie mamy do czynienia z dość 

duŜym zróŜnicowaniem. Wynika ono przede wszystkim z wielkości poszczególnych projektów 

(tzw. wartość projektu ogółem). 

 

Rys. 1. Liczba projektów Działania 13.1 w przedziałach wartości (przedziały w mln zł.). 

 

Źródło: Działanie 13.1. – informacje sprawozdawcze o liczbie zawartych umów i wartości projektów. 

ZróŜnicowanie to oznacza, iŜ badanie ryzyk oraz stopnia zagroŜeń realizacji poszczególnych 

projektów, powinno odnosić się równieŜ do ich znaczenia, biorąc pod uwagę wartość 

projektów oraz towarzyszącą im wielkość dofinansowania. Naturalnie, tego rodzaju 

konstatacja stanowi jedynie pewne przybliŜenie problematyki definiowania ryzyk i zagroŜeń, 

albowiem istotne jest równieŜ znaczenie danego projektu (jego wielkość) w realiach 

określonego projektodawcy. Niemniej jednak, generalnie powaŜna wartość realizowanych 

projektów zawsze odgrywać będzie istotne znaczenie w zestawieniu ze zdolnością i 

moŜliwościami finansowymi poszczególnych uczelni.   

Rozpiętość pomiędzy projektem o wartości maksymalnej i minimalnej jest bardzo wysoka. 

Całkowita wartość największego projektu wynosi bowiem ponad 286,5 mln zł., gdy 

najmniejszego tylko około 23 mln zł. (jest to około dwanaście i pół raza mniej). W całej 

populacji występuję zatem dość liczna grupa (wyraźnie przewaŜająca) projektów o 

stosunkowo niewielkiej wartości oraz, z drugiej strony, siedem projektów o wartości ponad 100 

mln zł. kaŜdy. Projekty największe koncentrują bardzo znaczną, łączną wartości wszystkich 

projektów obecnych w ramach Działania 13.1. Rozkład wartości projektów w ramach 

poszczególnych przedziałów klasyfikacyjnych przedstawia kolejny rysunek. Rysunek ten 

prezentuje równieŜ wielkość dofinansowania projektów przypadającą w poszczególnych 

przedziałach klasyfikacyjnych. 
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Rys. 2. Wartość projektów i wielkość dofinansowania w przedziałach wartości (przedziały dla 

wartości projektów w mln zł.). 

 

Źródło: Działanie 13.1. – informacje sprawozdawcze o liczbie zawartych umów i wartości projektów. 

Jak wynika z danych zobrazowanych na rys. 2 projekty o indywidualnej wartości ponad 100 

mln zł stanowią – biorąc pod uwagę łączną wartość tych projektów – prawie połowę 

wartości wszystkich projektów w Działaniu 13.1 Po IiŚ. Z drugiej jednak strony, w ich przypadku 

współczynniki dofinansowania są mniejsze niŜ w pozostałych grupach. Dane na ten temat 

przedstawiono w poniŜszej tabeli oraz następujących po niej wykresach. 

Tab. 2. Wartość projektów i wielkość dofinansowania w przedziałach wartości (przedziały dla 

wartości projektów w mln zł.). 

Przedział wartości projektów (mln zł.) 
20 do 

40 
pow. 40 do 

60 
pow. 60 do 

80 
pow. 80 
do 100 

pow. 100 
do 120 

pow. 
120 

Liczba projektów 15 6 6 2 4 3 

Wartość projektów (mln zł.) 448,3 306,3 418,8 169,7 434,7 648,6 

Wartość dofinansowania (mln zł.) 422,7 264,5 370,1 162,5 374,1 585,4 

Współczynnik dofinansowania 94,3% 86,4% 88,4% 95,8% 86,1% 90,3% 
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Rys. 3. Liczba projektów w przedziałach ich wartości. 

 

Źródło: Działanie 13.1. – informacje sprawozdawcze o liczbie zawartych umów i wartości projektów. 

 

Rys. 4. Łączna wartość projektów w ramach danego przedziału wartości projektów w mln zł. 

 

Źródło: Działanie 13.1. – informacje sprawozdawcze o liczbie zawartych umów i wartości projektów. 

 

Rys. 5. Łączna wartość dofinansowania w projektach danego przedziału wartości projektów, 

w mln zł. 

 

Źródło: Działanie 13.1. – informacje sprawozdawcze o liczbie zawartych umów i wartości projektów. 
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3.2 Uwagi na temat doświadczenia uczelni w realizacji projektów 

inwestycyjnych, finansowanych ze środków strukturalnych 

Uzasadnione jest generalne twierdzenie o posiadaniu przez uczelnie wyŜsze – beneficjentów 

Działania 13.1 – doświadczeń w zakresie pozyskiwania i wdraŜania projektów inwestycyjnych 

współfinansowanych przy wykorzystaniu środków strukturalnych. Na istnienie takich 

doświadczeń wskazują zarówno wyniki ankiety CAWI, przeprowadzonej w ramach niniejszego 

badania, jak i wyniki innych badań ewaluacyjnych8.  

Jak wynika z badania CAWI, w ramach którego zebrano informacje na temat doświadczeń 

w pozyskiwaniu wsparcia i realizacji projektów inwestycyjnych od 28 uczelni wyŜszych, w 

okresie poprzedniej (orientacyjnie, począwszy od połowy lat 2000.) i obecnej perspektywy 

funduszy strukturalnych w Polsce, uczelnie te uczestniczyły w realizacji 148 projektów o 

charakterze inwestycyjnym (z wyłączeniem projektów realizowanych obecnie w ramach 

Działania 13.1). Były to projekty prowadzące zarówno do rozbudowy i/lub przebudowy 

istniejącej bazy naukowo-dydaktycznej, jak i – w znacznej mierze – umoŜliwiające 

pozyskiwanie nowych urządzeń i aparatury naukowo-badawczej.  

Źródłem finansowania analizowanych projektów były rozmaite programy operacyjne, przy 

czym przewaŜały projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR, około1/3 projektów). Kolejnym, najwaŜniejszym źródłem 

finansowania projektów inwestycyjnych w poprzedniej perspektywie funduszy strukturalnych 

w Polsce był Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO 

WKP), a w jego ramach działania wspierające I Osi Priorytetowej przeznaczone dla sfery 

instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych. W badanej grupie, w ramach tego 

programu, zrealizowano nieco ponad 16% projektów, przede wszystkim polegających na 

zakupie urządzeń i aparatury naukowo-badawczej. W poprzednim okresie programowania 

mieliśmy równieŜ do czynienia z nielicznymi projektami, współfinansowanymi w ramach 

programu INTERREG (6 projektów realizowanych przez dwie uczelnie wyŜsze z województwa 

zachodniopomorskiego). 

Jeśli chodzi o obecny okres programowania, to (pomijając projekty w ramach Działania 13.1 

PO IiŚ) podstawowe źródła finansowania projektów tworzą:  

− Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz  

− regionalne programy operacyjne (RPO).   

Jak wynika z ankiet CAWI badane uczelnie realizowały / realizują ok. 21% projektów (31), 

których źródłem finansowania jest PO IG. Podobna liczba projektów realizowana jest w 

ramach RPO (ok. 20%, 30 projektów). W badanej grupie występują równieŜ uczelnie wyŜsze – 

beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, przy czym demarkacja 

terytorialna tego programu powoduje, Ŝe udostępniane wsparcie pozyskiwane moŜe być 

wyłącznie przez jednostki zlokalizowane na obszarze funkcjonowania tego programu (pięć 

województw Polski Wschodniej)9. 

                                                           
8 Przykładowo, zob. „Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury 
szkolnictwa wyŜszego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych”, PSDB Sp. z o.o., Warszawa 
2009, s. 34-38 (pkt. 2.6. Siatka projektów infrastrukturalnych realizowanych przez uczelnie w ramach analizowanych 
programów operacyjnych). 
9 W grupie beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ są to uczelnie z czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. Brak jest natomiast uczelni z województwa warmińsko-mazurskiego. 



Ewaluacja barier oraz analiza zagroŜeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk 
projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ 

  
 

 
 

21 
 

Przedstawione powyŜej doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych formują tzw. doświadczenie instytucjonalne. Stopień jego znaczenia zaleŜy 

jednak od doświadczeń konkretnych osób, które z ramienia poszczególnych uczelni 

uczestniczyły w przygotowywaniu wniosków projektowych, jak i wdraŜaniu poszczególnych 

projektów. Trzeba jednak zauwaŜyć, iŜ w toku realizowanych w ramach niniejszej ewaluacji 

wizyt roboczych u projektodawców / beneficjentów Działania 13.1, respondentami 

indywidualnych wywiadów pogłębionych w kaŜdym przypadku okazywały się osoby 

posiadające bardzo dobre rozeznanie w specyfice funkcjonowania wsparcia strukturalnego. 

W znacznej mierze wiedza ta były równieŜ wynikiem posiadanych przez respondentów 

doświadczeń z uczestniczenia w procesach opracowywania wniosków o wsparcie oraz – 

bardzo często – zaangaŜowania w sferę realizacyjną tych projektów. Warto równieŜ zwrócić 

uwagę, Ŝe czynnikiem sprzyjającym kumulacji doświadczeń wynikających z realizacji 

projektów finansowanych ze środków strukturalnych jest stosunkowo niska rotacja kadr 

uczestniczących w procesach zarządzania projektami. W przypadku badanych 

beneficjentów Działania 13.1 Po IiŚ poziom rotacji personelu zespołów projektowych 

oceniany jest jako niski – w praktyce fluktuacje w tym zakresie nie stanowią istotnego 

problemu. 

Rys. 6. Poziom rotacji kadr w zespołach projektowych. 
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Źródło: Działanie 13.1. – badanie ewaluacyjne; CAWI. 

3.3 Stosowane systemy zarządzania projektami 

Doświadczenia uczelni wyŜszych – beneficjentów Działania 13.1 – wskazują na konieczność 
wyodrębniania wewnętrznych struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy 
pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia z programów strukturalnych (unijnych). W praktyce 
funkcjonowania uczelni zagadnienia dotyczące absorpcji środków wsparcia muszą być 
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rozpatrywane na dwóch poziomach, tj. poziomie aplikowania o wsparcie oraz poziomie 
wdraŜania projektów, którym wsparcie zostało przyznane. 

Jeśli chodzi o pierwszy ze wskazanych poziomów, odzwierciedlający etap aplikowania o 
wsparcie, to w przypadku wszystkich uczelni tworzone są (i funkcjonują) jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne za przygotowywanie wniosków projektowych i/lub 
koordynację prac nad tymi wnioskami. Zakres zadaniowy tych jednostek obejmuje zwykle 
cały proces przygotowywania wniosku, począwszy od identyfikacji dostępności konkretnych 
działań wspierających, poprzez uruchomienie całego procesu sporządzania wniosku, 
wreszcie jego przygotowanie wraz z dokumentacją uzupełniającą, aŜ po zatwierdzenie 
gotowego wniosku na najwyŜszych szczeblach wykonawczych uczelni, i ostatecznie jego 
terminowe złoŜenie w ramach określonego konkursu / działania wspierającego. W zakresie 
tworzenia dokumentacji uzupełniającej najczęściej wykorzystywani są zewnętrzni wobec 
uczelni dostawcy określonych usług – np. w zakresie przygotowania studium wykonalności, w 
dziedzinie projektowania architektonicznego i technicznego itd. itp. W tej części prac, 
jednostka odpowiedzialna jest za nadzór prowadzący do terminowego przygotowania 
dokumentacji projektowej, odpowiednio do wymagań działania wspierającego, na które ma 
zostać złoŜony określony wniosek. Jednostki tego typu (tzw. biura projektów europejskich) 
umiejscowione są zwykle na wyŜszych szczeblach struktury uczelni, z podporządkowaniem 
kierownika takiej jednostki bezpośrednio pod centralne szczeble zarządzania (kanclerza 
uczelni, prorektora ds. rozwoju). 

Drugi ze wskazanych poziomów organizacyjnych – szczególnie interesujący z punktu widzenia 
celów niniejszej ewaluacji – dotyczy etapu wdraŜania projektu, dla którego zostało przyznane 
wsparcie w ramach określonego działania wspierającego. Obserwując praktykę uczelni 
(grona beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ), zidentyfikować moŜna róŜne podejścia do 
organizacji procesów wdraŜania projektów. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe na uczelniach 
stosowane są róŜne rozwiązania w zaleŜności od charakteru projektu, przy czym głównym 
kryterium róŜnicującym jest to, czy projekt naleŜy do grupy tzw. przedsięwzięć „twardych” – 
inwestycyjnych, prowadzących do rozwoju infrastruktury uczelnianej (badawczej, 
edukacyjnej) – czy teŜ, jest to projekt „miękki”, a więc dotyczący działalności edukacyjnej 
realizowanej na uczelni (np. nowy kierunek studiów podyplomowych). Z uwagi na zwykle 
bardziej skomplikowany charakter projektów pierwszego rodzaju („twardych”), a takŜe ich 
powaŜniejszy zakres (rzeczowy, finansowy, czasowy), najsilniej rozwinięte rozwiązania 
organizacyjne tworzone są w celu zarządzania tego rodzaju projektami. 

Rozwiązania organizacyjne tworzone w celu zarządzania projektami inwestycyjnymi przyjmują 

róŜnorodną postać. Modelowo rzecz ujmując, wskazać moŜna na następujące z nich: 

− tworzenie wyodrębnionego zespołu projektowego, powoływanego wyłącznie w celu 

zarządzania określonym projektem inwestycyjnym, w okresie jego realizacji 

(ewentualnie dwoma lub większą grupą takich projektów) – stałym elementem tego 

rozwiązania jest funkcja kierowania projektem wraz z niewielkiej skali obsługą 

administracyjną; pozostałe funkcje realizowane są przez specjalistów 

oddelegowanych z innych jednostek organizacyjnych uczelni; ich role i zakresy 

działania w ramach zarządzania projektem podlegają koordynacji przez kierownika 

projektu, który jednocześnie pozostaje podporządkowany bezpośrednio najwyŜszemu 

szczeblowi zarządzania uczelnią (kanclerz, prorektor – za pośrednictwem tego 

szczebla następuje akceptacja wydatków przewidywanych w projekcie oraz ich 

rozliczanie) 
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− wyodrębnienie jednostki organizacyjnej w ramach pionu administracyjnego uczelni 

(istniejącej lub utworzonej specjalnie w tym celu) z powierzeniem jej funkcji obsługi 

wszystkich aktualnie realizowanych, jak i przyszłych projektów inwestycyjnych, 

finansowanych ze środków strukturalnych. W ten sposób dochodzi do utworzenia 

jednostki uczelnianej o charakterze stałym, w której koncentrowana jest 

odpowiedzialność za sprawy wdraŜania projektów. Z uwagi na skomplikowany 

charakter projektów, takŜe i w tym przypadku – do realizacji określonych projektów – 

angaŜowane są osoby z innych jednostek organizacyjnych uczelni, 

− zarówno w przypadku modelu pierwszego, jak i drugiego spotykane są rozwiązania 

mające na celu wzmocnienie potencjału wdroŜeniowego, w szczególności zaś w 

sferze nadzoru nad procesami inwestycyjnymi – rozwiązania w tym zakresie polegają 

na angaŜowaniu w realizację projektu podmiotu zewnętrznego w roli inŜyniera 

kontraktu. 

Sprawność funkcjonowania zespołów zarządzających projektami zaleŜy w duŜej mierze od 

podziału obowiązków w ramach zespołu projektowego i występowania tych obowiązków 

równolegle do innych, za które ponoszona jest odpowiedzialność poza sferą wdraŜania 

projektu. W badanej grupie beneficjentów Działania 13.1 sytuacja jest zróŜnicowana. 

Prezentuje ją poniŜszy rysunek. 

Rys. 7. Zadania personelu zespołów zarządzających projektami. 
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Źródło: Działanie 13.1. – badanie ewaluacyjne; CAWI. 

W badanej grupie projektów, pełna dyspozycyjność członków zespołu na rzecz 

zarządzanego projektu dotyczy tylko trzech przypadków. Z drugiej strony, blisko w połowie 

projektów, członkowie zespołów zarządzających realizują równieŜ inne zadania, niezwiązane 

z zarządzaniem projektami. Oczywiście, analizując rozkłady zadań zespołów projektowych 
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trudno jest jednoznacznie wyrokować o przewadze któregokolwiek z rozwiązań. Wydaje się 

jednak, Ŝe delegowanie personelu do zarządzania wyłącznie wskazanym projektem, rodzi 

szereg korzystnych konsekwencji (zakładając, Ŝe skala projektu odpowiada zastosowanie 

takiego właśnie rozwiązania).  

W badanej grupie beneficjentów Działania 13.1 mamy do czynienia wysokie zróŜnicowanie w 

zakresie liczebności zespołów zarządzających projektami. Informacje na ten temat, czerpane 

z badania CAWI przedstawia kolejna prezentacja (rys. 8). 

Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 8, w badanej grupie mamy do czynienia z 

projektami zarządzanymi przez 1-2 osoby, choć sytuacja taka występuje rzadko. Dominują 

jednak zespoły o liczebności od 3 do 6 osób, co zapewne sprzyja dobrej komunikacji, 

jaśniejszemu podziałowi kompetencji i sprawności działania. Z rozkładu liczebności zespołów 

trudno jest wyciągać daleko idące wnioski, poniewaŜ w odpowiedzi na pytanie (CAWI) o 

ocenę potencjału kadrowego w kontekście sprawnej realizacji projektu, wszystkie 

odpowiedzi wskazują na fakt, Ŝe jest on zdecydowanie, bądź raczej, wystarczający. MoŜna 

realnie zakładać, Ŝe wielkość zespołu zaleŜy w pewnej mierze od fazy realizacyjnej projektu i 

w przypadku projektów, które są na początkowym etapie realizacji, lub w końcowej fazie 

rozliczania, liczne zespoły nie są jeszcze, bądź nie są juŜ, potrzebne. Poza tym, na liczebność 

zespołów wpływa zapewne równieŜ dyspozycyjność kadr zespołów projektowych, rozumiana 

jako koncentracja wyłącznie na obsłudze procesów zarządzania vs. realizacja zadań poza 

projektem. 

Rys. 8. Liczebność - kadry zespołów zarządzających projektami. 
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Źródło: Działanie 13.1. – badanie ewaluacyjne; CAWI. 

W systemie zarządzania projektami niezwykle waŜną rolę odgrywają równieŜ instrumenty 
motywacyjne. W praktyce projektów Działania 13.1 zastosowanie znajdują zarówno 
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instrumenty motywacji płacowej, jak i pozapłacowej. Te ostatnie znajdują jednak rzadsze 
zastosowanie, tym samym odgrywają one mniejsze znaczenie. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe 
instrumenty motywacji płacowej nie są powszechne. Jak wynika z badania CAWI występują  
one w przypadku około połowy projektów – stosowanymi instrumentami są tu najczęściej 
nagrody okresowe oraz dodatki do wynagrodzenia wypłacane w postaci premii. W grupie 
instrumentów pozapłacowych największe znaczenie mają: (i) moŜliwość zdobywania nowej 
wiedzy oraz (ii) kierowanie na specjalistyczne szkolenia, dotyczące róŜnych aspektów 
zarządzania projektami. 

3.4 Dotychczasowy przebieg i stan zaawansowania projektów 

Co do zasady obecny przebieg i stan zaawansowania projektów nie stanowią powodu do 

obaw, choć oczywiście nie moŜna wykluczyć pojawienia się problemów w dalszych fazach 

ich realizacji. Nie zostały zidentyfikowane projekty, w których opóźnienia miałyby charakter 

krytyczny, nawet jeśli takie się pojawiły, to w obecnym stadium nie są kluczowe. Podstawowe 

zagroŜenia opisane zostały w kolejnym rozdziale raportu.  

Realizowane projekty znajdują się w bardzo zróŜnicowanych fazach realizacji. W ramach 

najbardziej zaawansowanego projektu (Projekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie) faza inwestycyjna została juŜ praktycznie zamknięta, na ukończeniu są teŜ juŜ 

zakupy sprzętu i wyposaŜenia. Z kolei niektóre projekty konkursowe znajdują się w bardzo 

wczesnej fazie realizacji. Jest to zresztą całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, Ŝe 

pierwsza umowa projektowa (dotyczącą właśnie wspomnianej SGGW) została podpisana 30 

grudnia 2008, zaś ostatnia (projekt Politechniki Śląskiej „Budowa Laboratorium Naukowo-

Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach”) 31 marca 2010. 
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4. Podstawowe bariery i zagroŜenia związane z realizacją projektów 

Analiza barier i zagroŜeń została przez nas częściowo zrealizowana na podstawie badań 

ilościowych (CAWI), głównym źródłem były jednak badania jakościowe w postaci wywiadów 

indywidualnych (IDI), realizowanych w trakcie wizyt badawczych, a takŜe zogniskowanych 

wywiadów grupowych (FGI). Warto przy tej okazji podkreślić, Ŝe metody jakościowe nie słuŜą, 

co do zasady do określenia skali występowania danego zjawiska (choć oczywiście zadaniem 

badacza jest, aby nie wskazywać kwestii o całkowicie marginalnym znaczeniu), ale 

identyfikują jedynie zasadnicze kwestie istotne dla respondentów. W ramach badań 

jakościowych nie jest teŜ moŜliwa konfrontacja niekiedy sprzecznych wypowiedzi badanych 

między sobą, bądź teŜ ich weryfikacja na podstawie analizy danych zastanych; naturalnie w 

przypadku pojawiania się jaskrawych sprzeczności taka kwestia powinna zostać zaznaczona 

w odpowiednim komentarzu. 

4.1  Ogólna percepcja podstawowych barier i zagroŜeń związanych z 
realizacją projektu 

W ramach badania CAWI pytaliśmy beneficjentów, które z problemów i barier w największym 

stopniu utrudniają, czy teŜ mogą utrudniać, realizację ich projektów. Ocena ta została 

dokonana w pięciostopniowej skali. Ze wskazanych 6 problemów, o które pytaliśmy, 

największe znaczenie beneficjenci przypisali takim czynnikom jak: 

- skomplikowana i czasochłonna procedura zamówień publicznych (około 73% 

badanych uznało problem za mający bardzo duŜe lub duŜe znaczenie), 

- długi czas rozpatrywania wniosków o płatność i przekazywania środków (około 52% 

uznających to za waŜny lub bardzo waŜny problem), 

- brak moŜliwości zatrudnienia specjalistów, ze względu na słabą konkurencyjność 

płacową uczelni (około 42%). 

Nieco mniejsze grono badanych wskazywało na: 

- Niesolidność wykonawców i dostawców (około 33%) 

- Brak jasnych wytycznych ze strony Instytucji Zarządzających Działaniem (30%), 

- Scentralizowany system zarządzania projektem (około 18%). 

Wyniki odpowiedzi na pytanie, dotyczące barier i zagroŜeń w poszczególnych wymiarach 

zostały przedstawione na kolejnych rysunkach. Pierwszy rysunek prezentuje dane zbiorcze, 

kolejne zaś dane, dotyczące poszczególnych barier i zagroŜeń. 
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Rys. 9. Problemy i zagroŜenia utrudniające realizacje projektu - łącznie. 
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Źródło: Działanie 13.1. – badanie ewaluacyjne; CAWI. 

Rys. 9a. Problemy i bariery utrudniające realizacje projektu – czasochłonne procedury 

zamówień publicznych  
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Rys. 9b.Problemy i bariery utrudniające realizacje projektu – długi czas rozpatrywania 

wniosków o płatność 
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Rys. 9c.  Brak moŜliwości zatrudnienia najlepszych specjalistów ze względu na słabą 

konkurencyjność płacową uczelni 
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Rys. 9d. Brak jasnych wytycznych ze strony Instytucji Zarządzających Działaniem 
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Rys. 9e.  Scentralizowany system zarządzania projektem 
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Rys. 9f.  Niesolidność wykonawców i dostawców 

9,1%

33,3%

21,2%

24,2%

9,1%

3,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Nie ma Ŝadnego
znaczenia

Ma niewielkie znaczenie Ma przeciętne
znaczenie

Ma duŜe znaczenie Ma bardzo duŜe,
kluczowe znaczenie

Nie wiem, trudno
powiedzieć

 

W pytaniu otwartym z kolei badani wskazywali na róŜne bariery. Najczęściej wskazywano na 

rozmaite kwestie związane z ogłaszaniem i rozstrzyganiem przetargów, wnioskami o płatność i 

kwalifikowalnością kosztów, czy teŜ procedurami, dotyczącymi wprowadzania zmian w 

projekcie, w tym w harmonogramie jego realizacji.  

W blisko 85% uczelni istnieją procedury oraz narzędzia informatyczne pozwalające na 

monitorowanie przebiegu realizacji projektów i ewentualne wczesne wykrywanie 

pojawiających się zagroŜeń, co ilustruje kolejny rysunek. Mają one zróŜnicowany charakter – 

są to odpowiednie procedury (regulamin organizacji projektu oraz zawierania umów, 

zarządzenia rektora uczelni dotyczące zasad kontroli finansowej, procedura zawierania 

umów), realizowane na bieŜąco działania (monitoring bieŜący realizacji projektu, - 

raportowanie do Instytucji WdraŜającej) oraz wykorzystywanie odpowiednich metodyk 

zarządzania projektami (PRINCE 2) i narzędzi informatycznych (MS Project). Wyniki odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia poniŜszy wykres: 
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Rys. 10. Występowanie procedur zarządzania projektami, pozwalających na ich 

monitorowanie i wykrywanie zagroŜeń. 

 

Źródło: Działanie 13.1. – badanie ewaluacyjne; CAWI. 
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efektywność zaprojektowanych rozwiązań organizacyjnych, trudności o charakterze 
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charakter niezaleŜny od władz uczelni – rodzaj terenu na jakim jest realizowana inwestycja i 
związane z tym problemy, jak i od nich zaleŜny – im bardziej wyrafinowane rozwiązania 

techniczne mają być stosowane w będącym przedmiotem inwestycji budynku, tym 
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jeśli chodzi o przeciwdziałanie zagroŜeniom związanym z realizacją projektu: 

− dość oczywiste jest stwierdzenie, Ŝe powstawanie zagroŜeń minimalizuje sprawny 
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bądź teŜ po prostu stałego, bieŜącego nadzoru, w ramach którego spotkania są 
zwoływane na bieŜąco, w miarę pojawiania się problemów, czy teŜ kwestii 

wymagających przedyskutowania; 
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− dość interesującym czynnikiem, choć w niejednoznaczny sposób wpływającym na 

sprawność realizacji projektu i rozwiązywanie pojawiających się problemów, jest 
wielkość uczelni. Z jednej strony mniejsze uczelnie dysponują przewaŜnie mniejszymi i 

mniej doświadczonymi zasobami kadrowymi, co powoduje, Ŝe mają niekiedy większe 
problemy w sprostaniu skomplikowanym wymogom formalnym, związanym z 

realizacją projektu. Są one teŜ w większym stopniu naraŜone na ryzyko popełnienia 
istotnych błędów, mogących mieć daleko idące konsekwencje dla realizacji 

projektu. Z drugiej jednak strony, przynajmniej w przypadku części, uczelni realizowany 
projekt ma bardzo wysoki priorytet, dzięki czemu zarówno władze uczelni, jak i sam 

zespół projektowy starają się jak najsprawniej rozwiązywać powstające problemy. 

4.2  Bariery i zagroŜenia, związane z systemem zarządzania projektem 

Systemy zarządzania projektem, jak juŜ opisywaliśmy wcześniej, mają bardzo zróŜnicowany 

charakter na poszczególnych uczelniach. W związku z tym większość zagroŜeń związanych z 

zarządzaniem ma charakter specyficzny dla poszczególnych uczelni i, stosunkowo trudno 

poddają się one generalizacjom. 

Jak zresztą słusznie wskazał jeden z przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie 

programem, do minimalizacji problemów, związanych z zarządzaniem projektem przyczyniają 

się przede wszystkim 2 czynniki. Pierwszym z nim jest kompetentny kierownik projektu, 

dodatkowo mający odpowiednie uprawnienia do podejmowania decyzji. Istnienie takiej 

osoby maksymalizuje szanse sprawnej realizacji projektu. Oczywiście bardzo wiele zaleŜy od 

specyfiki danej uczelni, jakości zarządzania, odpowiednich procedur, sprawności komunikacji 

etc. 

Drugim, nieco bardziej dyskusyjnym czynnikiem, o którym bardziej szczegółowo piszemy w 

rozdziale 4.5 jest rezygnacja uczelni z rozliczania w ramach projektów kosztów osobowych. 

Niesłychanie upraszcza to cały proces przekazywania płatności, dzięki czemu zmniejsza 

ryzyko powstania problemów z płynnością finansową. 

Oprócz powyŜszych, istotnych kwestii, naleŜy zwrócić uwagę na następujące zagroŜenia, z 

którymi mieliśmy okazję się zetknąć przy okazji wizyt badawczych: 

−  brak współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni, nakładający się 

niekiedy na konflikty, czy animozje personalne; w szczególności sytuacja taka moŜe 

mieć miejsce, gdy za realizację projektu odpowiadają w znacznym stopniu jednostki 

wydziałowe, nie zaś administracja centralna uczelni.  

− nieliczna obsada zespołów projektowych i związane z tym znaczne obciąŜenie ich 

członków obowiązkami. Podobnie jak następny problem nie jest to sytuacja 

powszechna, jednakŜe niekiedy mamy z nią do czynienia. 

− słabe warunki lokalowe, czy teŜ sprzętowe, utrudniające sprawną pracę. Trzeba jasno 

wskazać, Ŝe problem ten, choć w pojedynczych przypadkach występuje, ma jednak 

charakter incydentalny i co do zasady nie powinien stanowić istotnej bariery. 

Generalnie natomiast zagroŜenia, związane z zarządzaniem projektem, są znacznie wyŜsze w 

przypadku wybranych projektów konkursowych, szczególnie tych, które nie są realizowane na 

uczelni prowadzącej jednocześnie projekt indywidualny, bądź teŜ, gdy zarządzaniem 

projektem konkursowym zajmuje się całkowicie inny zespół. Polegają one (nie dotyczy to 

oczywiście wszystkich projektów), na tym, Ŝe w niektórych przypadkach osoby zajmujące się 

realizację projektu nie zawsze są świadome stopnia skomplikowania i sformalizowania 
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procesu prowadzenia projektu, przygotowywania i przeprowadzania przetargów, 

przygotowywania i składania wniosków o płatność, dokonywania w nich odpowiednich 

korekt. W tym kontekście, warto zatem stymulować wymianę informacji i doświadczeń 

pomiędzy poszczególnymi beneficjentami, aby projekty mniej zaawansowane mogły 

korzystać z doświadczeń projektów znajdujących się w dalszej fazie realizacji.  

Realizacji projektów i zarządzania nimi nie ułatwiają teŜ, zdaniem beneficjentów, liczne 

wymogi biurokratyczne, częściowo podlegające (dotyczy to przede wszystkim interpretacji 

przepisów i wytycznych) częstym zmianom.  

4.3  Bariery i zagroŜenia, związane z prowadzeniem postępowań o 

zamówienia publiczne 

Bariery i zagroŜenia, związane z prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne, czy 

nawet - szerzej - związane z wyborem wykonawcy i podpisywaniem umów w ramach tych 

przepisów mają dwojaką postać: zagroŜeń na etapie samych postępowań i zagroŜeń na 

etapie realizacji umów i kontroli prawidłowości postępowań. 

ZagroŜenia, związane z prowadzeniem postępowań mają dość oczywisty charakter dla 

wszelkich osób znających specyfikę polskich przepisów, dotyczących zamówień publicznych 

i częstego zachowania oferentów, a takŜe instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie 

protestów i odwołań. Warto przy tym zauwaŜyć, Ŝe część uczelni, rozstrzygała jeszcze 

przetargi w oparciu o poprzednią wersję prawa zamówień publicznych, przed dokonaniem 

jego kluczowych nowelizacji na przełomie 2009 i 2010 roku, w ramach której dopuszczone 

były jeszcze protesty, część zaś w ramach znowelizowanych przepisów, zmniejszających 

liczbę moŜliwych środków odwoławczych. 

Opóźnienia spowodowane postępowaniami odwoławczymi dotyczyły znacznej części 

projektów; w niektórych z nich nie spowodowały jednak bardzo znaczących opóźnień; w 

innych opóźnienia były niestety duŜe. Jednym z najtrudniejszych przykładów problemów w tej 

sferze była uczelnia, która po odrzuceniu przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) odwołania 

jednej z firm i w sytuacji zagroŜenia złoŜeniem przez tę firmę skargi do sądu, wystąpiła o 

zgodę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy z wykonawcą przed 

wydaniem orzeczenia i zgodę tę otrzymała. Niestety w jakiś czas potem sąd uchylił 

orzeczenie KIO, wskutek czego wykonawca, z którym zawarto umowę musiał zejść z placu 

budowy i, ze względu na fakt, Ŝe w tym momencie Ŝaden z oferentów nie miał juŜ umowy 

zabezpieczonej wadium, niezbędne okazało się uniewaŜnienie przetargu i rozpisanie 

nowego. W rezultacie koszty prac zrealizowanych przez wykonawcę, który zszedł z placu 

budowy zostały w całości uznane za niekwalifikowane i w całości musiały zostać pokryte 

przez uczelnię. 

Ten przypadek jest oczywiście wyjątkowy; na ogół opóźnienia (nie mówiąc o skutkach 

finansowych) były znacznie mniejsze – niekiedy (w ramach starej procedury) sprowadzały się 

do protestów odrzucanych przez Zamawiającego. Ponadto doświadczone uczelnie od razu 

w harmonogramie zakładały pewną rezerwę czasową na ewentualne opóźnienia. 

Część badanych zwracała teŜ uwagę na bardzo niekorzystne skutki, jakie miewa 

powszechnie stosowane jako jedyne kryterium najniŜszej ceny. Prawo zamówień publicznych 

dopuszcza wprawdzie stosowanie innych kryteriów (np. termin realizacji), jednak w przypadku 

robót budowlanych są one stosowane dość rzadko; problemem jest bowiem łatwość 

podwaŜenia przez oferentów wszelkich kryteriów zawierających pewne elementy 
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subiektywne. „Myślę, Ŝe duŜo szkody robi to, Ŝe zmusza się nas do najtańszej oferty bez 

uzasadnienia, niŜ wprowadzenie moŜe bardziej skomplikowanych procedur zamówień 

publicznych, które podlegałyby większej kontroli, ale dające większe moŜliwości manewru 

typu wybór lepszych, pewniejszych firm. W ogóle problem we wszystkich projektach, z którymi 

rozmawiam, to jest taki, Ŝe firmy zaniŜają ceny, podpisują umowę, a potem [wyciągają] 

haczyki prawne, bo polskie prawo zamówień publicznych mówi nawet o tym, Ŝe do 50% 

moŜe być jako roboty dodatkowe i oni się łapią. Szukają i potem jest walka, poniewaŜ to są 

koszty niekwalifikowane w projekcie, my się na to nie zgadzamy i stąd się robią problemy. Z 

tego, co mi wiadomo, w większości tych projektów tego typu sytuacje miały miejsce” /IDI-

SW/10.  

Paradoksalnie zdarzają się teŜ (niestety dość rzadkie) przypadki, w których błąd w 

przygotowaniu postępowania nie ma negatywnych konsekwencji, ma zaś nieoczekiwanie 

korzystne skutki. Jak wskazuje przedstawiciel jednej z uczelni „Ten przetarg w pierwszej wersji 

nam się nie powiódł, poniewaŜ popełniono błąd w przygotowaniu, ale pomogły nam słuŜby 

prawne i znaleziono sposób, Ŝeby ten przetarg szybko uniewaŜnić. Ogłosiliśmy drugi przetarg, 

ale mieliśmy szczęście w nieszczęściu, Ŝe te koperty zostały w tym pierwszym przetargu 

otwarte. I wszyscy wiedzieli, Ŝe ceny w pierwszym przetargu były o co najmniej 20% za 

wysokie. Myśmy na tym błędzie zaoszczędzili około 5 milionów złotych. To jest ogromnie duŜo” 

/IDI-SW/. 

PowaŜne obawy wśród części beneficjentów wzbudzają przetargi na zakup sprzętu i 

aparatury badawczej, które są jeszcze przed olbrzymią większością uczelni. W wielu 

przypadkach są one bardzo skomplikowane; niekiedy sprzęt jest przygotowywany niemal na 

indywidualne zamówienie. W rezultacie moŜe się okazać, Ŝe stosunkowo restrykcyjne 

procedury prawa zamówień publicznych są dość słabo dostosowane do specyfiki takich 

zakupów. Przykładem właśnie duŜej złoŜoności jest sytuacja jednej z uczelni „Tak jak mówiłem 

o tych mikroskopach sił atomowych, to my musimy mieć wcześniej dostawcę. Ten dostawca 

musiał przyjechać i musiał zbadać, jaki tu jest grunt. Bo posadzenie tych mikroskopów na tym 

gruncie jest dokładnie pod ten mikroskop. I to są problemy techniczne. Bo my powinniśmy 

mieć przetarg rozstrzygnięty, ale kierownik budowy [budynku w którym zostaną ustawione] 

mówi, Ŝe nie moŜe czekać z wylaniem fundamentów. Przyjechali ludzie z firmy [która jest 

jedynym dostawcą takich mikroskopów], zrobili odwierty, badanie struktury gruntu i wyliczyli, 

Ŝe poduszka na której to osadzą ma mieć 5,5 tony i musi być betonowa” /IDI-SW/. 

Przytoczony przykład ma oczywiście dość skrajny charakter, jednakŜe tego typu całkowicie 

zrozumiałe sytuacje zawszę będą bardzo trudne do „wtłoczenia” w ciasne rygory prawa 

zamówień publicznych. TakŜe inni beneficjenci wyraŜali obawy, co do sposobu takiego 

przeprowadzenia przetargów na sprzęt w sposób zgodny z przepisami prawa. 

Problem, jakim będą bardzo złoŜone i niekiedy wielce nietypowe przetargi na zakup sprzętu, 

dostrzegają teŜ przedstawiciele instytucji, zajmujących się zarządzaniem programem. TakŜe 

oni wyraŜają powaŜne obawy, co do sposobu organizacji i przebiegu takich przetargów w 

zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, jednocześnie w sposób umoŜliwiający zakup 

uczelniom takiego sprzętu, jakiego potrzebują. „[znacznym zagroŜeniem jest] skomplikowanie 

sprzętu, który zamierzają kupić te uczelnie na wyposaŜenie i niedostosowanie prawa 

                                                           
10 IDI-SW – wywiad z przedstawicielem uczelni (szkoły wyŜszej), IDI-AP – wywiad z przedstawicielem administracji 
publicznej lub innej instytucji nadzorującej realizację projektów, FGI - wypowiedź uczestnika zogniskowanego 
wywiadu grupowego.  
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zamówień publicznych do kupowania tego sprzętu. Ten sprzęt jest tak specjalistyczny, Ŝe 

kaŜdy zapis w SIWZ moŜe być potraktowany jako ograniczenie konkurencji lub jednocześnie 

bez takiego zapisu nie moŜna kupić takiego sprzętu, jaki im jest potrzebny /…/ Czasami są to 

urządzenia na specjalne zamówienie, i termin zakończenia [produkcji takiego sprzętu] nie jest 

znany, poniewaŜ tą maszynę się robi na zamówienie. JeŜeli ona wyjdzie od razu, to są 3 

miesiące, jeŜeli nie wyjdzie od razu, to są następne 3 miesiące. A jak nie wyjdzie znowu, to jest 

9 miesięcy. Więc ustawa PZP ma trudności z przesuwaniem terminów realizacji zamówienia. 

Więc tu są obawy, Ŝe uczelnie zrobią to w najlepszej wierze, a [ktoś] nałoŜy im za to korektę.” 

/IDI-AP/. 

Jako powaŜny problem są równieŜ wskazywane liczne kontrole, dotyczące prawidłowości 

prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne, a takŜe nie zawsze do końca 

uregulowane zasady nakładania odpowiednich korekt i ich zmieniania przez kontrole 

„wyŜszego rzędu”. „ZagroŜenie to jest na pewno /../  brak ostateczności tych kontroli, tzn. jeśli 

[ktoś] kontroluje coś i da korektę na 5%, za 2 miesiące się okazuje, Ŝe to samo kontroluje 

ministerstwo rozwoju regionalnego i da korektę 10% i [wtedy trzeba nałoŜyć] nie wiadomo na 

jakiej podstawie 10% beneficjentowi. /…/ taryfikator wskazuje korekty maksymalne, a w 

przypadku ich obniŜenia, brak jest ostateczności tych decyzji. Co przy pieniądzach, którymi 

obracamy i skali tych projektów, zwiększenie korekty o kaŜde 5%, to są bardzo duŜe 

pieniądze. Czyli ryzyko późniejszego zabrania pieniędzy na podstawie błędów, które teraz są 

oceniane z innej perspektywy, niŜ [wtedy, gdy] były podejmowane decyzje. I to jest 

przeraŜające” /IDI-SW/. 

Zarówno same uczelnie, jak i inne instytucje, wskazują przy tym, Ŝe o ile zdarzają się błędy 

ewidentne, to jednak znacznie częściej dotyczą one kwestii dyskusyjnych, w których moŜliwe 

są róŜne interpretacje przepisów. Dlatego teŜ obawy dotyczące tych kontroli i ewentualnych 

zmian wysokości korekt są bardzo powszechne. Gdy błąd ma charakter oczywisty 

nakładanie korekt jest całkowicie zrozumiałe i uzasadnione; gorzej natomiast, gdy jest on 

oparty na dyskusyjnych interpretacjach obowiązującego prawa.  Z cała pewnością zatem w 

tej sferze warto kontynuować juŜ obecnie prowadzone przez IW działania szkoleniowe, do 

kwestii tej powrócimy takŜe w rekomendacjach. 

4.4 Bariery i zagroŜenia związane z realizacją prac budowlanych 

Bariery i zagroŜenia, związane z realizacją prac budowlanych naleŜą do jednych z 

najpowaŜniejszych, z drugiej zaś strony naleŜą do najsłabiej kontrolowalnych. W znacznym 

stopniu nie zaleŜą one bowiem od uczelni, ale są spowodowane czysto zewnętrznymi 

czynnikami. ZagroŜenia te mają najczęściej dwojaki charakter.  

Część z tych zagroŜeń jest spowodowana czynnikami leŜącymi po stronie wykonawcy. 

Wykonawcy są bowiem wybierani w drodze postępowań o zamówienie publiczne, gdzie 

przewaŜnie głównym kryterium wyboru (oczywiście pod warunkiem spełnienia rozmaitych 

wymagań, dotyczących doświadczenia, wiarygodności finansowej, dysponowania 

odpowiednią kadrą etc.) pozostaje cena. W rezultacie niektóre przetargi wygrywają firmy o 

sprawdzonej renomie, zaś w przypadku innych firmy, których doświadczenie i reputacja są 

nieco słabsze. Naturalnie problemy w realizacji mogą się pojawić w kaŜdej sytuacji. W razie 

powstania ewentualnych sporów bardzo duŜo zaleŜy od kształtu projektu i umowy z 

wykonawcą, a takŜe jakości pracy inspektorów nadzoru i/lub inwestora zastępczego. 

Niekiedy zdarza się, Ŝe skomplikowanie techniczne zaprojektowanego budynku (np. 
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wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii) przekracza moŜliwości wykonawcy – z 

taką sytuacją mieliśmy do czynienia na jednej uczelni, gdy wykonawca (na szczęście nie 

dotyczyło to firmy realizującej roboty budowlane, ale przygotowującej dokumentację 

techniczną budynku) w planowanym dniu zakończenia prac uznał, Ŝe nie jest w stanie 

wykonać dzieła. 

Niektórzy badani zwracali teŜ uwagę na niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem 

inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oczywiście ma ona znaczne zalety, przyśpiesza 

realizację projektu, ponadto zamiast ogłaszania 2 oddzielnych przetargów na projekt i na 

wykonawstwo moŜna ogłosić tylko jeden przetarg, co przy ryzyku odwołań, skarg etc. jest 

niesłychanie istotną zaletą. Formuła ta niesie jednak za sobą pewne niebezpieczeństwa. Jak 

wskazywali bowiem przedstawiciele jednej z uczelni: „w ocenie specjalistów, Ŝeby móc 

skorzystać z tej opcji, trzeba być perfekcyjnie przygotowanym pod względem budowlanym 

do tego dokumentu, który jest jakby załącznikiem do zamówienia. KaŜdy błąd, który byśmy 

popełnili w takim dokumencie, kaŜdy wykonawca wykorzysta w ten sposób, Ŝe obniŜy jakość 

wykonania, po to Ŝeby zejść z ceny. Trzeba mieć doskonałą kompetencję budowlaną juŜ na 

tym etapie, Ŝeby móc taki dokument stwarzać” /IDI-SW/. Trzeba załoŜyć, Ŝe uczelnie 

realizujące inwestycje według tej formuły zdają sobie sprawę z tych zagroŜeń, w innym 

bowiem przypadku mogą je czekać nieprzyjemne niespodzianki. 

Inne, najtrudniejsze do skontrolowania zagroŜenia, dotyczą pojawienia się nieprzewidzianych 

czynników związanych z samym przebiegiem inwestycji. Mogą one dotyczyć zarówno 

zwiększenia zakresu prac (na przykład wskutek konieczności przełoŜenia mediów nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej), jak i opóźnień w pracach z przyczyn leŜących 

poza kontrolą wykonawcy. W tym ostatnim przypadku najczęściej wskazywane są 

nieprzewidziane warunki atmosferyczne – cięŜka zima, czy teŜ znaczne opady. Jeśli 

inwestycja jest realizowana na terenach o bogatej historii powaŜnym zagroŜeniem jest 

wykrycie pozostałości jakichś wcześniejszych budowli, co niekiedy moŜe prowadzić do 

konieczności prowadzenia czasochłonnych badań archeologicznych. Tego typu sytuacje są 

dość powszechne, dlatego konieczne jest planowanie harmonogramów z zapasem i 

nadzieją, Ŝe nie pojawią się czynniki losowe: „Jedynym zagroŜeniem jest ta woda [wysoki 

poziom wód gruntowych po ostatniej powodzi], to jest jakby przyczyna niezaleŜna od nas. 

Mogą pojawić się podczas przeprowadzania wykopów czy robót ziemnych jakieś 

niezaewidencjonowane sieci czy niewypały, tego nie przewidzimy nigdy. Zresztą 

powszechnie wiadomo, Ŝe nasze miasto słynie z tego, Ŝe tu płynie wiele sieci 

niezaewidencjonowanych, jakiś sieci, których w ogóle nie ma nigdzie, nikt o tych sieciach nie 

wiedział, mogą wprowadzić jakieś tam utrudnienia” /IDI-SW/. 

W przypadku jednej z uczelni powódź z maja 2010 i podtopienie części jednego budynków 

uczelni doprowadziło do tego, Ŝe niezbędne  okazało się przeprojektowanie budynku, który 

ma być realizowany w ramach projektu, aby „nie groziła mu nawet jeszcze większa woda”: 

„Od razu zwróciliśmy się do wykonawcy o przeprojektowanie projektu w taki sposób, Ŝeby 

uwzględnić to, Ŝe te zalania mogą być jednak wyŜsze, niŜ w latach minionych. Myśmy tego 

wcześniej nie uwzględnili. To zalanie było gorsze, niŜ wszystkie do tej pory. Rzeczywiście mamy 

nadzieję, Ŝe się to w rezerwie budowlanej zmieści i będzie to kwestia podniesienia trochę 

terenu” /IDI-SW/.  

 W przypadku realizacji inwestycji na istniejącym, zagospodarowanym terenie uczelni, 

pojawiają się teŜ niekiedy kolizje związane z koniecznością wyburzenia czasowych, 
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przewaŜnie prowizorycznych budynków znajdujących się w miejscu planowanej inwestycji. 

Takie sytuacje, choć relatywnie rzadkie, są potencjalnie stosunkowo niebezpieczne, groŜą 

bowiem pojawieniem się (lub nasileniem) konfliktów wewnątrzuczelnianych. Rozwiązywanie 

zaś takich konfliktów jest trudne i czasochłonne. Przykład takiej sytuacji mamy na jednej z 

uczelni: „Mianowicie przed tym jednym skrzydłem istnieje taki barak, te baraki juŜ dawno nie 

spełniają juŜ Ŝadnych wymogów bhp, tam urzęduje [jeden wydział], mają tam jakieś 

laboratorium, no nie sposób teraz powiedzieć, Ŝe my im ten barak zniszczymy teraz. Oni tam 

wbili się z betonem kilka metrów w dół, mają jakieś maszyny do badania trwałości tych 

materiałów, które tam produkowali i teraz mówią, Ŝe to nie jest barak, tylko pawilon 

technologiczny i się stamtąd nie wyniosą. My nie chcemy stawiać sprawy na ostrzu noŜa, nie 

chcemy mieć konfliktów na uczelni. Problem moŜe być rozwiązany tylko na poziomie 

negocjacji z dziekanami i rektorem” /IDI-SW/.  

4.5 Bariery i zagroŜenia, związane z składaniem i realizacją wniosków 

o płatność 

Bariery i zagroŜenia, związane ze składaniem i realizacją wniosków o płatność są przez 

znaczną część uczelni uwaŜane za jedne z najpowaŜniejszych, spośród tych, związanych z 

realizacją projektów.  

Zgłaszane uwagi i wątpliwości dotyczą przede wszystkim uczelni, które w ramach projektu 

rozliczają koszty osobowe swoich pracowników – warto przy tym podkreślić, Ŝe liczba tych 

uczelni jest dość ograniczona – dotyczy to tylko 6 projektów, zatem skala tego problemu nie 

jest znacząca, choć oczywiście dolegliwa dla wzmiankowanych 6 uczelni. Procedury 

rozliczania kosztów osobowych są powszechnie uwaŜane za najbardziej złoŜone i 

skomplikowane. Przyznają to zresztą same instytucje, zaangaŜowane w nadzór nad realizacją 

działań, wskazując, Ŝe rezygnacja z rozliczania kosztów osobowych jest dla beneficjentów 

bardzo korzystna i pozwala uniknąć przedłuŜających się procedur rozpatrywania wniosków o 

płatność i dyskusji na temat zasad rozliczania kosztów osobowych. Właśnie z tego powodu 

część uczelni całkowicie zrezygnowała z pokrywania w ramach projektu kosztów osobowych 

i przewaŜnie chwali sobie takie rozwiązanie.  

Z drugiej jednak strony, pewna grupa uczelni wskazuje, Ŝe skoro zasady kwalifikowalności 

wydatków w ramach Priorytetu dopuszczają moŜliwość pokrywania kosztów osobowych, to 

nie ma powodu, aby z tego nie korzystać. Takie stanowisko jest teŜ całkowicie zrozumiałe. Co 

interesujące niektóre z tych uczelni uwaŜają, Ŝe nawet w sytuacji rozliczania kosztów 

osobowych cały proces moŜe przebiegać w miarę sprawnie i bez zakłóceń. Wymaga to 

jednak znacznego wysiłku i elastyczności po stronie uczelni: „Problem jest taki, to beneficjent 

stoi po pieniądze unijne. Prawda teŜ jest taka, Ŝe OPI, jako instytucja pośrednicząca ma swoje 

wytyczne, których się musi trzymać. I kwestia jest tego, Ŝe to beneficjent musi się dostosować 

do tego, co instytucja pośrednicząca Ŝyczy. Jeśli jest coś moŜliwe po stronie beneficjenta do 

wypracowania, do poprawy, tak jak Ŝyczy sobie ta instytucja pośrednicząca, to trzeba to 

zrobić. Bo to my jesteśmy, Ŝe tak powiem, osobą proszącą, a nie dającą, tak mówiąc 

kolokwialnie i prosto. /…/. Jest to pracochłonne. Ale jest to do przejścia. Jak chcemy mieć 

zwrot refinansowania, refundację, to trzeba to zrobić. To jest moŜe wewnętrzny bunt wielu 

osób, Ŝe trzeba to zrobić. Natomiast, jeśli się podchodzi w ten sposób, Ŝe mamy to zrobić, bo 

tak ma być i chcemy, Ŝeby to nam zakwalifikowano, to robimy wszystko w tym zakresie, Ŝeby 

nam zakwalifikowano” /IDI-SW/. 
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Z całą pewnością na sprawność rozwiązywania tego problemu ma wpływ wiele czynników, 

takich jak elastyczność osób zajmujących się projektem i odpowiednich jednostek uczelni 

(kwestura), jakość współpracy pomiędzy uczelnią a opiekunem projektu z ramienia OPI (która 

prawdopodobnie bywa zróŜnicowana w zaleŜności od cech osobowościowych obu 

współpracujących osób), czy wreszcie skala zmian, jakie moŜe pociągać za sobą w ramach 

uczelni konieczność rozliczania kosztów osobowych w sposób wymagany przez Instytucję 

WdraŜającą. 

Właśnie ta ostatnia kwestia jest dla wielu, szczególnie większych, uczelni bardzo trudna do 

rozwiązania. Uznają one, Ŝe (jeśli faktycznie istnieje taka konieczność) modyfikacja całego 

systemu rozliczania pod kątem tylko jednego projektu (nawet jeśli jest to projekt znacznych 

rozmiarów) jest mało uzasadniona, a przede wszystkim mało realna. Zdecydowanie łatwiej 

jest przeprowadzić takie zmiany na mniejszych uczelniach. 

PowaŜne wątpliwości niektórych uczelni budzi teŜ pewien rozziew pomiędzy oficjalnymi 

dokumentami, zgodnie z którymi koszty osobowe mogą być, oczywiście po spełnieniu 

pewnych warunków, finansowane w ramach projektu, a mniej oficjalnym stanowiskiem 

Instytucji WdraŜającej, która stara się zniechęcać beneficjentów do finansowania takich 

kosztów w ramach projektu. „Wszyscy sobie zdają sprawę, Ŝe rozliczanie wynagrodzeń 

zarówno dla beneficjenta jak i dla OPI nie jest sprawą prostą, bo to są wszelkiego rodzaju 

pochodne, i zarówno dla beneficjenta w części kadrowo-finansowej, jak i dla OPI jest to 

bardzo pracochłonne i czasochłonne. Ryzyko popełnienia błędu jest wielokrotnie wyŜsze. Ale 

jeśli oficjalnie te koszty mogą być i są kwalifikowane, to nie naleŜało zamykać drzwi pod 

tytułem sztuczne bariery, bądź teŜ przekonywanie ludzi, Ŝe jak będziecie mieli wynagrodzenia 

to będzie problem. Jeśli są, to niech będą, a jeśli nie, to niech nie będzie, to jest czysta 

zerojedynkowa sytuacja, która reguluje reguły gry” /IDI-SW/. Skądinąd trudno się z takim 

stanowiskiem nie zgodzić. Kwestia rozliczania kosztów osobowych w projektach 

realizowanych w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ nie została bowiem od samego początku 

rozwiązana w sposób zadowalający. JeŜeli bowiem zasady przyjmowane przez poszczególne 

uczelnie są dość złoŜone, co powoduje pole do rozmaitych interpretacji, to jak się wydaje 

najlepszym rozwiązaniem było po prostu wykluczenie takich kosztów z katalogu wydatków 

kwalifikowanych.  Niestety w chwili obecnej jest juŜ na to oczywiście za późno. 

Przedstawiciele uczelni rozliczających koszty osobowe wskazywali ponadto, Ŝe ich zdaniem 

problemem jest nie tylko skomplikowanie całego systemu i jego pracochłonność, ale takŜe 

zmieniające się zasady i szczególności interpretacje przepisów. Analiza częstości zmian 

kluczowej dla wdraŜania projektów dokumentacji nie wskazuje wprawdzie na zasadność tej 

tezy; z drugiej jednak strony chodzi tutaj prawdopodobnie przede wszystkim o przekazywane 

pisemnie i ustnie interpretacje kwestii o mniejszym znaczeniu, jednak nadal istotnych dla 

realizacji projektu. Zasadności takiego stwierdzenia nie jesteśmy juŜ w stanie zweryfikować. 

Jak zwykle w takich przypadkach moŜna załoŜyć, Ŝe projektodawcy przeceniają częstość 

takich zmian, przedstawiciele Instytucji WdraŜającej mogą zaś jej nie doceniać.  

Jak wskazywali badani doprowadzenie do aprobaty wniosku o płatność nie oznacza, Ŝe 

automatycznie kolejne wnioski (o ile nie będzie w nich błędów) będą juŜ rozpatrywane bez 

większego problemu. Mogą się bowiem zmienić wytyczne lub teŜ osoby sprawdzające 

wnioski zaczną zwracać uwagę na nowe kwestie: „Wniosek, który złoŜyliśmy pierwszy, ten przy 

podpisaniu umowy, mniej więcej po 9 miesiącach został on [po dokonaniu wcześniejszych 

poprawek] sprawdzony, zostały zakwalifikowane wydatki osobowe, po zatwierdzeniu 
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wszystkich pełnomocnictw i radośnie stwierdziliśmy, ze juŜ wiemy teraz jak to robić.  

Zadowoleni złoŜyliśmy kolejny wniosek, oczywiście 4 inne musieliśmy złoŜyć błędnie, bo [to 

miało miejsce w ciągu tych] 9 miesięcy, kolejne wnioski musieliśmy składać, bez znajomości 

jak mamy to robić, po czym dostaliśmy [jakiś czas temu] pismo, Ŝe nie wiemy dalej jak to robić 

i oni wycofują się z wcześniej powziętej decyzji i wstrzymują nam znowu płatności na 

wynagrodzenia, bo oni mają teraz inną wizję przyszłości. Pytanie bardzo proste: ile razy mam 

czekać i dyskutować w ten sam sposób?” /FGI/. 

Dość powszechnie zresztą cały system wniosków o płatność jest uznawany za bardzo 

zbiurokratyzowany (nie tylko dla uczelni rozliczających koszty osobowe), co zdaniem 

niektórych badanych prowadzi do tego, Ŝe nawet instytucje zajmujące się zarządzaniem 

programem nie do końca sobie z nim radzą. „Doszło do czegoś takiego, Ŝe musieliśmy prawie 

wnioski delegacyjnie zmienić, bo ilość pieczątek i podpisów nie mieściła się na druku. [jak 

tych wymogów jest tak  wiele, to zawsze jest prawdopodobne, Ŝe się pojawi jakiś mały błąd. 

A drobny błąd wywraca do góry nogami cały harmonogram rozliczania we wniosku. I tu 

nawet zakładając dobrą wolę ze strony OPI, bo my nawet widzimy, Ŝe tam jest ta dobra 

wola. Te osoby starają nam się pomóc. Oni mają teŜ chyba kłopot z przerobem. Takie mamy 

wraŜenie” /IDI-SW/. Oczywiście w tym konkretnym przypadku powodem problemu mogło 

być nałoŜenie wewnętrznych przepisów uczelni (wymagających odpowiednio 

sformalizowanej procedury akceptacji delegacji), z przepisami PO IiŚ. 

Badani często wskazywali teŜ na bardzo sformalizowaną procedurę poprawiania wniosków o 

płatność. Ich zdaniem nawet bardzo niewielki błąd (typowa pomyłka pisarska) mogła 

skutkować odesłaniem wniosku o płatność do poprawki i rozpoczęciem od nowa biegu 

terminu, jaki OPI ma na rozpatrzenie wniosku. Przykładem jest tego typu wypowiedź: „To są 

często takie pomyłki np. nr faktury 0020 przez coś tam i Excel zgubił te dwa zera i było 20 i z 

punktu widzenia nr jest ten sam, ale to juŜ jest błąd. To wymaga korekty i kolejne dwa 

miesiące w plecy. To nawet mogłoby być poprawione przez tego pracownika, dopisać te 

dwa zera i parafkę” /IDI-SW/. Ponownie jak w innych przypadkach trudno jest niestety 

stwierdzić na ile ta konkretna sytuacja mogła być rozwiązana inaczej, na ile zaś 

obowiązujące przepisy nie pozwalają na zastosowanie innego podejścia. 

Bardzo duŜe wątpliwości wśród badanych budzi takŜe konieczność, w sytuacji dokonywania 

poprawek we wniosku o płatność, wysyłania ponownie całego wniosku wraz z załącznikami 

(oznacza to konieczność ponownego kserowania wszystkich dokumentów księgowych), 

nawet, jeśli poprawka dotyczy tylko drobiazgów. Zdaniem badanych jest to marnotrawienie 

czasu i papieru. Tymczasem zdaniem przedstawicieli Instytucji WdraŜającej nie ma takiego 

wymogu, chyba Ŝe poprawy wymaga kaŜdy dokument. Być moŜe zatem naleŜałoby tę 

kwestię wyjaśnić – albo niektórzy beneficjenci nie znają procedur albo niektórzy 

przedstawiciele OPI rozliczający wnioski o płatność interpretują procedury w sposób zbyt 

sformalizowany. 

DuŜy stopień skomplikowania systemu dostrzegają takŜe instytucje zajmujące się 

zarządzaniem programem; z drugiej jednak strony wskazują one, Ŝe jakość wypełniania na 

przykład wniosków o płatność w przypadku szeregu uczelni ulega wyraźnej poprawie – 

najtrudniejsze są zawsze początki. W celu poprawy jakości składanych wniosków i 

zmniejszenia liczby błędów popełnianych przy ich przygotowaniu były zresztą organizowane 

specjalne szkolenia, dotyczące zasad wypełniania wniosków o płatność. 
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Jako bardzo złoŜony naleŜy natomiast oceniać system zasad regulujących sposób 

finansowania (finansowanie zaliczkowe vs. finansowanie refundacyjne). Naturalnie są 

określone pewne zasady, jednak autorom niniejszego raportu nie wydają się one szczególnie 

przejrzyste. Niekiedy nie rozumieją ich teŜ same uczelnie: „W planie finansowania te kwoty 

podzielone na kwartały są przedstawione w dwóch ujęciach. Jedno to jest do refundacji a 

druga do zaliczki. My oprócz pierwszej zaliczki, dalej nie mieliśmy wpisane i cały czas jest nam 

mówione, bo nie będzie pieniędzy, ale w umowie jest taki zapis, Ŝe jeŜeli nie ma to po prostu 

nie wypłacają. OPI nas blokuje juŜ na etapie tego planowania, nie pozwala nam wpisywać 

zaliczek w plan finansowania tłumacząc, Ŝe nie będzie pieniędzy, a jak będą to i takich nie 

dostaniemy, bo mamy wpisane w wierszu, gdzie są kwoty tylko do refundacji, czyli z góry 

chcemy ponosić wydatki i chcemy Ŝeby nam je refundowali a nie chcemy zaliczek. Tak 

jakbyśmy się decydowali na to, Ŝe nie chcemy zaliczek a my chcemy” /IDI-SW/. „Nie wiem do 

dziś, na jakiej zasadzie OPI podjął decyzję, Ŝe te umowy, które podpisuje, projekty, które 

będzie rozliczał będzie je rozliczał bez zaliczek. Ja nie wiem, na jakiej podstawie, tych zaliczek 

miało by nie być. Tych podstaw nikt nie przytoczył ani nas nie poinformował, tylko OPI 

stwierdziło, Ŝe u nas zaliczek nie będzie i koniec, podpisali z nami umowę na refundację” /IDI-

SW/. 

JeŜeli faktycznie niektóre uczelnie nie wiedzą według jakich kryteriów są podejmowane 

decyzje o moŜliwości uruchamiania zaliczek, to nie jest to sytuacja korzystna. Nawet, jeśli 

część tego typu decyzji nie moŜe się opierać na „twardych”, mierzalnych kryteriach, to 

przynajmniej uczelnie powinny mieć świadomość, jakie elementy projektu lub działania 

uczelni mają wpływ na podjęcie takiej decyzji. 

Sytuacja jest oczywiście bardzo złoŜona. Instytucja WdraŜająca jest teŜ bowiem w niełatwej 

sytuacji, obawiając się, Ŝe moŜe zabraknąć środków na zaliczki; z drugiej strony z oczywistych 

powodów przekazuje zaliczki przede wszystkim tym uczelniom w przypadku których istnieje 

tylko minimalne ryzyko niewydania zaliczki, a takŜe uczelniom realizującym największe 

projekty. Wydaje się jednak, Ŝe warto spróbować zwiększyć nieco przejrzystość systemu i 

zminimalizować jego pewną (choć zapewne nie do uniknięcia) uznaniowość, tak, aby 

uczelnie wiedziały w jakich sytuacjach i pod jakimi warunkami mogą liczyć na finansowanie 

zaliczkowe.  

Nawet jeśli uczelnia otrzymuje zaliczki, nie oznacza to niestety automatycznego rozwiązania 

wszystkich problemów z finansowaniem. Zaliczkę trzeba bowiem rozliczyć w określonym 

czasie, jeśli to się nie uda musi ona zostać zwrócona wraz odsetkami. Rozwiązanie to, w samej 

swojej idei jest oczywiście słuszne i ma przeciwdziałać zaciąganiu zaliczek „na zapas”. 

Sposób interpretowania tej kwestii przybiera jednak niekiedy wręcz karykaturalne formy 

(naturalnie o ile przytaczana wypowiedź jest prawdziwa): „Z takich informacji, jakie ja mam, 

ja mogę dostać zaliczkę, kiedy przedłoŜę dokumenty, które pozwolą mi wydać otrzymaną 

zaliczkę w tym samym dniu, w którym ją otrzymam. Przynajmniej mój opiekun tak powiedział 

mi w ten sposób” /FGI/. Wydaje się zatem, Ŝe w tej kwestii naleŜy kontynuować 

przekazywanie przedstawicielom uczelni precyzyjnych informacji o obowiązujących 

zasadach i wyjaśnianie tego typu, jak rozumiemy, błędnych interpretacji. 

Nawet jednak „normalne” warunki rozliczania zaliczek stwarzają wielu uczelniom powaŜne 

problemy. Często bowiem moment ponoszenia wydatków finansowanych z zaliczek 

pozostaje poza kontrolą uczelni. Dotyczy to sytuacji, gdy dany etap robót, czy dostawa 
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sprzętu miały juŜ zostać zrealizowane, a są opóźnione z przyczyn leŜących poza kontrolą 

uczelni. Trudno zaś płacić za niewykonane prace, czy niedostarczony sprzęt. 

Niekiedy teŜ (co prawdopodobnie zresztą nie zaleŜy od Instytucji WdraŜającej) wypłata 

zaliczek trwa stosunkowo długo. W takich sytuacjach faktura, która miała być sfinansowana 

zaliczką musi zostać zapłacona ze środków własnych uczelni, a ostatecznie przekazana 

zaliczka zwrócona: „Mieliśmy jeszcze jedną taką sytuację. Korzystaliśmy pod koniec roku z 

zaliczki, sytuacja była o tyle nieszczęsna, Ŝe OPI wiedząc, jakiego dnia mamy płatności faktur 

a wiadomo, Ŝe ze względu na dyscyplinę finansów, muszą one być zapłacone terminowo. 

Natomiast środki z zaliczki spóźniły się o jeden dzień, co spowodowało, Ŝe my musieliśmy 

swoje środki zaangaŜować, czego nie mieliśmy w planach, bo była obiecana zaliczka. OPI 

winne niewinne, Ŝe te pieniądze wpłynęły jeden dzień później. Potem była cała procedura, 

Ŝe my musimy oddać tą zaliczkę, musimy rozliczyć odsetki, czyli znowu produkujemy tonę 

papierów, tonę dokumentacji, to znowu trzeba poprawiać i to nam wydłuŜa okres, a do tego 

składamy wniosek o refundację tych środków, które juŜ ponieśliśmy, co znowu trwa. Czyli coś, 

co powinniśmy dostać w listopadzie, dostaliśmy w marcu”/FGI/.  

Połączenie niejasnych reguł, dotyczących zaliczek, opóźnień w finansowaniu na poziomie 

dostępności środków finansowych na koncie OPI oraz innych dodatkowych wymogów 

powoduje niestety, Ŝe cały system chwilami przestaje działać w jakikolwiek racjonalny 

sposób. Dowodem na to jest choćby następująca wypowiedź: „Podpisywaliśmy umowę i 

mieliśmy od razu nowy wzór umowy, przez trzy miesiące zakładaliśmy konto zaliczkowe, gdyŜ 

Ŝaden bank nie chciał się nam zgodzić na te procenty i na to stałe oprocentowanie, po 

czym się okazało, Ŝe jak wysyłałam dokumenty umowy, gdzie zakładałam zaliczkę, od razu 

mi powiedzieli, Ŝe przynajmniej do sierpnia nie mamy co liczyć na zaliczkę, gdyŜ konto OPI jest 

puste. Więc ja przez 3 miesiące zakładałam konto, tylko po to, Ŝeby się dowiedzieć, Ŝe 

zaliczki i tak nie będą podpisane” /FGI/. 

Właściwie Ŝadna z badanych uczelni nie wskazywała na to, Ŝeby zmiana systemu płatności i 

przejęcie płatności unijnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego miała jakikolwiek 

negatywny wpływ na sprawność realizacji płatności. Oczywiście obecny system jest 

uznawany za bardziej skomplikowany, wskutek konieczności posiadania dwóch oddzielnych 

kont oraz faktu wpływania 2 oddzielnych płatności (z OPI oraz z BGK). Zasadniczo jednak tę 

zmianę naleŜy uznać za niemal całkowicie obojętną dla sprawności procesu realizacji 

projektu.  

4.6 Bariery i zagroŜenia, związane z podatkiem VAT i jego 

kwalifikowalnością  

Podatek VAT i jego kwalifikowalność jest jedną z najtrudniejszych kwestii, związanych z 

realizacją projektów i następnie okresem trwałości. Kluczową kwestią jest brak moŜliwości w 

ramach PO IiŚ odliczania podatku VAT, w sytuacji, gdy uczelnia rozlicza VAT tzw. strukturą 

sprzedaŜy. Zasadność takiego podejścia budzi pewne kontrowersje, szczególnie, Ŝe taki 

sposób jest dopuszczalny w innych programach operacyjnych.  

Większość uczelni (27 na 36 badanych) przyjęła, Ŝe podatek jest wydatkiem kwalifikowanym. 

Zasadniczą (prawdopodobnie jedyną) zaletą takiego podejścia jest brak konieczności 

poszukiwania środków na sfinansowanie niekwalifikowanego VAT. Niestety, poza tą zaletą 

takie podejście pociąga za sobą powaŜne problemy i zagroŜenia. Kwalifikowalność VAT 

oznacza bowiem brak moŜliwości prowadzenia, w budynkach wybudowanych w ramach 
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projektu, jakiejkolwiek działalności generującej sprzedaŜ obciąŜoną VAT do końca okresu 

trwałości projektu. Realnie rzecz biorąc oznacza to brak moŜliwości odpłatnego 

wynajmowania sal, prowadzenie barów dla studentów, czy nawet ustawienia (poniekąd juŜ 

przysłowiowego) ekspresu z kawą. Zdecydowana większość uczelni jest świadoma tych 

ograniczeń i się z nimi pogodziła. Kwestia ta niesie za sobą pewne problemy i zagroŜenia: 

− jako waŜne i trudne ograniczenie naleŜy uznać brak moŜliwości prowadzenia, w 

ramach wybudowanej infrastruktury i w oparciu o zakupiony sprzęt, jakichkolwiek 

badań naukowych generujących obciąŜoną VATem sprzedaŜ. Oczywiście uczelnie 

powinny być (i raczej są) w pełni świadome tego ograniczenia. Badani zwracają 

jednak uwagę na dwie konsekwencje tej sytuacji. Przede wszystkim ograniczenie 

wykorzystywania zrealizowanej inwestycji tylko do celów dydaktycznych, bądź teŜ 

badań podstawowych, jest zdaniem wielu osób zaprzeczeniem idei nowoczesnej 

uczelni. Co najmniej w przypadkach uczelni technicznych ich bliskie powiązanie z 

gospodarką jest absolutnie niezbędne. Niestety, reguły, dotyczące wykorzystywanych 

środków w ramach PO IiŚ budowę takich powiązań znacząco utrudniają. Drugi 

problem jest powiązany z tzw. badaniami zamawianymi przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego. MoŜna bowiem załoŜyć, Ŝe (choć jak zawsze w kwestiach 

podatkowych rzecz jest bardzo złoŜona i mamy tu do czynienia ze zróŜnicowanymi 

interpretacjami i stanowiskami odpowiednich organów skarbowych) co do zasady 

powinny one być przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). 

MoŜe to zatem oznaczać całkowite uniemoŜliwienie korzystania z tego typu projektów 

w okresie trwałości, co naturalnie będzie miało niekorzystne skutki dla jakości 

prowadzonych badań naukowych i w konsekwencji takŜe działalności dydaktycznej.  

− jako mające zdecydowanie mniejsze znaczenie (choć oczywiście dolegliwe) naleŜy 

ocenić problemy, jakie moŜe powodować brak w wybudowanych w ramach PO IiŚ 

budynkach podstawowej infrastruktury gastronomicznej. Na szczęście w olbrzymiej 

większości budynki te są budowane w pobliŜu innych (niekiedy mają one zostać 

nawet połączone  specjalnymi łącznikami) i stąd nie jest to bardzo powaŜny problem. 

− jako dość powaŜne, naleŜy natomiast ocenić zagroŜenie, polegające na moŜliwości 

nieświadomego zignorowania przez niektóre uczelnie ograniczeń, związanych z 

kwalifikowalnością VAT. To, Ŝe obecnie są one w znacznym stopniu świadome tych 

ograniczeń nie jest równoznaczne z tym, Ŝe będzie tak na przykład w 2 lata po 

zakończeniu projektu. Do tego czasu zespoły projektowe zostaną prawdopodobnie 

rozwiązane, mogą nastąpić zmiany w ramach władz dziekańskich, czy rektorskich i w 

rezultacie wiedza na temat tych ograniczeń po prostu zniknie. Dlatego teŜ w okresie 

trwałości warto (do czego zresztą nawiąŜemy w rekomendacjach) załoŜyć 

prowadzenie przez Instytucję WdraŜającą, czy teŜ raczej Instytucję Pośredniczącą 

okresowych (np. corocznych) działań monitorująco-informacyjnych w ramach 

których naleŜałoby przypominać władzom uczelni o ciąŜących na nich obowiązkach. 

Obowiązujące wytyczne dopuszczają wprawdzie moŜliwość wydzielenia części budynku, w 

ramach której będzie się prowadzić działalność obciąŜoną VAT. Jak wskazywał jeden z 

przedstawicieli instytucji zarządzających programem: „JeŜeli beneficjent ponosi wydatki, 

moŜe odliczyć sobie częściowo VAT, moŜe zaproponować Urzędowi Skarbowemu, Ŝe będzie 

rozliczał ten VAT za pomocą: wyodrębnienia tej części budynku, jako części do której nie 

będzie miał praw do odliczenia i na tę część, którą moŜe odliczyć VAT będzie 

niekwalifikowany. Taką moŜliwością jest klucz, kubaturowy, powierzchniowy, w odniesieniu do 
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liczby korzystających z danego budynku. Wydaje mi się, Ŝe najbardziej popularne są 

powierzchniowy i kubaturowy. ZałóŜmy, Ŝe jest budynek wydziału Biologii, w którym jest kiosk, 

jest szatnia i bar, więc te elementy się wyodrębnia. To juŜ jest kwestia ustaleń z właściwym 

Urzędem Skarbowym. Druga moŜliwość jest taka, jeŜeli z jakiejś sali korzysta się raz w tygodniu 

odpłatnie, a 6 dni w tygodniu nieodpłatnie, wówczas teŜ jest moŜliwość zastosowania 

odpowiedniego klucza” /IDI-AP/. Niestety, według naszej najlepszej wiedzy Ŝadna z uczelni 

nie podjęła decyzji o prowadzeniu projektu w ten sposób; w przypadku jednej z uczelni 

negatywną opinię wyraził właściwy urząd skarbowy; w przypadku pozostałych zaś albo nie 

znały one tej moŜliwości albo uznały ją za zbyt trudną i ryzykowną (prawdopodobnie jej 

przyjęcie mogłoby oznaczać zmiany w całym systemie rozliczania VAT przez daną uczelnię).  

W kontekście powaŜnych problemów z podatkiem VAT i jego kwalifikowalnością pozytywnie 

naleŜy ocenić działania Instytucji WdraŜającej, która niebawem ma zlecić (w drodze 

zamówienia publicznego) kontrolę, czy teŜ audyt wszystkich projektów, mający prowadzić do 

oceny sytuacji w poszczególnych projektach pod kątem kwalifikowalności i sposobu 

rozliczania podatku VAT.  

PowyŜszych problemów nie mają uczelnie, w przypadku których projektów VAT nie jest 

wydatkiem kwalifikowanym. Nie oznacza to jednak, Ŝe takie rozwiązanie nie prowadzi do 

innego rodzaju problemów. Są nimi bowiem problemy, związane z pozyskaniem 

finansowania, aby sfinansować koszty niekwalifikowanego VAT. Oczywiście w przypadku 

róŜnych uczelni moŜemy mieć do czynienia z róŜnymi sytuacjami; w przypadku niektórych z 

nich część VATu będą one w stanie odzyskać na zasadach ogólnych. W kaŜdym razie 

badani o sposobach pokrywania wydatków związanych z niekwalifikowanym VAT mówią 

przewaŜnie dość ogólnie i niezbyt precyzyjne, co zresztą wiąŜe się zapewne z tym, Ŝe na ogół 

naszymi rozmówcami byli kierownicy zespołów projektowych, podczas gdy decyzje o 

sposobie pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie VAT zapadają na ogół na 

poziomie władz uczelni: prorektorów ds. finansowych i kwestorów. Tym niemniej ten obszar 

naleŜy potencjalnie uznać jako obciąŜony pewnym ryzykiem; niektóre uczelnie w celu 

zdobycia środków planują sprzedaŜ majątku trwałego (np. akademiki), jednak w 

rzeczywistości moŜe się okazać, Ŝe szanse na dokonanie takiej transakcji są dość 

ograniczone, w szczególności, jeśli uczelnia zamierza uzyskać w miarę korzystną cenę. Inne 

uczelnie rozwaŜają z kolei moŜliwość posiłkowania się kredytem bankowym. Oczywiście 

trudno nam jest ocenić realne moŜliwości jego pozyskania, a takŜe wpływ spłat kredytu na 

gospodarkę finansową uczelni; w kaŜdej jednak sytuacji jest to obszar wysoce wraŜliwy. 

4.7  Bariery i zagroŜenia, związane z przepisami, dotyczącymi pomocy 

publicznej   

Kolejna kwestia, którą moŜna uznać za potencjalne zagroŜenie jest sprawa na ile wsparcie 

dla uczelni moŜe zakłócić konkurencję na Wspólnym Rynku Europejskim i stąd moŜe być 

przedmiotem stosowania przepisów, dotyczących ograniczeń w stosowaniu pomocy 

publicznej.  

Kwestia ta była rozwaŜana przez Instytucję Pośredniczącą w konsultacji z Instytucją 

Zarządzającą oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostatecznie uznano (co 

znalazło wyraz w oficjalnym stanowisku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Ŝe „co do 

zasady moŜna przyjąć, Ŝe wsparcie działalności publicznych szkół wyŜszych, obejmującej 

równieŜ studia niestacjonarne, nie stanowi pomocy publicznej, poniewaŜ działalność ta 
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mieści się w państwowym systemie szkolnictwa i tym samym nie stanowi działalności 

komercyjnej”11. We wspomnianym piśmie zwrócono równieŜ uwagę na fakt, Ŝe prowadzenie 

przez szkoły wyŜsze w ramach infrastruktury wybudowanej w projekcie wszelkiej działalności 

komercyjnej, nie mającej charakteru usług w ramach publicznego systemu edukacji (takiej 

jak wynajem sal, prowadzenie sklepów, barów etc.) stwarza potencjalne niebezpieczeństwo 

występowania pomocy publicznej. 

Badani przedstawiciele beneficjentów generalnie uznali, Ŝe pismo to jest całkowicie 

wystarczające i Ŝe problemem występowania pomocy publicznej „nie muszą sobie zawracać 

głowy”. Wobec rozmaitych skomplikowanych i trudnych w interpretacji przepisów podejście 

takie jest całkowicie zrozumiałe, nie musi ono niestety być słuszne. Przepisy, dotyczące 

pomocy publicznej są na tyle złoŜone i oparte w duŜej mierze na konkretnych decyzjach 

Komisji Europejskiej i wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Ŝe bardzo trudno jest 

określić, kiedy niebezpieczeństwo wystąpienia takiej pomocy zaiste nie występuje. 

Oczywiście z czysto zdroworozsądkowego punktu widzenia w przypadku analizowanych 

projektów takie ryzyko jest absolutnie minimalne. Niektórzy z badanych jednak dostrzegają 

pewne ryzyko: „Ja mówię, Ŝe jak rzeczy przyjmą zły obrót, to my będziemy jak Stocznia 

Gdańska, jako uczelnie, które biorą udział. Dlatego, Ŝe w priorytecie 13.1. w ogóle podmioty, 

które podlegają prawom pomocy publicznej są nieuprawnione do startowania. TakŜe to nie 

jest nawet kwestia zmniejszenia dofinansowania, tylko cofnięcia w całości. Mam nadzieję, Ŝe 

to jest bardzo czarny scenariusz” /FGI/. 

Warto jednak rozwaŜyć przypominanie beneficjentom o potencjalnym ryzyku związanym 

prowadzeniem działalności komercyjnej, która moŜe prowadzić do rozpatrywania wsparcia 

dla uczelni w kontekście przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej. 

4.8 Bariery i zagroŜenia związane z zapewnieniem odpowiednich kadr 

Jedną z kluczowych dla sukcesu projektu kwestii jest zapewnienie odpowiednich kadr, które 

są w stanie zajmować się kompetentnie zarządzaniem projektem. Oczywiście jednym z 

istotnych problemów w tej kwestii jest zapewnienie tym osobom odpowiednich płac lub teŜ 

motywowanie ich w inny sposób, aby zminimalizować ryzyko odchodzenia dobrych, 

przydatnych pracowników. 

Niestety rozmowy i pozyskiwanie informacji, dotyczących systemów motywacyjnych były 

stosunkowo trudne. Tam gdzie naszymi respondentami były osoby pracujące na 

stanowiskach wykonawczych, nie były one przewaŜnie w stanie stwierdzić, na ile warunki 

płacowe, które są im zaoferowane, dotyczą takŜe pozostałych pracowników, zajmujących 

się projektem, a takŜe, czy róŜnią się od płac innych pracowników uczelni, nie zajmujących 

się projektem. 

TakŜe przedstawiciele władz uczelni (choć dysponowali juŜ wiedzą na temat systemów 

płacowych) niezbyt chętnie przekazywali szczegółowe informacje na ten temat. 

MoŜna jednak wskazać bardzo zróŜnicowane rozwiązania, dotyczące zasad wynagradzania 

pracowników, zatrudnionych przez realizacji projektów.  

Niektórzy badani wskazywali, Ŝe pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu są 

wynagradzani w identyczny sposób, jak pozostali pracownicy uczelni, słowem obowiązuje ich 

                                                           
11 Pismo z dnia 1 czerwca 2010, podpisane przez Jarosława Pawłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego.  
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identyczna siatka płac. Nie oznacza to jednak braku moŜliwości stosowania odpowiednich 

zachęt finansowych – nagród, czy premii, na ogólnych zasadach. Ponadto z oczywistych 

powodów niemoŜliwe jest zbadanie, czy i w jakiej wysokości nagrody te są faktycznie 

stosowane.  Ponadto system płac na uczelniach ma charakter widełkowy, stąd teŜ duŜo 

zaleŜy jeszcze od odpowiedniego zaszeregowania danego pracownika. Systemy 

bezpośrednich motywacji finansowych są ponadto wspierane przykładowo przez moŜliwość 

uczestnictwa w dofinansowywanych przez uczelnię szkoleniach, czy teŜ studiach 

podyplomowych. 

Stosunkowo częste jest rozwiązanie, w ramach którego pracowników zatrudnionych przy 

realizacji projektu obowiązują przepisy ogólnouczelniane, natomiast są oni traktowani 

preferencyjnie: nagrody, czy premie są im przyznawane częściej i /lub są wyŜsze, mają 

łatwiejszy dostęp do dofinansowanych studiów lub szkoleń. 

Najczęstszym rozwiązaniem jest przyznawanie pracownikom zaangaŜowanym w realizację 

projektu tzw. dodatków specjalnych, w związku ze zwiększonymi obowiązkami w ramach 

projektu i ich znaczeniem dla całej uczelni. Badani w zróŜnicowany sposób oceniali wysokość 

tych dodatków; niektórzy wskazywali, Ŝe są one wystarczające, zdaniem innych, chociaŜ są 

oczywiście korzystne, to jednak nie pokrywają w pełni zwiększonego zaangaŜowania, 

związanego z projektem. 

W bardzo nielicznych, indywidualnych przypadkach opracowano specjalne systemy 

motywacyjne na uŜytek projektu. Jak przedstawia to jedna z badanych osób: „Jeśli chodzi o 

system motywacyjny zostało stworzone zarządzenie na potrzeby motywacji pracowników 

biorących udział w realizacji projektu. Jest to Zarządzenie Rektora w sprawie zwiększenia 

wynagrodzeń pracownikom [naszej uczelni] ze środków poza budŜetowych. To zarządzenie 

umoŜliwia nam zwiększenie swojego dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego o 

wynagrodzenie uzupełniające, wynagrodzenie dodatkowe lub premie dodatkowe. Wygląda 

to tak, Ŝe zaleŜy to od naszego funduszu na wydatki osobowe załoŜone w projekcie” /IDI-SW/. 

Istniejące systemy są niekiedy wspierane przez drobne nagrody i wyróŜnienia, mające niemal 

symboliczny, jednak z całą pewnością waŜny dla pracowników charakter. Przykładem ( w 

pewien sposób nawet wzruszającym) jest opinia jednego z kierowników projektów: „JeŜeli jest 

wszystko dobrze realizowane, to jest od czasu do czasu dobra wspólna kawa i dobry wspólny 

obiad” /IDI-SW/. 

Interesujące jest, Ŝe (oczywiście szczególnie tam, gdzie nie ma szczególnych systemów 

motywacyjnych, tylko ogólnouczelniany system wynagradzania) pracownicy byliby 

zainteresowani i zadowoleni nawet z bardzo niewielkich (w skali finansowej) dodatków, takich 

jak na przykład większa zniŜka przy zakupie biletów na uczelniany basen.  

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów moŜna stwierdzić, Ŝe ryzyko znacznych zmian 

kadrowych na uczelniach zaangaŜowanych w realizację projektów jest wprawdzie 

niewykluczone, jednak stosunkowo ograniczone. Wniosek ten jest jednak oparty na dość  

kruchych podstawach; praktycznie niemoŜliwe jest bowiem stwierdzenie ilu pracowników jest 

naprawdę zadowolonych z obecnych warunków płacowych (a ilu tylko tak deklaruje), a 

takŜe, czy niektórzy nie rozwaŜają zmiany pracy. 
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4.9 Analiza porównawcza problemów zidentyfikowanych w ramach 

poprzedniego badania projektów indywidualnych i obecnego 
badania 

W ramach badania dotyczącego wyłącznie projektów indywidualnych, zrealizowanego na 

zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego wiosną 2009 roku12 zostały określone 

podstawowe problemy i zagroŜenia. W ramach niniejszego badania analizie zostały 

poddane zagroŜenia zidentyfikowane obecnie w porównaniu do zagroŜeń 

zidentyfikowanych przed rokiem. NajwaŜniejsze wnioski z tej analizy są następujące: 

− część ryzyk zidentyfikowanych w ramach poprzedniego raportu przestała być 

aktualna na skutek osiągnięcia przez projekty kolejnych faz realizacji. 

− w obecnej fazie jako najpowaŜniejsze naleŜy uznać (identyfikowane równieŜ w 

poprzednim raporcie) ryzyka, związane z prowadzeniem postępowań o zamówienia 

publiczne (kwestie terminowości rozstrzygania przetargów i prowadzenie ich w sposób 

zgodny z wszelkimi obowiązującymi wytycznymi), problemy z bieŜącym 

finansowaniem projektu (związane z długimi okresami akceptacji wniosków o 

płatność i koniecznością ich poprawiania) oraz kwestie, związane z finansowaniem 

kosztów niekwalifikowanych. 

− znacznemu zwiększeniu uległa świadomość problemów związanych z 

kwalifikowalnością podatku VAT. Planowane przez IP i IW działania, zmierzające do 

szczegółowej analizy sytuacji na uczelniach z wykorzystaniem zewnętrznych 

ekspertów naleŜy uznać za całkowicie uzasadnione i potencjalnie bardzo uŜyteczne. 

− w poprzednim raporcie rekomendowaliśmy udzielanie pomocy doradczej 

beneficjentom o najmniejszych doświadczeniach w realizacji projektów 

inwestycyjnych a takŜe uruchamianie „awaryjnego” wsparcia beneficjentom 

mającym największe problemy. Na obecnym etapie moŜna załoŜyć, Ŝe uczelnie przy 

wsparciu Instytucji WdraŜającej poradziły sobie z kluczowymi problemami. Bardzo 

trudną i złoŜoną sferą pozostają natomiast skomplikowane przetargi na sprzęt 

badawczy, w ramach których pomoc IW moŜe się okazać niewystarczająca. 

− nadal w niezadawalającym stopniu są rozwinięte systemy motywacyjne 

pracowników, co – na szczęście – jak dotąd nie prowadzi do znacznej rotacji kadr. 

Budowaniu systemów motywacyjnych nie sprzyjają jednak problemy, związane z 

rozliczaniem kosztów osobowych w ramach finansowanych projektów. W kaŜdy razie 

naleŜy kłaść dalszy nacisk na budowanie takich systemów. 

− warto teŜ zdecydowanie wzmóc działania, zmierzające do wymiany doświadczeń 

między beneficjentami, w tym obszarze od czasu poprzedniego raportu niestety zbyt 

wiele się nie zmieniło.  

− kwestią wymagającą pewnego zainteresowania jest sposób pokrywania przez 

uczelnie kosztów niekwalifikowanych, szczególnie w tych przypadkach, gdzie koszty te 

są znaczące – dotyczy to na przykład projektów, w ramach których VAT jest 

niekwalifikowalny. W większości przypadków badani nie przekazywali na ten temat 

zbyt precyzyjnych informacji, niekiedy zasłaniając się brakiem wiedzy, jednak ryzyko 

wystąpienia w tym obszarze problemów naleŜy uznać za wyraźne. Oczywiście trzeba 

                                                           
12  Raport „Gotowość szkół wyŜszych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego”, PAG Uniconsult na zlecenie MNiSW, 
kwiecień 2009. 
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pamiętać, Ŝe uczelnie składając wniosek i podpisując umowę zadeklarowały, Ŝe 

dysponują środkami na ten cel. 

− w miarę kończenia realizacji poszczególnych projektów wzrastać będzie znaczenie 

ryzyka związanego z osiągnięciem załoŜonych rezultatów projektu i ich utrzymaniem w 

okresie trwałości. Kwestia ta była wprawdzie dość rzadko przedmiotem obaw 

przedstawicieli uczelni, jednak było to zapewne spowodowane skoncentrowaniem 

się w obecnej fazie projektu na procesie inwestycyjnym i zapewnieniu sprawnego 

finansowania. 

 

5. DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWE 

5.1 Identyfikacja najbardziej interesujących dobrych praktyk  

Jednym z celów badania była identyfikacja najbardziej interesujących praktyk wśród uczelni 

realizujących projekty, które mogłyby z powodzeniem zostać zastosowane takŜe przez inne 

uczelnie, naturalnie po niezbędnym przystosowaniu do specyfiki szkoły wyŜszej. Zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zidentyfikowane dobre praktyki miały zostać 

opisane dla 2 beneficjentów projektów indywidualnych oraz 2 beneficjentów projektów 

konkursowych.  

Warto przy tym zaznaczyć, Ŝe choć poniŜej opisane rozwiązania są przez nas uznane jako 

interesujące i warte upowszechnienia, nie oznaczają to jednak, Ŝe poniŜej opisane projekty 

są przez nas oceniane jako najlepsze, dotyczą one raczej interesujących aspektów realizacji 

projektów. Oznacza to, Ŝe rozwiązania te są generalnie przez nas wprawdzie oceniane 

korzystnie, jednakŜe niekoniecznie muszą prowadzić do sprawnej realizacji projektu – zaleŜy to 

bowiem od szeregu innych czynników. 

PoniŜej przedstawiamy interesujące rozwiązania, które udało nam się zidentyfikować, 

naturalnie opisane w kontekście całego realizowanego projektu. Mają one zróŜnicowany 

charakter. W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego chodzi o zastosowanie efektywnych 

rozwiązań organizacyjnych, pozwalających na sprawną realizację projektu, szczególnie w 

sytuacji, gdy Uniwersytet realizuje 2 projekty. W przypadku Akademii Medycznej we 

Wrocławiu nietypowe, uŜyteczne rozwiązanie dotyczy zaproszenia do obserwowania 

przetargu przedstawiciela organizacji Transparency International, co obniŜa ryzyko 

popełnienia błędów formalnych i poprawia atmosferę, znacząco redukując moŜliwość 

wysuwania podejrzeń o ewentualne nieprawidłowości. Z kolei przykład Wojskowej Akademii 

Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie dotyczy interesujących rozwiązań, 

związanych z zarządzaniem projektem, z uŜyciem zewnętrznej firmy doradczej, pełniącej rolę 

inŜyniera kontraktu. Ostatni z opisanych przykładów dotyczy prowadzenia skutecznych 

działań informacyjnych o zaawansowaniu projektu, realizowanych wewnątrz samej uczelni, w 

tym wypadku Politechniki Gdańskiej. 

5.2 Studium przypadku 1 – Uniwersytet Łódzki – projekt indywidualny 

Niniejsze studium przypadku dotyczy dwóch inwestycji realizowanych przez Uniwersytet 

Łódzki, współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (PO IiŚ). Inwestycje objęte studium to:  
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• „Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego” 

(koszt całkowity przedsięwzięcia 100,62 mln zł. / kwota dofinansowania 85,53 mln zł.) 

oraz  

• „Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 

Uniwersytetu Łódzkiego” (koszt całkowity przedsięwzięcia 25,87 mln zł., kwota 

dofinansowania 21,99 mln zł.). 

Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów – posiada 12 wydziałów, 

jedną filię (w Tomaszowie Mazowieckim) oraz 6 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych. 

Nauczanie odbywa się na 37 kierunkach studiów i 134 specjalnościach. Uniwersytet Łódzki 

prowadzi równieŜ studia doktoranckie, a takŜe ponad 90 studiów podyplomowych, w tym 

studia typu MBA. Aktualnie w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 41 tys. osób. W uczelni 

zatrudnionych jest 3.842 pracowników, w tym 2.252 nauczycieli akademickich (217 

profesorów tytularnych) i 1.590 pracowników administracji, naukowo-technicznych i 

bibliotecznych oraz pracowników obsługi. Uczelnia posiada bogate doświadczenia w 

realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących rozwoju infrastruktury uczelnianej, 

finansowanych ze środków unijnych, jak i wyłącznie ze środków krajowych. W ostatnich 

latach zrealizowano 4 istotne projekty inwestycyjne. Były to: (i) projekt współfinansowany z 

programu ZPORR 2004-2006 – „Modernizacja budynku głównego Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego” (22 mln zł.), (ii) trzy projekty inwestycyjne finansowane z 

funduszy MNiSW – „Budowa gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego” 

(121 mln zł.), „Rozbudowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego” (44 mln zł.) oraz „Budowa 

budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego” (41 mln zł.). Wszystkie inwestycje 

zostały zrealizowane z sukcesem. Dzięki ich wykonaniu słuŜby uczelniane (Biuro Inwestycji i 

Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego) pozyskały odpowiednią wiedzę i umiejętności w 

zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz ich rozliczania. W tym kontekście 

szczególnie waŜne są doświadczenia wynikające z realizacji inwestycji w ramach programu 

ZPORR 2004-2006. 

W obecnej perspektywie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach XIII Osi 

Priorytetowej PO IiŚ, Uniwersytet Łódzki realizuje dwa kolejne, wysokobudŜetowe projekty 

inwestycyjne. Są one wdraŜane począwszy od 2007 r. z planowanym terminem zakończenia 

w czerwcu 2011 r. („Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii”) oraz w roku 

2010 („Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego”). 

Umowy w sprawie współfinansowania tych inwestycji w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 

zawarto w kwietniu 2009 r. Oba projekty mają charakter projektów indywidualnych. 

Projekt „Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego” 

stanowi szerokie przedsięwzięcie inwestycyjne składające się z 4 komponentów. Stanowią je:  

− budowa pawilonu biologii molekularnej, przeznaczonego dla Wydziału Biologii i 

Ochrony Środowiska,  

− przebudowa stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale,  

− modernizacja dwóch budynków Wydziału Chemii oraz  

− modernizacja budynku Wydziału Fizyki.  

Obecnie w ramach kaŜdego komponentu roboty budowlane zewnętrzne znajdują się w 

powaŜnym stopniu zaawansowania; w związku z tym podejmowane są wewnętrzne roboty 

wykończeniowe oraz realizowane są lub przygotowywane przetargi obejmujące dostawy 

mebli, wyposaŜenia (w tym sprzętu laboratoryjnego), komputerów i sprzętu audio-video. 
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Realizacja poszczególnych zadań przebiega zgodnie z załoŜeniami harmonogramowymi (w 

przypadku komponentu trzeciego, obejmującego modernizację dwóch budynków Wydziału 

Chemii, przewiduje się zakończenie prac z około dwu / trzymiesięcznym wyprzedzeniem). 

Jedynie w przypadku czwartego komponentu inwestycji (modernizacja budynku Wydziału 

Fizyki), przewidywany czas zakończenia robót wykończeniowych wewnętrznych przekracza 

nieznacznie pierwotnie załoŜenia harmonogramu (obecnie zakończenie tych prac 

przewidywane jest na sierpień 2011 r., wobec pierwotnego planu, w którym przewidywano 

finalizację inwestycji w połowie 2011 r. 

Drugi z realizowanych aktualnie projektów – „Centrum Informatyczno-Ekonometryczne 

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego” – to przedsięwzięcie 

jednozadaniowe, o stosunkowo mniejszej skali rzeczowej i finansowej. Zaawansowanie 

realizacji tego projektu sięga ok. 90%. Roboty budowlane znajdują się na etapie końcowym; 

równocześnie trwa dostawa mebli oraz uruchamiany jest przetarg na dostawę komputerów i 

sprzętu Audio-Video. Szacuje się, Ŝe zaawansowanie dostaw sprzętu i wyposaŜenia w ramach 

tego projektu kształtuje się na poziomie ok. 70%. W realizacji projektu nie występują zaległości 

finansowe ani rzeczowe – prace przebiegają sprawnie, zgodnie z załoŜeniami. Równocześnie 

przewidywane jest uruchomienie robót dodatkowych, planowanych pierwotnie, z których 

później jednak (z uwagi na brak środków finansowych) zrezygnowano. Obecnie powraca się 

do pierwotnej koncepcji, przewidując stosowne „uzupełnienie” obecnej inwestycji. W istocie 

chodzi tu o stosunkowo niewielkie zadanie w postaci budowy łącznika pomiędzy budynkami 

oraz specjalnego systemu klimatyzacji. 

W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego realizacja omawianych projektów inwestycyjnych 

skoncentrowana została wyłącznie w sferze administracji uczelnianej. Obecnie oba projekty 

prowadzone są przez Biuro Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie 

odpowiednich zarządzeń wydanych przez Rektora Uniwersytetu.  

Zarządzanie projektami unijnymi stanowi podstawowy zakres obowiązków całego personelu 

Biura Inwestycji i Nieruchomości. Innymi słowy, w Uniwersytecie Łódzkim przyjęto rozwiązanie 

organizacyjne polegające na skoncentrowaniu funkcji zarządzania projektami 

inwestycyjnymi finansowanymi ze środków unijnych w ramach wewnętrznej jednostki 

organizacyjnej, wyspecjalizowanej w obsłudze i wdraŜaniu projektów inwestycyjnych. Warto 

przy tym zaznaczyć, Ŝe w toku wdraŜania omawianych projektów, w początkowej ich fazie, 

funkcje kierowania projektami powierzone zostały personelowi naukowo-dydaktycznemu. 

Jak pokazała praktyka, rozwiązanie to jednak nie sprawdziło się całkowicie. Ostatecznie, w 

wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji systemu zarządzania unijnymi projektami 

infrastrukturalnymi, obecnie funkcję kierownika projektu „Budowa i modernizacja Wydziałów 

Biologii, Fizyki i Chemii” pełni Kierownik Biura Inwestycji i Nieruchomości. Co do zasady z 

podobną sytuacją mamy równieŜ do czynienia w przypadku drugiego z projektów – w 

praktyce projekt ten jest równieŜ zarządzany przez Kierownika Biura Inwestycji i 

Nieruchomości. Przyjęte rozwiązanie doprowadziło do istotnej racjonalizacji funkcji 

zarządzania poprzez koncentrację uprawnień decyzyjnych na szczeblu kierowniczym 

struktury, której powierzono odpowiedzialność za realizację obu projektów (tj. na szczeblu 

Biura Inwestycji i Nieruchomości).  

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wypracowane rozwiązanie organizacyjne eliminuje tworzenie zbędnych, 

pośrednich szczebli decyzyjnych, które występowały, gdy kierownikami projektów byli 

pracownicy naukowo-dydaktyczni. W ramach obecnych rozwiązań, kluczowe z punktu 
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widzenia realizacji obu projektów decyzje uzgadniane są przez Kierownika Biura Inwestycji i 

Nieruchomości z Zastępcą Kanclerza ds. Technicznych, który to sprawuje nadzór nad 

funkcjonowaniem Biura Inwestycji i Nieruchomości (Biuro jest jednostką organizacyjną 

umiejscowioną w Pionie organizacyjnym Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych). 

W skład Biura Inwestycji i Nieruchomości wchodzą: (łącznie 8 osób) 

− Kierownik Biura (pełniący równocześnie funkcję kierownika projektu), 

− Specjalista ds. projektu inwestycyjnego (1) „Budowa i modernizacja Wydziałów 

Biologii, Fizyki i Chemii”, 

− Specjalista ds. projektu inwestycyjnego (2) „Centrum Informatyczno-Ekonometryczne 

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego” 

− Specjalista ds. nieruchomości 

− Specjalista ds. ogólnych oraz 

− Trzech inspektorów nadzoru. 

W przypadku realizacji omawianych inwestycji infrastrukturalnych, z uwagi na ich znaczny 

zakres, Biuro Inwestycji i Nieruchomości wykorzystuje równieŜ trzech dodatkowych 

inspektorów, normalnie funkcjonujących w ramach innej jednostki uniwersyteckiej, a 

mianowicie pracujących w Dziale Budynków i Budowli13 oraz dwóch inspektorów z Działu 

Głównego Energetyka uczelni (inspektorzy ds. instalacji). 

Jeśli chodzi o stronę rozliczeniową inwestycji (ponoszenia i akceptowania wydatków) 

finansowanych przy wykorzystaniu wsparcia unijnego, to – odpowiednio – w realizację obu 

projektów włączeni są równieŜ Kwestor oraz podporządkowane mu działy specjalistyczne. 

JednakŜe merytoryczne funkcje rozliczania wydatków ponoszonych w ramach 

poszczególnych projektów realizowane są w ramach Biura Inwestycji i Nieruchomości – stąd, 

odpowiednio opracowane informacje przekazywane są do Działu Księgowości i Działu 

Finansowego, który to realizuje wydatki projektowe po ich zatwierdzeniu przez Kwestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Na Uniwersytecie Łódzkim dział ten zajmuje się mniejszymi projektami inwestycyjnymi oraz (przede wszystkim) 
utrzymaniem substancji budowlanej. Są to głównie projekty finansowane samodzielnie przez Uniwersytet oraz usługi 
utrzymania obiektów uczelnianych i ich remonty. 
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Kwestie wyboru wykonawców i dostawców w ramach realizowanych projektów unijnych 

równieŜ spoczywają w gestii Biura Inwestycji i Nieruchomości (chodzi tu przede wszystkim o 

organizację przetargów oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień 

stosownie do wymagań ustawowych). Funkcjonujące równolegle ogólnouczelniane Biuro 

Zamówień Publicznych pełni jedynie funkcję wspomagającą – normalnie obsługuje ono 

wszelkiego rodzaju inne zamówienia, nie dotyczące obu realizowanych przez Biuro Inwestycji 

i Nieruchomości projektów unijnych. Biuro Nieruchomości i Inwestycji korzysta natomiast z 

obsługi prawnej Zespołu Radców Prawnych na podobnych zasadach, jak wszystkie 

pozostałe jednostki uniwersyteckie.  

WaŜną dziedzinę zarządzania projektami unijnymi przez Biuro Inwestycji i Nieruchomości 

tworzy równieŜ sfera relacji z Dziekanami Wydziałów, na rzecz których realizowane są 

poszczególne inwestycje. W przewaŜającej mierze relacje te dotyczą pozyskiwania informacji 

i uzgadniania list zakupów sprzętu (np. komputerowego) i wyposaŜenia (np. laboratoryjnego) 

oraz tworzenia odpowiednich specyfikacji do przygotowywanych i organizowanych 

przetargów w trybie zamówień publicznych. 

Pracownicy Biura Inwestycji i Nieruchomości objęci są systemem dodatków płacowych z 

tytułu zarządzania projektami inwestycyjnymi finansowanymi z unijnych środków wsparcia. 

Choć ich poziom nie jest szczególnie wysoki, to jednak mają one pewne znaczenie jako 

instrument motywacyjny. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe koszty osobowe personelu 

zaangaŜowanego w zarządzanie projektami inwestycyjnymi nie stanowią – w przypadku obu 

projektów realizowanych przez Uniwersytet Łódzki – kosztów kwalifikowanych tych projektów. 

Rozwiązania takiego nie zastosowano, wychodząc z załoŜenia, Ŝe rozliczanie wydatków 

osobowych okaŜe się niezmiernie skomplikowane i ryzykowne. 

Zastosowane w Uniwersytecie Łódzkim rozwiązania organizacyjne w sferze zarządzania 

projektami inwestycyjnymi finansowanymi z wykorzystaniem środków unijnych, jak dotąd 

znakomicie sprawdzają się. Po pierwsze widoczna jest ich przewaga w stosunku do rozwiązań 

zastosowanych w początkowych etapach wdraŜania obu projektów. Po drugie, obecny 

zakres zaawansowania zarządzanych projektów oraz ich - co do zasady – nie wywołujący 

większych problemów przebieg, potwierdzają prawidłowość przyjętych ostatecznie 

rozwiązań. ZauwaŜmy równieŜ, iŜ podjęte rozstrzygnięcia w sferze zarządzania 

zagwarantowały nie tylko sprawną realizację aktualnie obsługiwanych zadań 

inwestycyjnych, ale takŜe prowadzą one stopniowo do wykształcenia w strukturze 

administracji uniwersyteckiej komórki, która będzie specjalizować się w zarządzaniu 

projektami, realizowanymi w oparciu o środki wsparcia pochodzące z programów 

europejskich. Natomiast bieŜące zadania inwestycyjne (odtworzeniowe, remontowe, o 

stosunkowo nieznacznej skali) pozostają w gestii odrębnych jednostek uniwersyteckich, które 

jednak – zaleŜnie od skali potrzeb – mogą być równieŜ wprzęgane w procesy realizacji tzw. 

inwestycyjnych projektów unijnych.  

Przedstawiony podział zadań – oparty o kryterium zakresu i źródła finansowania inwestycji – 

powinien zasługiwać na szczególną uwagę. Jego zasadniczo mocną stroną jest efekt w 

postaci budowy wyspecjalizowanej struktury organizacyjnej, dedykowanej do zarządzania 

projektami, rządzącymi się określoną specyfiką, którą kształtują unijne zasady pozyskiwania i 

wykorzystywania finansowania z programów wsparcia.  
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Wart podkreślenie jest takŜe fakt, iŜ zastosowane rozwiązania opierają się na zastanych 

strukturach uczelnianych. Jak pokazuje przykład Uniwersytetu Łódzkiego, struktury te są w 

stanie zarządzać projektami o specyficznych zasadach w zakresie finansowania i rozliczania 

pozyskiwanego wsparcia. Oznacza to tym samym, Ŝe rozwiązania te są dość łatwe do 

zastosowania w przypadku innych uczelni, dysponujących własnymi słuŜbami inwestycyjnymi. 

Kwestią zasadniczą pozostaje natomiast sprawność działania i osobiste zaangaŜowanie 

personelu tego rodzaju jednostek organizacyjnych. W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego w 

duŜej mierze wynika ona z juŜ wcześniej gromadzonych doświadczeń, w tym dotyczących 

realizacji projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych.  

Na koniec trzeba równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe obsada kadrowa struktur zarządzania 

projektami unijnymi w Uniwersytecie Łódzkim nie jest nadmiernie liczna. W rezultacie prowadzi 

to do wysokiej efektywności procesu zarządzania, co oczywiście równieŜ nie jest bez 

znaczenia. 

5.3. Studium przypadku 2 – Akademia Medyczna we Wrocławiu – 

projekt indywidualny 

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest największym ośrodkiem 

medycznym specjalistycznego leczenia chorych z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi 

Lubuskiej. Działające w ramach uczelni dwa szpitale kliniczne (Akademicki Szpital Kliniczny im. 

Jana Mikulicza-Radeckiego oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu) 

są wyposaŜone w najnowszą aparaturę i sprzęt diagnostyczny, umoŜliwiający wykonanie 

unikatowych badań. W placówkach świadczona jest wysokospecjalistyczna pomoc 

medyczna z zastosowaniem najnowszych metod leczenia.  

W Akademii Medycznej jest zatrudnionych obecnie 1758 osób, w tym 1072 nauczycieli i 686 

pracowników nie będących nauczycielami. Do grona pracowników uczelni naleŜy 99 osób z 

tytułem naukowym profesora, 105 osób ze stopniem naukowym dr hab. i 676 osób ze 

stopniem doktora. 

Akademia Medyczna aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach na rzecz rozwoju 

nauki, przedsiębiorczości oraz wprowadzania innowacji technologicznych, zarówno z 

władzami państwowymi, samorządowymi, jak i przedsiębiorstwami. Uczelnia współpracuje ze 

szkołami wyŜszymi przy realizacji proinnowacyjnych projektów zmierzających do budowania 

gospodarki opartej na wiedzy. Jest ponadto partnerem wielu znaczących spółek, klastrów i 

przedsiębiorstw. Mimo, Ŝe nie ma charakteru technicznego, uzyskała ok. 450 patentów na 

wynalazki, w tym kilka europejskich, zawarła takŜe umowy licencyjne z firmami 

farmaceutycznymi. Jako pierwsza wyŜsza uczelnia medyczna w kraju, Akademia Medyczna 

we Wrocławiu, otrzymała certyfikat ISO 9001. 

Akademia Medyczna realizuje program wspomagający komercjalizację swojej działalności 

wynalazczej, na który otrzymała dofinansowanie z projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego „Kreator innowacyjności”.  

Największą inwestycją Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest budowa 

Centrum Klinicznego. Centrum Kliniczne tworzy 9 duŜych obiektów o łącznej kubaturze 

475 000 m3, w których działają lub w niedługim czasie rozpoczną działalność przychodnie i 

kliniki wchodzące w skład Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-

Radeckiego. Ponadto, poza projektami o charakterze szkoleniowym, w dorobku uczelni 

znajdują się niŜej wymienione projekty: 
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− Budowa i wyposaŜenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej 

Farmacji – projekt o wartości ok. 68 mln zł., finansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Zdrowia, 

realizowany w latach 2007-2012. 

− Utworzenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych w 

Ścinawie – projekt infrastrukturalny, o wartości ok. 5 mln zł., finansowany w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a zrealizowany w 

latach 2005-2006. 

Zasadniczym i nadrzędnym celem realizacji projektu jest rozwój Akademii Medycznej we 

Wrocławiu, jako najwyŜszej klasy ośrodka akademickiego, w którym kształci się specjalistów z 

całej Polski, w zakresie nowoczesnych technologii medycznych poprzez podniesienie jakości 

kształcenia wykorzystując technologie informatyczne i komunikacyjne na uczelni.  

Projekt ma charakter inwestycyjny i polega na budowie 5 budynków Zintegrowanego 

Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. Trzy budynki wielokondygnacyjne będą miały charakter dydaktyczno – naukowo 

– badawczy i zostaną w nich zlokalizowane jednostki wydziału. W pozostałych budynkach, o 

charakterze pomocniczym, będą zlokalizowane laboratoria oraz stacja trafo. 

Obecnie Wydział Farmaceutyczny funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach, w obiektach z 

XVIII – XIX wieku. Takie warunki nie sprzyjają wdroŜeniu wymaganych procedur, 

odpowiednich dla określonego poziomu jakości kształcenia. Zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, kaŜda uczelnia, co najmniej co 5 lat przechodzi proces akredytacji i w ostatniej 

ocenie akredytacyjnej otrzymano wyraźne zalecenie konieczności poprawienia istniejących 

warunków.  

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 26.02.2010r. Wartość projektu wynosi 125,9 mln 

zł., z czego wysokość dofinansowania ze środków PO IiŚ to kwota 79 mln zł., a wkład własny 

Beneficjenta na pokrycie kosztów niekwalifikowanych to 46,9 mln zł.. W ramach projektu 

planowane jest takŜe wyposaŜenie nowych budynków w nowoczesny sprzęt laboratoryjny i 

teletechniczny. Łącznie na sprzęt i wyposaŜenie przeznaczono w harmonogramie kwotę 54,1 

mln zł.  

Kamień węgielny pod budowę Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu wmurowano 01.07.2010 r. 

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 31.08.2011 r. Zakończenie projektu, 

związane z jego rozliczeniem, przewidziane jest na 30.03.2012 r. Faza końcowa projektu (czyli 

odbiór robót, wyposaŜenie w aparaturę oraz meble) i uruchomienie obiektu, zaplanowane są 

na III kwartał 2011 r.  

Projekt realizowany jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja prowadzona jest przez 

Generalnego Wykonawcę i nadzorowana przez InŜyniera Kontraktu. Harmonogram realizacji 

projektu w chwili obecnej jest zgodny z przyjętymi załoŜeniami. Opóźnienia, które miały 

miejsce we wstępnym etapie, dotyczyły zwłoki w uzyskaniu pozwolenia budowlanego, co 

zostało spowodowane koniecznością dochowania procedur administracyjnych. Po 

rozstrzygnięciu przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy, dokonano, na prośbę 

Wykonawcy, skrócenia czasu realizacji inwestycji. Beneficjent wyraŜa pewne obawy, co do 

zachowania wszystkich terminów ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne – 

cięŜka i długa zima, obfite deszcze. W kaŜdym tygodniu odbywają się rady budowy, które w 

przypadku pojawiających się zagroŜeń umoŜliwią szybką reakcję. W chwili obecnej za 
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wcześnie jest na ocenę, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko przesunięcia terminu zakończenia 

realizacji inwestycji.  

W imieniu uczelni, proces projektowania oraz budowy inwestycji zgodnie z projektem i jej 

rozliczenia, nadzoruje InŜynier Kontraktu. InŜynier Kontraktu wstępnie przygotowuje wniosek o 

płatność, który po weryfikacji przez Dział Projektów Europejskich uczelni i podpisaniu, zostaje 

przekazany do OPI. Po stronie Generalnego Wykonawcy natomiast jest uzyskanie wszystkich 

wymaganych pozwoleń na uŜytkowanie. W ocenie Beneficjenta współpraca InŜyniera 

Kontraktu z Generalnym Wykonawcą jest dobra. 

Po stronie uczelni nadzór nad całą inwestycją, zgodnie ze statutem uczelni, prowadzi Senat 

wraz z Rektorem. Do realizacji projektu zastosowano metodykę zarządzania PRINCE 2. W 

ramach struktury organizacyjnej uczelni utworzono Komitet Sterujący projektu, którego 

przewodniczącym jest Kanclerz Akademii Medycznej. W skład Komitetu wchodzą: Dziekan 

Wydziału Farmaceutycznego (Główny UŜytkownik), przedstawiciel Inwestora Zastępczego, 

Kierownik Projektu oraz przedstawiciel głównego wykonawcy prac projektowych i 

budowlanych. Komitet Sterujący nadzoruje realizację projektu zgodnie ze standardami 

obowiązującymi na Akademii Medycznej, a przewodniczący Komitetu odpowiada przed 

Rektorem Akademii Medycznej za działania swoje i Komitetu. W uczelni powołany został 

takŜe Dział ds. Projektów EU, który współpracując na bieŜąco z InŜynierem Kontraktu i 

Generalnym Wykonawcą, dba o prawidłową realizację projektu. Podstawą komunikacji z 

OPI, która całkowicie leŜy po stronie Kierownika Projektu, są dokumenty przygotowywane 

przez Dział Projektów ds. EU na podstawie danych uzyskanych od InŜyniera Kontraktu. 

ZaangaŜowany w realizację projektu jest takŜe oddelegowany pracownik Działu 

Technicznego uczelni – warunkuje to ocenę techniczną niektórych zastosowanych rozwiązań. 

W realizację projektu ściśle włączony jest Dział Zamówień Publicznych uczelni, który 

odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do 

przeprowadzenia zaplanowanych postępowań. Dodatkowo, Beneficjent w realizację 

projektu zamierza włączyć Dział Finansowy uczelni. W chwili obecnej projekt jest realizowany 

w systemie zaliczkowym. Beneficjent jednak ma świadomość konieczności zapewnienia 

finansowania przejściowego, co z pewnością będzie wymagało zaangaŜowania Działu 

Finansowego. Stworzona przez Beneficjenta struktura zarządzania projektem jest 

dopasowana do jego potrzeb, a obecne zasoby kadrowe i podział zadań pracowników 

uczelni zapewniają sprawną realizację projektu. Przedstawiciele wszystkich zespołów 

zaangaŜowanych w realizację projektu spotykają się co najmniej jeden raz w tygodniu na 

radach budowy. Dodatkowo, w celu rozwikłania bieŜących trudności, organizowane są 

narady problemowe, w których uczestniczą bezpośrednio zainteresowane rozwiązaniem 

danego problemu działy. Wielokrotnie sprawy projektowe rozstrzygane są w porozumieniu z 

Kanclerzem uczelni, na bieŜąco, bez formalnych narad. Na Ŝyczenie władz uczelni 

organizowane są równieŜ spotkania rektorsko – dziekańskie, na których prezentowany jest 

stan zaawansowania realizacji projektu od strony finansowania, harmonogramu, planów oraz 

bieŜących trudności i przewidywanego ryzyka.  

Firmy pełniące rolę Generalnego Wykonawcy i InŜyniera Kontraktu zostały wyłonione w 

drodze przetargów nieograniczonych, ogłaszanych w biuletynie unijnym. Procedury 

przetargowe zostały opracowywane i przeprowadzone przez Dział Zamówień Publicznych 

uczelni. W przypadku wyboru Generalnego Wykonawcy, udział w postępowaniu 

przetargowym brał wcześniej wyłoniony w postępowaniu przetargowym InŜynier Kontraktu. 

Ze względu na skomplikowany charakter procedur ustawy prawo zamówień publicznych, 
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brak szczegółowych wytycznych do ustawy oraz istniejące obawy Beneficjenta co do 

prawidłowości zastosowania procedur przetargowych opracowanych w uczelni, zwrócono 

się stosownym pismem do Stowarzyszenia Transparency International w Warszawie z prośbą o 

monitoring prowadzonych postępowań przetargowych. Podpisano formalne porozumienie, 

na mocy którego przedstawiciel Stowarzyszenia obserwował przebieg pełnej procedury 

przetargowej. Porozumienie określało zasady działania i wynagradzania przedstawicieli 

Stowarzyszenia. Wynagrodzenie obejmowało jedynie zwrot kosztów podróŜy, kosztów 

ewentualnych dodatkowych własnych konsultacji eksperckich oraz materiałów biurowych i 

było finansowane ze środków uczelni. Obserwator Transparency International Polska 

uczestniczył w spotkaniach roboczych zespołu ds. realizacji inwestycji, w spotkaniach komisji 

przetargowych, uruchomił anonimową skrzynkę pocztową, gdzie wszystkie podmioty 

zainteresowane mogły się zwracać z uwagami i zastrzeŜeniami dotyczącymi prowadzonej 

procedury, zapoznawał się i opiniował dokumentację przetargową, a w szczególności: 

ogłoszenia o przetargach, SIWZ, uczestniczył w otwarciu ofert, zapoznawał się z 

dokumentacją ofertową. Po zakończeniu procedur przetargowych zostały sporządzone 

raporty obserwatora, w którym wskazano na istniejące niedociągnięcia oraz elementy 

wymagające poprawy w przygotowywanej dokumentacji. Po zakończeniu przetargów 

zorganizowano spotkanie podsumowujące, w którym wziął udział Prezes Stowarzyszenia 

Transparency International wraz z oddelegowanym do Beneficjenta obserwatorem. Na 

zakończenie współpracy Beneficjent otrzymał stosowny dyplom okolicznościowy.  

Beneficjent uwaŜa, Ŝe doświadczenie zdobyte we współpracy z Transparency International 

jest na tyle duŜe, Ŝe pozwoli na sprawne przeprowadzenie kolejnych, pozostałych do 

realizacji w projekcie przetargów, we własnym zakresie, zwłaszcza, Ŝe oprócz wytycznych do 

zamówień publicznych pojawiła się równieŜ dość bogata literatura przedmiotu.  

Sprzyjającym elementem sprawności Akademii Medycznej w tym zakresie jest brak rotacji 

kadr, co niewątpliwie ma pozytywny wpływ na w miarę płynny przebieg realizowanych prac. 

Podstawą funkcjonowania władz uczelni w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest ciągłość w 

prowadzonych działaniach. Stosowany jest równieŜ system pracy zespołowej tak, aby co 

najmniej kilka osób miało maksymalny poziom wiedzy.  

W ocenie Kierownika Projektu kluczem do sukcesu w realizacji projektu jest wymiana 

informacji i współpraca z osobami, które po stronie uczelni podejmują decyzje operacyjne – 

kanclerzem, kwestorem i dziekanem. W Akademii Medycznej współpraca ma charakter 

modelowy - udaje się połączyć aktywność przyszłego uŜytkownika obiektu i jego oczekiwań 

oraz duŜego wyczulenia władz uczelni na te potrzeby. W efekcie wszystkie strony są 

zainteresowane dobrym i sprawnym przeprowadzeniem tej inwestycji. Podkreśla się duŜe 

zaangaŜowanie i szybką realizację zadań na poziomie operacyjnym pracowników Działu 

Projektów Europejskich. Ideą zarządzania jest to, Ŝe zespół zdobywa doświadczenie i 

prowadzi sprawne działania nie tylko na potrzeby jednej inwestycji. Podstawowym 

zamierzeniem jest bowiem zbudowanie takich kompetencji, aby to w przyszłości 

procentowało, a zespół był gotowy do podejmowania wysiłku sprawnej realizacji kolejnych 

projektów. Władze uczelni doceniają zaangaŜowanie pracowników w realizację inwestycji. 

Jednocześnie działania uczelni nastawione są na to, aby jak najszybciej rozwiązywać 

powstające trudności, a uczelnia nie była ogniwem, który spowalnia tę inwestycję. Łatwy 

kontakt z władzami uczelni i jednocześnie duŜy kredyt zaufania, a takŜe rozsądny poziom 

swobody przy realizacji inwestycji są podstawą sprawnego działania zespołu. Efektem ma 

być powstanie obiektu odpowiadającego potrzebom przyszłych uŜytkowników.  
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Na podstawie przeprowadzonych rozmów z Beneficjentami, moŜna stwierdzić, Ŝe jednym z 

powaŜniejszych problemów w realizacji projektów jest konieczność stosowania procedur 

ustawy prawo zamówień publicznych. Obawy dotyczą w zasadzie wszystkich elementów 

tego postępowania – począwszy od właściwego napisania SIWZ, a skończywszy na znacznie 

przedłuŜających procedurę protestach i odwołaniach. Nie bez znaczenia dla Beneficjentów 

jest równieŜ takie przygotowanie dokumentacji, aby moŜna było odsunąć jakiekolwiek 

podejrzenia o korupcję bądź „ustawianie” przetargów.  

W trosce o zapewnienie najwyŜszych standardów i jednocześnie pełnej przejrzystości 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niewątpliwie 

interesującym rozwiązaniem jest zaproszenie przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, do 

udziału w całym postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Wykonawcy, 

niezaleŜnego obserwatora ze Stowarzyszenia Transparency International. NaleŜy 

przypuszczać, Ŝe powodem tego była zła atmosfera wokół przetargów realizowanych przez 

wrocławskie uczelnie, wynikająca z głośnych w poprzednich latach problemów z budową 

nowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Według doniesień prasowych, doszło tam do 

powaŜnych nieprawidłowości, objętych śledztwem prokuratorskim. 

W ocenie Beneficjenta decyzja o współpracy ze Stowarzyszeniem niewątpliwie pozwoliła na 

sprawniejsze przeprowadzenie postępowań przetargowych. Spełnione zostało podstawowe 

załoŜenie - wybór jak najlepszej oferty, jak najlepszego kontrahenta i uzyskanie najlepszego 

stosunku jakości do ceny, która okazała się być niŜsza niŜ wstępnie przewidywano. Dzięki 

dobremu przygotowaniu dokumentacji przetargowej, przy udziale zaproszonego 

obserwatora, uniknięto dyskusyjnych bądź budzących wątpliwości zapisów w SIWZ, które 

mogłyby stanowić podstawę do odwołań lub protestów. Nie zostały postawione takŜe 

nieuzasadnione wymagania, które mogłyby zostać uznane za ograniczanie dostępności. Nie 

było równieŜ problemów związanych z wywieraniem jakiegokolwiek wpływu na przebieg 

procedury przetargowej. Wybór Generalnego Wykonawcy przeprowadzono sprawnie, 

uniknięto równieŜ problemu odwołań i protestów, co na ogół zawsze negatywnie wpływa na 

harmonogram realizacji inwestycji. Ponadto udział niezaleŜnego obserwatora w 

procedurach związanych z realizacją zamówień publicznych przyczynił się do wdroŜenia 

standardów przejrzystości i uczciwości wypracowanych przez Transparency International.  

Niewątpliwie cennym wkładem Akademii Medycznej, stanowiącym przykład dobrej praktyki, 

jest zaproszenie do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niezaleŜnego 

obserwatora. Takie rozwiązanie znacznie wzmacnia pozycję Beneficjenta odsuwając wszelkie 

podejrzenia o nieprawidłowości, korupcję, bądź brak przejrzystości prowadzonych 

postępowań. Zaproszenie do współpracy Transparency International, oprócz bezpośredniego 

wpływu na prowadzoną w ramach realizacji projektu procedurę, ma duŜe znaczenie dla 

aktywizowania opinii publicznej przeciwko przypadkom korupcji pojawiającym się w Ŝyciu 

publicznym. Sprzyja równieŜ poprawie sprawnego funkcjonowania instytucji oraz przejrzystości 

mechanizmów regulujących zasady społecznego działania.  

Ze względu na liczne problemy z udzielaniem zamówień publicznych, odnotowane na 

uczelniach realizujących projekty w ramach PO IiŚ, zastosowanie na innych uczelniach 

rozwiązań o takim, bądź podobnym charakterze mogłoby pomóc w sprawnym i przejrzystym 

przeprowadzeniu postępowań, a co za tym idzie ograniczyć występowanie zjawisk 

hamujących realizację projektu, takich jak protesty, odwołania firm startujących w 

przetargach, konieczność rozstrzygnięć przed KIO. Występowanie tych zjawisk, częste, jak 
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wskazuje praktyka, a dodatkowo nakładanie finansowych kar na Beneficjentów w wyniku 

stwierdzonych nieprawidłowości wskazują, Ŝe doradcza rola OPI przy tworzeniu dokumentacji 

przetargowej przez Beneficjentów nie jest wystarczająca. Skala realizacji projektów w tej osi 

priorytetowej uniemoŜliwia oczywiście angaŜowanie jedynie organizacji, które zajmują się 

zapobieganiem korupcji i transparentnością zjawisk społecznych, jak Stowarzyszenie 

Transparency International. Być moŜe pewnym rozwiązaniem, byłoby stworzenie 

Beneficjentom moŜliwości korzystania z profesjonalnego doradztwa na kaŜdym etapie 

prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, co w ostatecznym efekcie 

zaowocowałoby sprawnym prowadzeniem projektów i pełnym wykorzystaniem przyznanych 

środków finansowych14.  

Kolejnym wartym wskazania elementem, sprzyjającym efektywnej realizacji projektu przez 

Akademię Medyczną we Wrocławiu, jest przyjęty przez uczelnię sposób zarządzania. 

Podstawą jest sprawność, pełna informacja i transparentność na kaŜdym etapie realizacji 

projektu we wszystkich komórkach organizacyjnych uczelni. Bliska współpraca władz uczelni z 

przyszłymi uŜytkownikami realizowanej inwestycji, wspólne wypracowywanie rozwiązań, 

szybkie podejmowanie decyzji i skuteczne reagowanie na pojawiające się problemy 

zapewniają sprawną realizację projektu. Sprzyja temu oczywiście sprecyzowana wizja 

wykorzystania realizowanej inwestycji dla celów rozwoju uczelni i podnoszenia jej poziomu 

dydaktyczno-naukowego.  

Wydawałoby się, Ŝe są to procesy o charakterze naturalnym, zachodzące we wszystkich 

uczelniach. Na podstawie przeprowadzonego badania moŜna jednak stwierdzić, Ŝe w 

przypadku niektórych instytucji hierarchiczna struktura uczelni, występujące niekiedy konflikty 

wewnętrzne, zbyt mała dostępność osób podejmujących decyzje dla pracowników 

zespołów projektowych oraz dość często funkcjonujące w uczelni procedury o dość 

zbiurokratyzowanym charakterze wpływają, hamująco na realizację projektów.  Przykład 

Akademii Medycznej we Wrocławiu wskazuje, Ŝe problemy te moŜna skutecznie rozwiązywać 

z poŜytkiem dla sprawności realizacji projektu. 

5.4 Studium przypadku 3 – Wojskowa Akademia Techniczna – projekt 

konkursowy 

Niniejsze studium przypadku dotyczy planowanej przez Wojskową Akademię Techniczną im. 

Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie inwestycji, na realizację której przyznano w trybie 

konkursowym środki finansowe w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy jednego z 

budynków połoŜonych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wraz ze 

zmianą jego funkcji i przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne Wydziału Mechatroniki WAT. 

Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła działalności 1 października 1951 r. Początkowo 

uczelnia składała się z pięciu wydziałów. W kolejnych latach utworzono jeszcze dwa wydziały 

oraz jeden wydział magisterski studiów zaocznych. W latach 1996-2004 Wojskowa Akademia 

Techniczna podlegała procesowi przekształcenia z uczelni wojskowej w wojskowo-cywilną. W 

roku 1997 po raz pierwszy uruchomiono cywilne studia zaoczne, a rok 2002 przyniósł początek 

cywilnym studiom dziennym. W roku 2003 uchwalona została ustawa o Utworzeniu Wojskowej 

Akademii Technicznej, na podstawie której WAT stał się państwową, politechniczną szkołą 

                                                           
14 Oczywiście beneficjenci mieli moŜliwość załoŜenia na takie cele odpowiednich środków w ramach projektu, nie 
wszyscy jednak przewidzieli tego typu wydatki. 



Ewaluacja barier oraz analiza zagroŜeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk 
projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ 

  
 

 
 

58 
 

wyŜszą. Obecnie w swej ofercie dydaktycznej uczelnia posiada studia magisterskie, 

inŜynierskie, podyplomowe i doktoranckie, a takŜe liczne kursy specjalistyczne i językowe. 

Akademia prowadzi studia I stopnia (licencjackie / inŜynierskie), II (magisterskie) i III stopnia 

(doktoranckie) w ponad 50 specjalnościach, na trzynastu kierunkach. Kierunki te to: 

budownictwo, bezpieczeństwo narodowe, chemia, elektronika i telekomunikacja, geodezja i 

kartografia, informatyka, inŜynieria materiałowa, inŜynieria systemów bezpieczeństwa, 

logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz 

zarządzanie i marketing. Trzon naukowo-dydaktyczny Akademii tworzy 79 profesorów, 83 

doktorów habilitowanych oraz 383 doktorów. Na obecną strukturę uczelni składa się sześć 

wydziałów akademickich: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział InŜynierii Lądowej 

i Geodezji, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny i Wydział 

Mechatroniki oraz Instytut Optoelektroniki. 

Podobnie jak inne uczelnie wyŜsze w Polsce, Wojskowa Akademia Techniczna podejmuje 

wysiłki mające na celu ciągłe doskonalenie bazy i oferty naukowo-dydaktycznej. Elementem 

tych działań jest pozyskiwanie środków finansowych z programów europejskich, które 

wspomagają podejmowanie i realizację inwestycji rozwojowych w zakresie infrastruktury 

naukowo-dydaktycznej uczelni. Osiągnięcia Akademii w tym zakresie są niebagatelne. 

Począwszy od 2006 r. Akademia realizuje 13 projektów współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. Dwa z tych projektów wdroŜone zostały w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP), a 

dla pozostałych – realizowanych obecnie – źródło finansowania stanowią w przewaŜającej 

mierze działania wspierające dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (PO IG) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego (RPO WM). Niektóre z tych projektów, choć jest to mniejszość, dotyczą 

rozbudowy lub modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej (np. „Modernizacja budynku 

Biblioteki Głównej WAT poprzez przebudowę oraz dodanie nowych funkcjonalności”).  

Jeden z projektów realizowanych aktualnie przez Wojskową Akademię Techniczną – ten, 

którego dotyczy niniejsze studium przypadku – wdraŜany jest w ramach Działania 13.1 

(projekt przyznany Akademii w trybie konkursowym) Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko („Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki 

Wojskowej Akademii Technicznej”). Projekt ten ma charakter inwestycyjny. Całkowitą wartość 

inwestycji określono na poziomie ok. 25 570 tys. zł. Projekt polega na przebudowie 

istniejącego juŜ na terenie Akademii trzykondygnacyjnego budynku stołówki wraz z 

zapleczem, który w ostatnim czasie był wykorzystywany wyłącznie jako obiekt magazynowy, 

na nowoczesny budynek dydaktyczny, zaprojektowany pod potrzeby Wydziału Mechatroniki 

WAT. Planuje się, Ŝe w zrekonstruowanym budynku zlokalizowane zostaną zarówno 

pomieszczenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, sale ćwiczeniowe i seminaryjne dla 

studentów, jak i duŜa, nowocześnie wyposaŜona sala wykładowa. Powierzchnia całkowita 

przebudowywanego obiektu wynosi ok. 2.800 m. kw. 

Projekt przebudowy budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki WAT znajduje 

się na początkowym etapie realizacji. Umowa w sprawie dofinansowania projektu zawarta 

została w końcu stycznia 2010 r. Akademia posiada gotową dokumentację techniczno-

budowlaną całego przedsięwzięcia. Jest równieŜ gotowa dokumentacja niezbędna do 

ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Dokumenty te wymagają jednak nieznacznych 

korekt w związku ze stwierdzoną w ostatnim czasie potrzebą zmiany przeznaczenia kilku 

pomieszczeń obiektu i wynikających z tego zmian w układzie niektórych instalacji w budynku. 
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Zmiany te wymagają jednak aneksowania umowy o dofinansowanie. Proces uzgodnień w tej 

sprawie został juŜ zainicjowany. Z uwagi na stosunkowo nieznaczny charakter zmian, po 

uzyskaniu zgodny na wnioskowane zmiany, opracowana zostanie nowa wersja projektu i – 

odpowiednio – dokumentacja przetargowa. O ile nie wystąpią nieoczekiwane przeszkody 

formalne, zakłada się, Ŝe przetarg prowadzący do wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych odbędzie się najpóźniej we wrześniu 2010 r. (po okresie wakacyjnym). 

Harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia pozostaje nadal niezagroŜony (w jego 

pierwotnej wersji uwzględniono pewne rezerwy czasowe), choć oczywiście staje się on nieco 

bardziej napięty. 

 

W związku z realizacją projektu przebudowy budynku nr 36 w Akademii utworzony został 

interesujący system zarządzania tym projektem. System ten tworzą określone rozwiązania 

strukturalne i funkcjonalne, zbudowane głównie w oparciu o zasoby Wydziału Mechatroniki. 

W system włączono równieŜ funkcję InŜyniera Kontraktu, którą sprawuje wyłoniona w 

oddzielnym przetargu – jeszcze na etapie sporządzania wniosku projektowego, a więc przed 

zawarciem umowy o dofinansowanie – renomowana firma doradcza. System zarządzania 

projektem tworzą: 

1. Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzą: (i) Rektor Wojskowej Akademii 

Technicznej oraz (ii) Dziekan Wydziału Mechatroniki. Zadaniem Komitetu jest 

sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem realizacji projektu zgodnie z 

wymaganiami umowy o dofinansowanie oraz ustalonym budŜetem i 

harmonogramem. Jednocześnie osoby tworzące Komitet Sterujący koncentrują 

wszelkie niezbędne uprawnienia do asygnowania zasobów oraz inicjowania kolejnych 

etapów realizowanego przedsięwzięcia. 

Biuro Projektu 

Zespół ds. zamówień 

publicznych 

Zespół ds. rozliczeń 

rzeczowo-finansowych 

Zespół ds. obsługi 

finansowo-księgowej 

Zespół ds. promocji 
Zespół ds. nadzoru 

inwestorskiego 

Inżynier Kontraktu 

Kierownik Projektu 

Kierownik Administracyjny 

Wydziału Mechatroniki 

Komitet Sterujący Projektu 

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dziekan Wydziału Mechatroniki 

Nadzór autorski 
Podmioty 

zewnętrzne 
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2. Kierownik Projektu (Kierownik Administracyjny Wydziału Mechatroniki) – funkcja 

zarządzania operacyjnego projektem. Kierownik Projektu odpowiada za zarządzanie i 

koordynowanie pracy wszystkich pozostałych zespołów zadaniowych. 

3. Zespoły specjalistyczne: 

• Zespół ds. zamówień publicznych (2 os.) – odpowiedzialny za przygotowanie i 

przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlano-montaŜowych, 

przetargu na wyposaŜenie budynku oraz 1-3 przetargów na dostawę i 

wyposaŜenie obiektu w sprzęt IT / AV. 

Zadania szczegółowe zespołu określono jako: (i) prowadzenie spraw 

związanych z ogłoszeniem, przeprowadzeniem oraz zakończeniem 

postępowań przetargowych zgodnie z regulacjami dotyczącymi zamówień 

publicznych, dla potrzeb przedmiotowego projektu, (ii) sporządzanie i 

archiwizowanie dokumentów związanych z przeprowadzonymi przetargami, 

(iii) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem i przesyłaniem informacji 

dotyczących rozpoczęcia przetargu i rozstrzygnięć postępowań 

przetargowych, (iv) udział w pracach komisji przetargowych w zakresie obsługi 

organizacyjno-prawnej, (v) załatwianie spraw związanych z wnoszeniem i 

zwrotem wadiów. 

• Zespół ds. rozliczeń rzeczowo-finansowych (2 os.) – odpowiedzialny za: (i) 

świadczenie pomocy InŜynierowi Kontraktu w zakresie sporządzania raportów 

monitoringowych, wniosków o płatność, sprawozdań rocznych i okresowych, 

(ii) monitorowanie postępów osiągania zakładanego poziomu wskaźników w 

ramach projektu, (iii) monitorowanie terminowości i jakości realizowanych 

dostaw w ramach projektu oraz (iv) monitorowanie zgodności postępu 

rzeczowego inwestycji z postępem finansowym realizowanego  projektu. 

• Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej (2 os.) – zadania tego zespołu 

obejmują: (i) obsługę finansowo-księgową środków pomocowych projektu 

współfinansowanego z funduszy UE, (ii) obsługę i monitoring rachunku 

bankowego, słuŜącego do rozliczeń dotacji, (iii) opisy i potwierdzenia opisów 

dokumentów (wyciągów) bankowych oraz (iv) ewidencję dokumentów 

finansowo-księgowych zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie 

projektu. 

• Zespół ds. promocji (2 os.) – odpowiedzialny za: (i) zaprezentowanie projektu 

„Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki 

Wojskowej Akademii Technicznej” oraz jego rezultatów, jak najszerszej grupie 

odbiorców, a takŜe informowanie społeczeństwa o projekcie i przede 

wszystkim źródłach finansowania, (ii) planowanie i nadzór nad prawidłową 

wizualizacją i działaniami promocyjnymi projektu. 

• Zespół ds. nadzoru inwestorskiego (2 os.) – zadaniem zespołu jest pełnienie 

nadzoru i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem InŜyniera Kontraktu. 

Zespół będzie równieŜ odpowiedzialny za ułatwienie InŜynierowi Kontraktu 

dostępu do struktur administracyjnych WAT w celu zdobycia niezbędnych 

uprawnień (przepustki, wjazd samochodów, pozwolenia na wwóz/wywóz 

niezbędnych dokumentów lub rzeczy materialnych, itp.).  
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4. InŜynier Kontraktu (podmiot – doradca zewnętrzny), odpowiedzialny za realizację 

następującej wiązki działań: 

− pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, 

− zapewnienie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi, 

dotyczącymi nadzorowania inwestycji współfinansowanych środkami z Unii 

Europejskiej, 

− nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdraŜaniem inwestycji, 

− wspieranie wszystkich czynności technicznych, administracyjnych i finansowych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

− monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów 

prezentujących wskaźniki fizyczne i finansowe w procesie realizacji projektu, 

− kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, 

przepisów związanych z ochroną środowiska, 

− kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem, 

− sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych, 

końcowych) sprawozdań, raportów, harmonogramów, planów, prognoz 

wydatków, 

− uczestnictwo w kontrolach instytucji zewnętrznych, wyjaśnianie wątpliwości, 

przygotowanie (wspólnie z zespołami merytorycznymi) stanowisk w sprawach 

związanych z realizowanym projektem. 

5. Nadzór autorski (projektant), wykonujący działania i odpowiadający za kwestię 

zgodności i ewentualnie zmiany w projekcie budowlanym. ZaleŜność wyłącznie od 

Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu, a takŜe częściowo - Zespołu ds. nadzoru 

inwestorskiego (w tym InŜyniera Kontraktu). 

6. Biuro Projektu (1 os.), jednostka organizacyjna o charakterze ogólnoobsługowym. 

Zakres odpowiedzialności Biura obejmuje: (i) wsparcie działalności Kierownika Projektu 

oraz zespołów specjalistycznych, (ii)  prowadzenie całokształtu zagadnień 

związanych z realizowanym projektem, w tym:  

− prowadzenie dokumentacji projektu, 

− świadczenie pomocy dla Zespołów w zakresie przestrzegania procedur 

prawidłowego rozliczania inwestycji, 

− zbieranie i przechowywanie danych o faktycznym postępie prac oraz zmianach 

harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,   

− współorganizowanie posiedzeń Komitetu Sterującego;  

− współpraca przy tworzeniu raportów;  

− pełnienie roli sekretarza podczas narad związanych z przebiegiem realizacji 

projektu.  

Ustanowiony w Akademii system zarządzania projektem w pełni pokrywa główne obszary 

problemowe wdraŜania typowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ponadto, w systemie tym 

uwzględniono równieŜ podmiot doradcy – InŜyniera Kontraktu (który ustanowiony został juŜ 

wcześniej i był odpowiedzialny za przygotowanie wniosku projektowego). Zadbano równieŜ o 
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odpowiednie umocowanie i decyzyjność całego zespołu zarządzającego projektem poprzez 

Komitet Sterujący. Na szczególną uwagę zasługuje takŜe przejrzystość strukturalna całego 

systemu oraz wzmacniający ją jasny podział kompetencji / odpowiedzialności pomiędzy 

poszczególnymi zespołami. Opisana struktura ma charakter bardzo elastyczny – tworzą ją 

osoby, które na co dzień realizują równieŜ inne zadania. Tego rodzaju rozwiązanie pozostaje 

adekwatne do rzeczowej i finansowej skali zarządzanego projektu (skala ta nie jest 

szczególnie duŜa, co oznacza, iŜ moŜliwa jest współobecność róŜnych zadań, w ramach 

konkretnych stanowisk pracy, bez szkody dla realizacji któregokolwiek z obszarów 

zadaniowych).  

NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe wszystkie osoby – pracownicy WAT – pełniący funkcje w systemie 

zarządzania projektem objęci są systemem motywacyjnym (dodatki płacowe). Zastosowane 

rozwiązanie zapewnia wysoką efektywność ekonomiczną funkcjonowania struktury 

zarządzania – jako taka ma ona charakter doraźny, co oznacza, Ŝe po zakończeniu realizacji 

projektu zakończy działalność.  

Przedstawione rozwiązanie nadaje się do odwzorowania w przypadku tworzenia struktur 

zarządzania praktycznie wszelkiego rodzaju projektami inwestycyjnymi. Poza ustanowieniem 

zewnętrznego podmiotu InŜyniera Kontraktu opiera się ono wyłącznie na zasobach 

wewnętrznych uczelni. Oczywiście, określona wartość dodana generowana przez 

ustanowiony w ten sposób system, wynika równieŜ z faktu powołania podmiotu pełniącego 

funkcję InŜyniera Kontraktu. W analizowanym modelu nie jest to jednak warunek konieczny, o 

ile tylko czynności przyporządkowane InŜynierowi Kontraktu mogłyby być skutecznie 

prowadzone przez wyspecjalizowane kadry uczelni.   

Warto natomiast zwrócić uwagę na fakt, Ŝe taka, stosunkowo rozbudowana, struktura, 

szczególnie w przypadku projektów relatywnie mniejszych rozmiarów (a z takim mamy do 

czynienia w przypadku WAT) moŜe prowadzić do opóźnień w podejmowaniu decyzji i w 

szybkim przekazywaniu informacji. W przypadku projektów inwestycyjnych, realizowanych ze 

środków europejskich, takie zagroŜenia naleŜy ocenić jako powaŜne. 

5.5 Studium przypadku 4 – Politechnika Gdańska – projekt konkursowy 

Politechnika Gdańska została utworzona 6 października 1904 roku jako Królewsko – Pruska 

WyŜsza Szkoła Techniczna. Po II Wojnie Światowej, na podstawie dekretu z 1945 r., stała się 

polską państwową szkołą akademicką. Obecnie jest największą uczelnią techniczną w 

regionie pomorskim. Działa na niej dziewięć wydziałów: Wydział Architektury, Wydział 

Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i 

Automatyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział InŜynierii Lądowej i 

Środowiska, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydział 

Zarządzania i Ekonomii. W ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 

wprowadzonej w 2006 r., cztery wydziały mają najwyŜszą, pierwszą kategorię, za osiągnięcia 

naukowo-badawcze. Są to: Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska.  

Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba studentów Politechniki Gdańskiej zaczęła 

systematycznie wzrastać – obecnie jest rekordowa i wynosi ponad 25 tys. studentów i 

słuchaczy. Z ogólnej liczby, 19 tys. to studenci studiów stacjonarnych, 3,8 tys. studiów 

niestacjonarnych, 1,9 tys. studiów podyplomowych i MBA, a 429 studiów doktoranckich. 

Studiują oni na 33 kierunkach studiów (wydziałowych, międzywydziałowych i 
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międzyuczelnianych) i 109 specjalnościach, a takŜe na 6 studiach doktoranckich (w tym na 

Środowiskowym Studium Doktoranckim). Uczelnia oferuje teŜ 50 róŜnego rodzaju studiów 

podyplomowych. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z 2009 r., 

Politechnika Gdańska zajęła drugie miejsce, co do liczby kandydatów na studia, 

przypadających na jedno oferowane miejsce. 

Od początku działalności Politechniki Gdańskiej bardzo waŜną rolę odgrywała współpraca 

międzynarodowa. Dziś obejmuje 20 państw, w tym 15 europejskich. Jest ona prowadzona w 

ramach 74 umów, z których najwięcej, bo aŜ 16, zawarto z uczelniami niemieckimi. 

Politechnika Gdańska prowadziła wiele projektów o charakterze inwestycyjnym. W roku 2010 

na Politechnice Gdańskiej realizowane są niŜej wymienione inwestycje i projekty:  

− Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,  

− Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej,  

− Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji 

Odnawialnych Źródeł Energii – LINEA 2, 

− Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze,  

− Unowocześnienie wyposaŜenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 

− Modernizacja i rozbudowa laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 

infrastruktura edukacyjna i naukowo – dydaktyczna, 

− Pomorska Biblioteka Cyfrowa.  

Wszystkie projekty są współfinansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 

Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja audytoriów i sal wykładowych Politechniki 

Gdańskiej. Będzie to remont 13 sal - 7 audytoriów i 6 sal wykładowych w budynkach 

zajmowanych przez pięć wydziałów: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i 

Automatyki, Wydział Chemiczny, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydział 

Mechaniczny. Wyremontowane pomieszczenia zostaną równieŜ wyposaŜone w sprzęt 

audiowizualny i technologie ICT. W ramach tego projektu zostanie równieŜ zrealizowana 

dobudowa - pomieszczenia przylegającego do tylnej ściany Audytorium Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki oraz adaptacja pomieszczeń znajdujących się na tyłach tego 

audytorium. Będą w nich umieszczone Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. 

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu środowiska pozwalającego na nieograniczony 

terytorialnie spacer po zadanym świecie wirtualnym. W tym celu zostanie zaprojektowane i 

wykonane urządzenie symulujące autonomiczne przemieszczanie się wewnątrz sceny 

generowanej komputerowo. WraŜenie samodzielnego ruchu uzyskane zostanie poprzez 

zastosowanie mechanizmu pozwalającego na chód w dowolnym kierunku bez zmiany 

pozycji maszerującego (chód w miejscu). Wizualizacja polegać zaś będzie na równoległej 

projekcji obrazu trójwymiarowego na wszystkie ściany wyposaŜonego w ten mechanizm 

pomieszczenia, wzbogaconej o generację dźwięku przestrzennego.  

Z powstałej infrastruktury korzystać będzie ok. 13 tys. studentów. Realizacja projektu znacznie 

wzbogaci ofertę dydaktyczną Politechniki Gdańskiej o moŜliwość wykorzystania do pokazów 

oraz zajęć laboratoryjnych i demonstracyjnych wysokospecjalistycznych zapleczy 

laboratoryjnych audytoriów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału 

Chemicznego. Rozwój nowoczesnego, znaczącego w skali kraju ośrodka akademickiego 

zajmującego się edukacją w zakresie nowoczesnych technologii, przyczyni się do 

wzmocnienia konkurencyjności regionu północnego i województwa pomorskiego.  
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Projekt ma wartość 24 mln 670 tys. zł. Umowa na realizację została podpisana 27.10.2010 r., a 

zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2013 r.  

Projekt Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej jest jednym z realizowanych centralnie 

strategicznych projektów uczelni. Projekt zarządzany jest zgodnie z metodą przyjętą na 

Politechnice Gdańskiej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej oraz zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami Politechniki Gdańskiej. Projekt 

realizowany jest w ramach standardowych struktur uczelni. Planowane jest jednak 

wyodrębnienie sekcji projektów strategicznych, na którą będą składać się duŜe projekty 

inwestycyjne, realizowane przez Politechnikę Gdańską. W chwili obecnej projekt 

organizacyjnie podlega Rektorowi oraz Kanclerzowi Politechniki Gdańskiej. Zespół do 

realizacji projektu został powołany przez Kanclerza uczelni. 

W skład zespołu projektowego wchodzą: 

− Kierownik Projektu, 

− Specjalista ds. zamówień publicznych, 

− Specjalista ds. rozliczeń. 

Zdaniem Beneficjenta, moŜe się okazać, Ŝe w przyszłości, wraz z rosnącą liczbą zadań, 

konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych pracowników. Obecnie wszyscy pracownicy 

zespołu są zatrudniani na czas określony, dostosowany do realizacji projektu. 

Organem doradczym dla realizacji projektu jest powołana przez Rektora Politechniki 

Gdańskiej Rada Projektu. Na kaŜdym z pięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej 

uczestniczących w projekcie, wyznaczeni są przez właściwych dziekanów Koordynatorzy 

Wydziałowi. Przedstawiciele wydziałów uczestniczą w Radzie Projektu, która jest zwoływana 

raz w miesiącu. Ze względu na konieczność realizacji projektu w trakcie roku akademickiego, 

silnym czynnikiem jest konieczność zmniejszenia negatywnego jego wpływu na działania 

dydaktyczne uczelni. Mobilizuje to wydziały uczelni do udziału w realizacji projektu i nadzoru 

przyjętych terminów wykonania prac.  

System zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej jest określany jako sprawny. Zespół 

projektowy ma wsparcie ze strony władz uczelni, traktujących realizację projektów 

priorytetowo. DuŜe znaczenie ma moŜliwość stałego i bezpośredniego kontaktu z kanclerzem 

uczelni, ocenianym jako osoba o wysokich kompetencjach i umiejętnościach zarządczych.  

W chwili obecnej realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem (w wyniku uzgodnień z 

OPI, został zaktualizowany i wprowadzony aneksem do umowy o dofinansowanie projektu). 

Najbardziej zaawansowane są prace na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki i Wydziale 

Chemicznym. Zakończenie tych prac nastąpi w bieŜącym roku. Cały projekt jest 

zaplanowany do końca 2013 r. Ze względu na długi czas realizacji projektu i, w związku z tym, 

zmieniające się warunki rynkowe nie planowano wyboru Generalnego Wykonawcy prac. 

Remont audytoriów i sal, podobnie, jak zakup wyposaŜenia, będzie prowadzony przez 

wykonawców wybranych w wyniku odrębnych postępowań przetargowych dla kaŜdego 

wydziału.  

Nadzór budowlany dla prowadzonych prac prowadzony jest przez dział inwestycji i 

remontów Politechniki Gdańskiej. Beneficjent dopuszcza jednak moŜliwość przeprowadzenia 

postępowania przetargowego na nadzór budowlany w miarę realizowania kolejnych zadań 

projektu.  
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Dokumentację przetargową (SIWZ) przygotowuje pracownik zespołu projektowego, we 

współpracy z Działem Zamówień Publicznych i Działem Remontowo – Budowlanym 

Politechniki Gdańskiej. Dział Zamówień Publicznych jest centralną jednostką Politechniki 

Gdańskiej, w związku z tym prowadzi zamówienia publiczne na poziomie centralnym. 

Dodatkowo, na kaŜdym wydziale Politechniki, zatrudnione są osoby zajmujące się 

zamówieniami publicznymi. Liczba przetargów jest jednak na tyle duŜa, Ŝe równieŜ w ramach 

poszczególnych zespołów projektowych, zatrudnione są osoby do prowadzenia postępowań 

związanych z zamówieniami publicznymi na poziomie poszczególnych projektów. 

Projekt prowadzony jest w systemie refundacyjnym. Został juŜ złoŜony pierwszy wniosek o 

płatność i przygotowywany jest kolejny. Wniosek o płatność przygotowuje biuro projektu. Po 

zweryfikowaniu przez Dział Rozliczenia Projektów i Dział Projektów Europejskich, przekazywany 

jest do podpisu i wysyłany do OPI.  

Nietypowym rozwiązaniem – na tle projektów realizowanych przez inne uczelnie - jest 

newsletter zawierający szczegółowe, bieŜące informacje o projekcie. Jest wydawany raz w 

tygodniu, bądź raz na dwa tygodnie i rozsyłany elektronicznie do wszystkich osób 

zainteresowanych realizacją projektu.  

Przekazywanie informacji w formie newslettera (odrębnego dla kaŜdego z projektów 

realizowanych przez Politechnikę Gdańską) gwarantuje pełną informację o stanie realizacji 

projektu dla wszystkich zainteresowanych komórek uczelni.  

Newsletter prezentuje skrót bieŜących informacji z realizacji projektu, i zawiera opis: 

− wszelkich aktualizacji harmonogramu, 

− zmian w obowiązujących procedurach dokonywanych zarządzeniami rektora, 

− ogłaszania i rozstrzygnięcia poszczególnych postępowań przetargowych na 

poszczególne zadania, 

− informacji o składzie komisji przetargowych, 

− podpisanych umów na realizację poszczególnych zadań bądź ich części, 

− szkoleniach pracowników zespołów projektowych 

− ustaleniach dokonanych z OPI, 

− sporządzanych wnioskach o płatność projektu. 

Wydawany newsletter porusza równieŜ kwestie kluczowych obowiązków, związanych z 

realizacją projektu takich jak konieczność dokonywania szczegółowych uzgodnień z OPI, 

bądź zasady kwalifikowalności wydatków. Informowanie o przebiegu realizacji projektu, a w 

szczególności o wystąpieniu zmian, bądź problemów utrudniających realizację, ma 

znaczenie dla wszystkich zainteresowanych prowadzonym projektem. 

Newsletter jest niewątpliwie interesującym rozwiązaniem, niespotykanym na innych 

uczelniach. Jest to szybki i skuteczny sposób przekazywania informacji, co w przypadku 

realizacji projektu tak silnie ingerującego w funkcjonowanie aŜ pięciu wydziałów uczelni ma 

ogromne znaczenie. Pozwala bowiem, zwłaszcza w trakcie roku akademickiego, 

szczegółowo zaplanować harmonogram zajęć dydaktycznych i wykorzystać dostępne sale 

audytoryjne. Na czas przypadającego remontu, wszystkie wydziały są w stanie zapewnić 

sobie aule zastępcze w innych budynkach. Dokonują tego we własnym zakresie, jak do tej 

pory bez problemów – równieŜ dzięki precyzyjnej informacji o stanie realizacji projektu. 

Jednak w przypadku przeciągania się prac projektu w czasie, chociaŜby ze względu na 

wartość historyczną obiektów i potrzebę prac archeologicznych, zajęcia mogą nakładać się 

na siebie i moŜe się pojawić konieczność wynajęcia dodatkowych sal. W takim przypadku, 
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bieŜąca informacja o stanie realizacji projektu, przekazywana za pośrednictwem newslettera, 

będzie miała jeszcze większe znaczenie. Da bowiem moŜliwość szybkiego reagowania i 

pozwoli na maksymalne osłabienie negatywnego wpływu realizacji projektu na 

funkcjonowanie uczelni.  

Newsletter, jako forma przekazywania bieŜących informacji o stanie realizacji projektu do 

wszystkich zainteresowanych jest niewątpliwie formą godną upowszechnienia wśród innych 

uczelni realizujących projekty. Zapewnia pełną informację we wszystkich komórkach uczelni, 

co sprzyja otwartości i przejrzystości prowadzonych działań. W uczelniach realizujących 

projekty na ogół nie prowadzi się działań informacyjnych dotyczących szczegółów 

realizacyjnych projektu na duŜą skalę. Informacje na ogół przepływają między zespołem 

realizującym projekt a innymi komórkami, które są w jakiś sposób w realizację włączone – 

działem zamówień publicznych, działem inwestycji bądź finansowym. Na ogół nie stosuje się 

form takich, jak biuletyn wewnętrzny, bądź newsletter, przekazywanych elektronicznie do jak 

najszerszej grupy pracowników. Wynika to prawdopodobnie z tego, Ŝe nie ma zbyt wielu 

projektów, które tak, jak „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” ingerowałyby w 

bieŜące funkcjonowanie większości wydziałów uczelni. Ze względu na konieczność 

prowadzenia prac w trakcie roku akademickiego, a nie tylko podczas przerw w zajęciach, 

płynny przepływ informacji w strukturach uczelni, jest podstawą efektywności ich 

funkcjonowania. Wynikiem tego jest sprawniejsze zarządzanie, co ma duŜe znaczenie takŜe 

dla kultury organizacyjnej uczelni.  

5.6 System motywacyjny dla beneficjentów realizujących projekty z 

najbardziej interesującymi rozwiązaniami 

PowyŜej opisane rozwiązania stanowią przykłady dobrych, interesujących praktyk 

projektowych, które prawdopodobnie częściowo mogłyby być wykorzystane takŜe przez 

pozostałych beneficjentów Działania 13.1. MoŜna zadać interesujące pytanie, czy nie byłoby 

przydatne stworzenie mechanizmu motywującego beneficjentów do wypracowania tego 

typu interesujących rozwiązań. 

Taka moŜliwość wymaga jednak pewnego komentarza. Mianowicie, interesujące 

rozwiązania słuŜą przede wszystkim skutecznej realizacji projektu. Dobrze zaprojektowana 

struktura organizacyjna, czy dobry przepływ informacji w ramach uczelni, są korzystne nie 

dlatego, Ŝe ktoś je moŜe docenić, ale dlatego, Ŝe słuŜą samej uczelni i realizowanemu przez 

nią projektowi. Warto teŜ zwrócić uwagę, Ŝe to, na ile dane rozwiązanie jest faktycznie 

interesujące, jest zawsze przedmiotem dość subiektywnej oceny. Wprawdzie ostatecznym 

kryterium pozostaje skuteczność realizacji projektu (realizacja zgodnie z harmonogramem, 

terminowe wydawanie środków), jednak zawsze moŜna zadawać pytania na ile to właśnie 

dane rozwiązanie przyczynia się do tej skuteczności, a na ile jest ono całkowicie neutralne. 

NiezaleŜnie od powyŜszych zastrzeŜeń warto rozwaŜyć wprowadzenie systemu 

motywującego beneficjentów do wprowadzania interesujących rozwiązań i sprawnej 

realizacji projektu. Warto przy tym pamiętać, Ŝe jedną za najtrudniejszych kwestii będzie 

zawsze ustalenie kryteriów oceny projektów. Bardzo trudno będzie bowiem ustalić całkowicie 

obiektywne kryteria; kryteria subiektywne mogą być zaś zawsze podwaŜane przez 

beneficjentów. Dlatego teŜ przed ewentualnym przeprowadzeniem takiej oceny warto 

rozwaŜyć jej wszelkie wady i zalety. Konkretne rozwiązania mogłyby przybrać następujący 

charakter: 
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− naturalną drogą wydaje się ogłoszenie konkursu na najbardziej interesujące 

rozwiązania w realizacji projektów w ramach Działania 13.1. Konkurs powinien zostać 

ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą. Jak zawsze w tego typu przypadkach 

trudną kwestią pozostają moŜliwe nagrody. Mogą mieć one charakter symboliczny 

(dyplom, gratulacje Ministra), mogą mieć teŜ jednak charakter finansowy. Z całą 

pewnością te ostatnie będą znacznie bardziej doceniane przez członków zespołów 

projektowych. W takiej sytuacji kierownik projektu powinien podejmować decyzję o 

sposobie podziału nagrody pomiędzy członków zespołu projektowego.  

− drugą moŜliwością jest wprowadzenie nagród na poziomie całych projektów 

(poniekąd na wzór Krajowej Rezerwy Wykonania). W takiej sytuacji (o ile w ogóle jest 

to moŜliwe od strony prawnej; ewentualnie źródłem finansowania mogłyby być 

oszczędności powstałe w ramach projektów) projekty najlepsze, z najbardziej 

interesującymi rozwiązaniami, byłyby nagradzane zwiększeniem dofinansowania, co 

pozwoliłoby na przykład na zakup dodatkowego sprzętu. 

W obu sytuacjach warto jednak rozwaŜyć połączenie subiektywnej oceny najlepszych 

praktyk z selekcją wstępną pod kątem jakości postępu finansowego i rzeczowego projektu. 

Chodzi tylko o to, aby projekty z wypracowanymi najciekawszymi rozwiązaniami nie 

okazywały się projektami ze znacznymi opóźnieniami w realizacji. Dodatkowo celowe byłoby 

zorganizowanie konkursu w znaczącym momencie dla realizacji wszystkim projektów, jakim 

moŜe być na przykład zakończenie wszystkich przetargów na roboty remontowo budowlane. 
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6. MOśLIWE DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTÓW 

6.1 Współpraca z IP oraz IW. Zidentyfikowane braki wiedzy oraz 

ocena dotychczasowych działań wspierających 

Badani głównie współpracują z Instytucją WdraŜającą. Kontakty z Instytucją Pośredniczącą 

są bardzo rzadkie. 

Ocena współpracy z Instytucją WdraŜającą wyraŜona w ramach badań ilościowych CAWI 

jest generalnie dość pozytywna. Wyniki odpowiedzi na pytanie dotyczące tej kwestii 

przedstawiamy poniŜej: 

Rys. 11. Ocena współpracy z IW – Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI). 

 
Źródło: Działanie 13.1. – badanie ewaluacyjne; CAWI. 

Jak widać, ok. 91% badanych dobrze lub bardzo dobrze ocenia współpracę z OPI.  

W ramach ankiet CAWI badaliśmy teŜ ocenę procesu komunikacji z OPI. W tej sferze najwyŜej 

oceniane są w kolejności: płynność przepływu informacji i jej aktualność, zaś najsłabiej 

szybkość reakcji na zgłaszane pytania i problemy. Warto jednak zaznaczyć, Ŝe w kaŜdym z 

wymiarów odsetek ocen pozytywnych wynosił co najmniej 88%15. Szczegóły oceny procesu 

komunikacji przedstawia kolejny rysunek.  

 

 

 

                                                           
15 Warto przy tym pamiętać, Ŝe poniewaŜ badanie było realizowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego, badani mogli nieco zawyŜać swoje oceny. Nie wydaje się jednak, aby ten czynnik miał bardzo istotne 
znaczenie.  
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Rys. 12. Ocena procesu komunikacji z Instytucją WdraŜającą. 

 
Źródło: Działanie 13.1. – badanie ewaluacyjne; CAWI. 

Wyniki badań jakościowych wskazują na nieco bardziej zróŜnicowaną ocenę współpracy z 

OPI, choć zdecydowanie przewaŜają oceny korzystne, a nawet bardzo korzystne. Nie brak 

wśród nich ocen wręcz entuzjastycznych: „ My mamy kontakt z OPI głównie, ja przynajmniej 

oceniam to znakomicie. Osoba, która prowadzi tam nasz projekt, ona nam przypomina 

nawet o terminach, jak nie pamiętamy, to juŜ 2 dni wcześniej mamy informację, Ŝe coś juŜ 

trzeba zrobić. /.../ Faktem jest, Ŝe bardzo czuć, Ŝe oni rozumieją, Ŝe sukces naszego projektu, 

to będzie teŜ ich sukces. Nie stoją nad nami jak policjant, nie wyszukują błędów po to, Ŝeby 

nas karcić, tylko faktycznie mają poczucie, Ŝe im więcej pozwolą nam poprawić rzeczy, tym 

wszyscy będą bardziej zadowoleni” /IDI-SW/.  

W wypowiedziach przedstawicieli uczelni przewaŜają zatem nuty pozytywne; generalnie 

zdecydowanie dobrze jest teŜ oceniana współpraca z opiekunami projektów, choć 

pojawiają się teŜ dobrze uargumentowane postulaty, dotyczące zmiany jej formuły, o 

których piszemy dalej. 

Jeśli chodzi o moŜliwe usprawnienia we wzajemnej współpracy, to wskazywano następujące 

istotne, niŜej opisane elementy. Najczęściej zwracano uwagę na to, Ŝe nawet dokonywane 

przez OPI interpretacje przepisów nie mają de facto charakteru wiąŜącego. Przykładowo 

mogą one zostać zanegowane przez instytucję przeprowadzającą kontrolę. Ostateczna 

odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie zawsze spoczywa na beneficjencie. 

Sytuacja taka byłaby całkowicie akceptowalna, gdyby tylko przepisy i wytyczne były 

całkowicie jasne. Niestety w wielu obszarach nie są one zbyt precyzyjne, wymagają 

interpretacji, dodatkowo zaś zarówno przepisy, jak i przede wszystkim ich interpretacje 

podlegają zmianom. W rezultacie pomoc OPI w tej sferze jest niekiedy uznawana za 
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niewystarczającą (badani zdają sobie przy tym sprawę, Ŝe przyczyny tego są złoŜone i w 

duŜej mierze nie są zaleŜne od Instytucji WdraŜającej). Jak zatem wskazuje jeden z badanych: 

„To co nas troszkę niepokoi to jest system odpowiedzi, Ŝe przychodzi odpowiedź, z której tak 

naprawdę niewiele wynika. /…/ słyszymy, Ŝe zdaniem instytucji wdraŜającej nie popełniamy 

tego błędu, ale nie jest to odpowiedź, która nas do czegokolwiek obliguje, bo przyjdzie ktoś, 

kto powie, ze jednak błąd popełniliśmy. I niestety większość odpowiedzi sprowadza się mniej 

więcej do tego. Nic tak naprawdę nie wnoszą, /…/ to nie daje Ŝadnych gwarancji, no a to 

by się czasami przydało, zwłaszcza przy stopniu skomplikowania sprawy” /IDI-SW/. Kwestia 

odpowiedzi i wyjaśnień, które de facto w niczym nie pomagają była podnoszona bardzo 

często: „My często nie wiemy, albo nie potrafimy do końca uzyskać od OPI jednoznacznej 

informacji, co powinniśmy zrobić w jakimś konkretnym momencie. Odpowiedź, którą my 

dostajemy jest taka, Ŝe ja jej nie rozumiem. W sensie formalnym prawdopodobnie napisana 

jest rewelacyjnie, natomiast nic z niej nie wynika. Co oznacza, Ŝe bardzo często jest tak, Ŝe wy 

musicie podjąć decyzję i wy bierzecie za to odpowiedzialność. Kiedy my pytamy o konkretną 

rzecz. A odpowiedź jest zgodnie z zarządzeniem, ustawą i nie ma odpowiedzi” /IDI-SW/. Ten 

problem dotyczy zresztą nie tylko tego Działania i tej Instytucji WdraŜającej, ma on charakter 

dość powszechny. Z punktu widzenia beneficjenta taka sytuacja (mimo, Ŝe często całkowicie 

niezawiniona przez Instytucję WdraŜającą) jest jednak stosunkowo trudna do 

zaakceptowania: wielu beneficjentów uwaŜa bowiem Ŝe to instytucje przekazujące 

pieniądze powinny być w stanie interpretować odpowiednie wymogi. Z kolei instytucje 

odpowiedzialne za wdraŜanie wskazują, Ŝe to beneficjenci powinni być właśnie 

odpowiedzialni za interpretację wytycznych, co zapewnia im pewną konieczną swobodę w 

realizacji projektów. 

Badani dość powszechnie wskazywali na pewną asymetrię terminów po stronie Instytucji 

WdraŜającej i po ich stronie. O ile bowiem OPI ma na wykonanie pewnych działań (np. 

rozpatrzenie wniosku o płatność) np. 60 dni, to beneficjent musi coś zrobić (np. dokonać 

poprawek we wniosku o płatność) przykładowo w ciągu 7 dni. Oczywiście beneficjenci zdają 

sobie sprawę, Ŝe z powodów czysto organizacyjnych skrócenie terminów po stronie OPI 

mogłoby być bardzo trudne, ze względu na liczbę nadzorowanych przez tę instytucję 

projektów. Być moŜe jednak moŜna by nieco „rozluźnić” terminy po stronie beneficjentów, 

choćby przez bardziej korzystną dla nich interpretację przepisów. Jak proponuje jeden z 

przedstawicieli beneficjentów: „Porównując OPI z naszym urzędem marszałkowskim, który 

nam tu nadzoruje regionalny program operacyjny, to [inny jest] system przekazywania 

informacji – OPI przekazuje drogą mailową i od tego czasu liczy nam się juŜ termin 

sporządzenia korekty wniosku o płatność, czy innych dokumentów. Natomiast w urzędzie 

marszałkowskim jest tak, Ŝe przekazują nam owszem drogą mailową, ale data sporządzania 

dokumentów liczy nam się od momentu wpłynięcia wersji papierowej dokumentu, więc 

mamy więcej czasu na sporządzenie danych uwag i wychodzą nam naprzeciw, przekazują 

nam wcześniej informacje, więc moŜemy się przygotować do takich uzupełnień. A w OPI 

wersja elektroniczna juŜ jest podstawą do wszczęcia terminu” /IDI-SW/. 

Wątpliwości badanych budzi teŜ wysoki stopień formalizacji, utrudniający sprawne działanie i 

niekiedy prowadzący do powstawania problemów bardzo trudnych do rozstrzygnięcia: „Ja 

moŜe tu dam własny przykład zamówień, znaczy co OPI od nas wymaga. Właściwie 

instytucja polska od nas nie wymaga [dokumentacji dla zamówień] poniŜej 14 tysięcy euro, 

ale jakoś to przecierpieliśmy. Natomiast w zaleceniach pokontrolnych mamy taki zapis, Ŝe 

normalnie w procedurze przetargowe jest druk ZP 11, czyli informacja o osobach 
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podlegających wykluczeniu. I oni od nas wymagają, Ŝeby przy tej procedurze poniŜej 14 

tysięcy euro równieŜ zastosować takie ZP 11, tylko pytanie brzmi teraz do kogo? Do osoby, 

która przygotowuje takie zestawienie ofert, do osoby, która podpisuje, to do kogo tak 

właściwie? Bo [przy zamówieniach publicznych] jest komisja przetargowa,[tutaj jak to zrobić]  

ja nie wiem” /FGI/. 

Trzeba przy tym pamiętać, Ŝe OPI jest tylko elementem całego systemu wdraŜania 

programów europejskich i znaczna część istotnych decyzji zapada poza tą instytucją. 

Uczelnie są tego oczywiście świadome, z drugiej jednak strony brak decyzyjności (niezaleŜnie 

przez kogo spowodowany) jest przez nie odbierany niekiedy bardzo niekorzystnie. Niekiedy 

prowadzi to do radykalnie krytycznych wypowiedzi, opartych jednak zapewne na własnych, 

bolesnych doświadczeniach. „/…/ to tak wygląda z zewnątrz, jak gdyby OPI bał się 

wszystkich. To znaczy jakby się bał Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Ŝe coś im zostanie 

zarzucone, jakby się bał Komisji Europejskiej, która coś moŜe zaakceptować, bądź czegoś nie 

zaakceptować. To co jest logiczne i zgodne z prawem jest odrobinę mniej waŜne, niŜ to co 

kiedyś zrobiła Komisja Europejska, bądź teŜ co zaakceptowało Ministerstwo, a co nie. 

WaŜniejsze jest to, Ŝeby nie popełnić błędu i jak to jest w urzędach – mieć papierek, który nas 

będzie krył, niŜ skuteczna i szybka realizacja projektu” /IDI-SW/. Warto teŜ jednak pamiętać, 

Ŝe usytuowanie OPI i mających bezpośredni kontakt z uczelniami opiekunów projektów jest 

trudne, sama instytucja i jej przedstawiciele muszą bowiem przyjmować na siebie krytykę ze 

wszystkich moŜliwych stron. „OPI jest pośrednikiem pomiędzy beneficjentem a Ministerstwem 

Nauki, a z kolei opiekun projektu jest trochę pośrednikiem między osobami, które są 

decyzyjne w OPI a beneficjentem. Rola opiekuna jest niewdzięczna, bo nie ma Ŝadnych 

mocy decyzyjnych, a jest „mięsem armatnim” na pierwszy rzut Ŝeby przyjąć uwagi” /IDI-SW/. 

Problem ma zatem charakter w duŜej mierze systemowy i dotyczy problemu podejmowania 

decyzji w ramach całego systemu wdraŜania i ostateczności takich decyzji.  

Nieco wątpliwości wśród niektórych badanych budzi wspomniany juŜ przyjęty przez OPI 

system opiekunów projektu (trzeba jednak podkreślić, Ŝe przez większość beneficjentów jest 

on przewaŜnie chwalony). Chodzi generalnie o to, Ŝe wszelka komunikacja z OPI odbywa się 

za pośrednictwem osób pełniących takie funkcje. Ma to oczywiście wielkie zalety – opiekun 

projektu posiada w zasadzie pełną wiedzę na temat projektu, ponadto dzięki temu, Ŝe 

wszelkie pisma i wyjaśnienia są przesyłane za pośrednictwem opiekuna przynajmniej w 

odniesieniu do jednego projektu powinno się udać zachowywać spójność interpretacji i 

wyjaśnień; raczej zresztą tak się dzieje, gdyŜ badani wskazywali raczej na problem zbytniej 

ogólności niektórych wyjaśnień, czy teŜ generalnie zmian wytycznych na i interpretacji, ale na 

poziomie „powyŜej” Instytucji WdraŜającej. Jego decyzyjność jest jednak bardzo 

ograniczona: „Opiekun projektu pełni rolę pół administracyjną. Od opiekuna projektu się nie 

dowiemy, co moŜemy aneksować, które środki moŜemy przesunąć, na co OPI się zgodzi a na 

co nie, ile czasu jeszcze potrzeba na aneksowanie umowy, bądź co naleŜy zmienić, jak 

podejść do przetargu. Opiekun jest bardziej osobą administracyjną, do kontaktów 

roboczych. Z tego, co widać decyzje podejmują zupełnie inne osoby, z którymi nie ma 

kontaktu, bo właśnie po to jest opiekun” /IDI-SW/. Tego typu sytuacja jest konsekwencją tego, 

Ŝe (zgodnie z odpowiednimi procedurami i zapisami umowy) szereg decyzji musi być 

podejmowanych przez instytucji usytuowane wyŜej w systemie wdraŜania (IP, IZ) lub po 

konsultacji z nimi. 

Fakt, Ŝe zdaniem niektórych przedstawicieli uczelni mają one ograniczone prawo do 

bezpośrednio kontaktu się w ramach Instytucji WdraŜającej z innymi osobami oprócz 
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opiekuna budzi pewne wątpliwości16. O ile bowiem nikt nie wskazywał na brak moŜliwości 

kontaktu z osobami nadzorującymi pracę opiekunów (Dyrekcja OPI, Kierownictwo Działu 

WdraŜania), to problem dotyczy specjalistów merytorycznych, odpowiadających za 

poszczególne obszary problemowe. Ma to oczywiście wspomniane wyŜej zalety, ma 

jednakŜe takŜe pewne wady: „Mamy opiekunów swoich, opiekunowie mają konieczność 

„znania się” na wszystkim, opiekun musi znaleźć odpowiednią osobę, która odpowie mu na 

zadane pytanie przez nas, jak odpowie to przesyła do opiekuna, a on do nas. JeŜeli ja mam 

pytanie z księgowości, to księgowa pyta się mnie albo jednej z dziewczyn korespondującej z 

OPI, dziewczyny wymieniają informacje i w OPI ktoś się pyta drugiej księgowej, jak to 

rozstrzygnąć. Tak jakby księgowe nie mogły się bezpośrednio porozumieć, dla mnie to jest 

prostszy kontakt. Opiekunowie dobrze się sprawdzili na etapie wniosków, przygotowania, bo 

oni w szczegółach wiedzieli, jaki wniosek, ale na teraz wydaje się Ŝeby otworzyć branŜowy 

kanał informacyjny. Wydaje się, Ŝe to mogłoby być znaczące usprawnienie sugerowane dla 

OPI, taki kanał powinien być normalny” /IDI-SW/.  Ta uwaga jest bardzo interesująca, nie była 

ona zresztą bynajmniej odosobniona.  „Dzwonie do OPI , ja nie rozumiem tego, co tu jest w 

uwagach proszę numer telefonu. do pani [która to napisała]. Ja nie mogę pani dać numeru, 

proszę wysłać do mnie maila, o co Pani chodzi i ja Pani odpowiem. To jak głuchy telefon, mi 

się odechciewa wtedy rozmawiać, bo jak ja mam teraz pisać, o co mi chodzi, ja bym 

chciała po prostu załatwić sprawę krótko” /IDI-SW/. Formalnie rzecz biorąc istnieje wprawdzie 

moŜliwość komunikowania się z takimi specjalistami, z wywiadów wynika jednak, Ŝe wydaje 

się ona być wykorzystywana nieco zbyt rzadko. RozwaŜyć zatem naleŜy promowanie 

rozwiązań skracających kanały komunikacyjne jak na przykład moŜliwość zadawania 

bezpośrednich pytań mailowych konkretnym specjalistom w OPI (z przekazywaniem pytań do 

wiadomości opiekunom projektów) i moŜliwości wyjaśniania treści pytania/odpowiedzi w 

bezpośrednich rozmowach telefonicznych z danym specjalistą. Rzeczywiście bowiem przyjęty 

system, mimo niezaprzeczalnych zalet (w tym w pewnym stopniu usprawnienia komunikacji) 

w innej sferze prowadzić teŜ moŜe do powstania pewnych zakłóceń w komunikacji. Jeśli 

bowiem pojawia się dodatkowy kanał komunikacji (opiekun projektu – „branŜowy” ekspert w 

OPI), to zarówno na etapie zadawania pytania, jak i udzielania odpowiedzi moŜe dojść do 

pewnych przekłamań i nieporozumień. 

Generalnie zdecydowanie korzystnie są natomiast oceniane szkolenia organizowane przez 

Instytucję WdraŜającą. WaŜne jest, Ŝe prezentowane na nich poglądy i interpretacje są 

przekazywane przez osoby związane z tą instytucją, bądź przynajmniej przy udziale 

przedstawicieli OPI. 

Badani wskazywali teŜ, Ŝe choć z jednej strony szkolenia są organizowane w ten sposób, aby 

kaŜda zainteresowana uczelnia mogła na nie dotrzeć (odpowiednio dostosowywane do 

tego są godziny szkoleń), to z drugiej strony powoduje to, Ŝe trwają bardzo krótko. Być moŜe 

bardziej efektywne byłoby organizowanie szkoleń 2-dniowych, takie szkolenie miało juŜ raz 

miejsce. „PoniewaŜ my czasami mamy, no jednak jest to 5, 5 godziny jazdy pociągiem i 

powiem, Ŝe jest to utrudnienie wstawać rano, wyjeŜdŜać pociągiem o godzinie 5 nad ranem, 

Ŝeby zdąŜyć na godzinę 10- tą czy 11 – tą, kiedy jest rejestracja uczestników czy rozpoczęcie. 

Fakt, Ŝe OPI bardzo dobrze dostosowało się godzinowo, czyli pewnie czekali na ten ostatni 

                                                           
16 Przedstawiciele OPI wskazywali, Ŝe ich zdaniem ograniczenia takie nie występują lub mają marginalne znaczenie.  
Opinie przedstawicieli niektórych uczelni wskazują jednak, Ŝe albo nie są oni tego świadomi albo teŜ kwestia jest 

nieco bardziej złoŜona. 
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pociąg, który dojeŜdŜa.  I czasami to szkolenie trwa do 14- tej czy do 15 - tej. Czyli 

przyjeŜdŜamy tak naprawdę na 3 – 4 godziny do Warszawy, po czym musimy wracać. 10 – 11 

godzin drogi, juŜ nie licząc tego czasu przygotowawczego, zanim dojedziemy na dworzec. 

Jest to troszeczkę utrudnienie, ale ja zdaję sobie sprawę, Ŝe moŜe na razie innej formuły nie 

ma” /IDI-SW/. 

Ze względu na to, Ŝe w przypadku większości uczelni w szkoleniu bierze udział tylko jedna 

osoba, niektóre uczelnie wprowadziły system, w ramach którego po powrocie ze szkolenia 

powinna ona w uporządkowany sposób przekazać informacje uzyskane w trakcie szkolenia. 

Rozwiązanie to naleŜy ocenić jako wysoce efektywne i godne upowszechnienia. 

Przedstawiciele uczelni doceniali teŜ to, Ŝe przed realizacją szkolenia moŜna zadać pytania, 

które interesują daną instytucję, dzięki czemu informacje przekazywane na szkoleniu są 

dostosowane do potrzeb poszczególnych uczelni. Z drugiej strony wskazywano niekiedy, Ŝe 

nie na wszystkie zadawane pytania udaje się uzyskać odpowiedzi. 

Jeśli chodzi o postulaty, jakich kwestii powinny dotyczyć szkolenia, to generalnie badani byli 

zadowoleni z dotychczasowej tematyki szkoleń. Wskazywano na 3 moŜliwe obszary, w których 

szkolenia byłyby przydatne: 

− szkolenia aktualizujące dla nowozatrudnionych pracowników projektów. Wprawdzie 

rotacja kadr w projektach jest dość niewielka, to jednak ma ona miejsce i stąd takie 

szkolenia byłyby bardzo przydatne; proces ten zresztą jak się daje ma juŜ do pewnego 

stopnia miejsce; 

− szkolenia, dotyczące rozliczania kosztów budowy; 

− szkolenia, dotyczące obowiązków, jakie spoczywają na beneficjencie po zakończeniu 

projektu (kwestia VAT, osiąganie wskaźników etc.). Ten wątek w naszych wywiadach 

pojawiał się stosunkowo rzadko, tymczasem trzeba go uznać za bardzo istotny: 

„Szkolenia powinny być, bo to nie chodzi tylko o wydanie tego wniosku o płatność, 

tylko o te późniejsze 5 lat monitoringu. Bo teraz jest cały wysiłek kierowany na to, Ŝeby 

to skończyć, Ŝeby te pieniądze dostać, Ŝeby była płynność, Ŝeby to rozliczyć. Ale cała 

organizacja musi się przygotować do czasu, kiedy projekt będzie juŜ skończony” /FGI/. 

Beneficjenci w ankiecie CAWI odpowiadali równieŜ na pytanie dotyczące oczekiwanej 

pomocy ze strony Instytucji Pośredniczącej (MNiSW). W odesłanych 33 wypełnionych 

ankietach CAWI, w 18 przypadkach (54,5%) uczelnie nie wskazały oczekiwań ze strony IP. W 

kilku z takich odpowiedzi zaznaczono, Ŝe pomoc ta jest na satysfakcjonującym poziomie. W 

pozostałych 15 ankietach najczęstszymi oczekiwaniami były: 

− wypracowanie przejrzystych wytycznych do realizacji projektów oraz ewentualne 

uproszczenie procedur realizacji projektów, 

−  przekazywanie jasnych i jednoznacznych interpretacji regulacji i przepisów, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich zgodności z dyrektywami UE, 

−  szybsze odpowiedzi na pytania dotyczące wdraŜania i realizacji projektów, 

−  rozpatrzenie moŜliwości wzrostu dofinansowania projektów w zakresie, kosztów 

kwalifikowanych, 

−  większego indywidualnego zaangaŜowania w sprawy poszczególnych projektów z 

uwzględnieniem ich potrzeb i warunków w jakich poszczególne projekty są 

realizowane. 

Pojedynczo pojawiały się równieŜ prośby o: 

−  pomoc w szybszym przepływie środków finansowych, 
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−  stworzenie realnych warunków preferencji dla nauk ścisłych, 

−  rozwaŜenie moŜliwości zwiększenia budŜetu projektu w przypadku braku 

(przekroczenia) środków na jego realizację, 

−  zmniejszenie stopnia zbiurokratyzowania projektów. 

6.2 Współpraca pomiędzy beneficjentami projektów  

Większość uczelni tylko w ograniczonym stopniu komunikuje się z innymi beneficjentami 

Działania. Najczęściej tego typu wymiana informacji ma miejsce pomiędzy tymi uczelniami, 

gdzie koordynatorzy projektów nawiązali juŜ wcześniej kontakty (na przykład na etapie 

przygotowywania wniosków projektowych) lub teŜ nawiązali je niedawno, na przykład przy 

okazji organizowanych przez OPI szkoleń. Generalnie jednak zakres współpracy między 

beneficjentami i wymiany informacji naleŜy ocenić jako dość ograniczony.  Tymczasem część 

uczelni wskazuje, Ŝe kontakty takie byłyby bardzo uŜyteczne. Mogły one przybrać formę bazy 

z najczęściej zadawanymi pytaniami (funkcjonuje ona zresztą na stronach OPI, ma jednak 

dość ograniczony charakter) lub innego rozwiązania o charakterze informatycznym: „Dobrze 

by było [zorganizować więcej] wymiany doświadczeń, na zasadzie - mam taki problem, jak 

rozwiązaliście to u siebie? /…/ Taka wymiana doświadczeń teŜ by moŜe coś dała, Ŝeby OPI 

teŜ nie angaŜować we wszystkie rzeczy. Bo ja rozumiem, Ŝe jeśli nasz opiekun ma kilka uczelni, 

które prowadzi i od kaŜdej takiej uczelni dostanie identyczne pytanie to musi gdzieś tam 

szukać w mailach czy odpowiadać jeszcze raz. Natomiast jakby była taka platforma 

tematyczna, to moŜna by było sobie kliknąć w problemy podczas realizacji. Klikamy 

problemy podczas realizacji, a tak, tak, tak. Tylko ja sobie zdaję sprawę z tego, Ŝe projekty są 

róŜne. Jedni mają ryczałtowe rozliczenie, drudzy kosztorysowe, jedni przetarg taki, drudzy 

przetarg taki i trudno pewnie tutaj jest znaleźć jakiś wspólny mianownik” /IDI-SW/.  

Dodatkowo, niektórzy badani wskazywali teŜ, Ŝe niesłychanie cenne byłoby przekazywanie 

informacji o popełnionych przez innych projektodawców błędach, w celu ich unikania. 

Naturalnie wymaga to znacznego stopnia otwartości ze strony samych uczelni, co niestety 

moŜe nie być regułą: „Myślę, Ŝe jest fajnym pomysłem [upowszechnienie informacji], jakie są 

błędy, którzy juŜ inni popełnili. Tak naprawdę te błędy, które popełniliśmy nie są tajemnicą i 

nie powinny zostać dalej błędem danej jednostki. Te błędy mogłyby być opisane. Po prostu 

mogłoby OPI sobie zrobić zakładkę na stronie i umieszczać te informacje. Bo często było tak, 

Ŝe okazywało się, Ŝe któraś z jednostek, która juŜ realizowała czy teraz realizuje projekt, miała 

podobny problem, jak któraś z innych uczelni. I my potem czasem dzwoniliśmy do siebie, 

kontaktowaliśmy się jakoś, próbowaliśmy sobie pomóc, a tak naprawdę mogłabym sobie 

wejść na stronę i juŜ bym wiedziała, Ŝe ten problem był rozwiązany i nie musiałabym szukać 

po tych x uczelniach, które przed nami te projekty robiły. I taki pomysł myślę, Ŝe byłby 

przydatny” /IDI-SW/. Pomysł ten naleŜy ocenić jako bardzo słuszny i uŜyteczny, choć niestety 

moŜe on nie być łatwy do wdroŜenia. Być moŜe pewnym rozwiązaniem byłoby 

przekazywanie takich informacji, w sposób uniemoŜliwiający identyfikację uczelni, które dany 

rodzaj błędu popełniły. Z wyjątkiem bowiem kwestii, dotyczących błędów popełnionych w 

przypadku przestrzegania przepisów, dotyczących zamówień publicznych, opisanych w 
odpowiednim dokumencie17, beneficjenci nie mają dostępu do takich informacji. 

                                                           
17 „Przewodnik dla beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Największe zagroŜenia w 
procedurze udzielania zamówień publicznych”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, styczeń 2010. 
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Wydawane przez Instytucję Zarządzającą biuletyny informacyjne nie zawierają bowiem tego 

typu informacji. 

W badaniu pojawiały się opinie wskazujące na zasadność wykorzystywania w większym 

stopniu organizowanych przez OPI szkoleń do wymiany doświadczeń. „ChociaŜ na takich 

szkoleniach najcenniejsze jest to, Ŝe jest wymiana, moŜliwość wymiany doświadczeń. 

Wytyczne wytycznymi, ale właśnie ta wymiana teŜ jest bardzo waŜna. [Na szkoleniach] 

brakuje trochę wspólnych rozmów, pytań, Ŝeby było jakieś zapytanie problematyczne i Ŝeby 

była przykładowa odpowiedź, jak taki problem został rozwiązany na innej uczelni. Raczej 

przedstawiciele przyjeŜdŜają po to, Ŝeby posłuchać i nic od siebie nie dać. To nie jest dobre 

podejście, bo właśnie wypadałoby wyciągnąć te informacje, problemy Ŝebyśmy wspólnie je 

omawiali. Dana jednostka czy uczelnia nie powinna się obawiać zadawać pytań, ja nie 

rozumiem, czemu ludzie nie zadają pytań a potem są problemy” /IDI-SW/.. 

Ta obserwacja jest bardzo interesująca. Rzeczywiście przedstawiciele niektórych uczelni 

niezbyt chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i wątpliwościami. Nikogo nie moŜna do 

tego zmusić. Z drugiej jednak strony wymiana doświadczeń moŜe mieć kapitalne znaczenie 

szczególnie dla przedstawicieli projektów konkursowych, w olbrzymiej większości znacznie 

mniej zaawansowanych, niŜ projekty indywidualne. Rolą prowadzących szkolenia powinno 

byś stymulowania takiej wymiany informacji, czy doświadczeń. Dodatkowo wielką zaletą 

organizowania tego przy okazji szkoleń jest moŜliwość kontrolowania (przez prowadzącego i 

przedstawicieli OPI) prawidłowości przekazanych informacji, aby zminimalizować ryzyko 

upowszechnianie się niekorzystnych, nieprawidłowych wzorów działania. Badani zresztą 

wskazują, Ŝe dyskusje na szkoleniach i tak są regułą, często jednak mogą zakłócać normalny 

przebieg szkolenia. Dlatego teŜ na przedyskutowanie kluczowych kwestii warto przewidzieć 

odrębną część szkolenia: „Być moŜe warto zorganizować jakieś warsztaty, bo bardzo często 

te szkolenia tak naprawdę zamieniają się w dyskusje, czyli nie robimy programu, który 

przewiduje trener,, tylko zatrzymujemy się na pewnym punkcie i dyskutujemy. Wynika z tego, 

Ŝe ta dyskusja z instytucją wdraŜającą jest potrzebna, bo beneficjenci mają duŜe wątpliwości 

i być moŜe takie otwarte warsztaty [byłyby bardzo przydatne]”/IDI-SW/. 

Stąd teŜ dobrym pomysłem (sugerowanym zresztą przez nas w poprzednim raporcie) było 

zorganizowanie szkolenia dwudniowego. Niestety konkretne rozwiązania organizacyjne nie 

było przez wszystkich korzystnie oceniane. Przede wszystkim nie sprzyjał integracji i dyskusjom 

fakt, Ŝe ( w świetle przekazanych nam informacji) między zakończeniem szkolenia i wspólną 

kolacją była wielogodzinna przerwa, którą moŜna było wszakŜe wykorzystać na dyskusje i 

wymianę informacji. Drugą kwestią utrudniającą sensowne wykorzystanie takiej okazji było to, 

Ŝe uczestnicy musieli sami zorganizować sobie noclegi, stąd teŜ byli rozlokowani w róŜnych 

hotelach. To rozwiązanie było dość krytycznie odbierane: niektóre osoby wskazywały – 

niestety słusznie, Ŝe pierwszy raz spotkały się z takim rozwiązaniem. Oczywiście zdajemy sobie 

sprawę, Ŝe takie rozwiązanie nie wynikało ze złej woli organizatorów, tylko z problemów 

organizacyjnych. Jak rozumiemy nie moŜna było sfinansować uczestnikom noclegu, zaś w 

przypadku wyboru jednego hotelu i pokrywania jego kosztów przez samych uczestników 

mogłyby się pojawić kontrowersje, dotyczące tego, czy dany hotel nie jest na przykład zbyt 

drogi. Patrząc na to jednak chłodnym okiem, sytuacja, w której instytucje nadzorujące 

projekty o wartości ponad miliarda złotych, nie przewidziały kwoty kilku tysięcy złotych na 

sfinansowanie noclegu uczestników szkolenia naleŜy ocenić jako nieco osobliwą. 
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7. WNIOSKI I REKOMENDACJE  

W wyniku przeprowadzonego badania moŜna sformułować szereg wniosków i rekomendacji. 

PoniŜej przedstawiamy najwaŜniejsze wnioski i rekomendacje. W rozdziale 8 przedstawiamy 

teŜ tabelę rekomendacji w formacie zalecanym przez Krajową Jednostkę Oceny. 

Generalnie szereg beneficjentów ocenia obowiązujące procedury udzielania zamówień 

publicznych jako skomplikowane, co wynika w duŜym stopniu z niejasności obowiązujących 

regulacji prawnych, w połączeniu dodatkowo z odpowiednimi wymaganiami Unii 

Europejskiej. Jak się wydaje, jeŜeli chodzi o przetargi na roboty budowlane, to kwestia jest juŜ 

w duŜej mierze historyczna: znaczna część takich przetargów została juŜ rozstrzygnięta, a  

ponadto w części z nich dokumentacja była weryfikowana przez Instytucję WdraŜającą. 

Problemem są jednak powoli zbliŜające się przetargi na zakup sprzętu, których liczba i 

specyfika przekraczają moŜliwości i kompetencje IW, która nie jest wszakŜe instytucją 

wyspecjalizowaną w doradztwie w sferze zamówień publicznych.  

W związku z powyŜszym naleŜałoby zapewnić beneficjentom wsparcie 
wysokokwalifikowanych ekspertów od zamówień publicznych, którzy 
byliby w stanie doradzać przy organizowaniu przetargów na sprzęt i 
wyposaŜenie. W szczególności naleŜałoby połoŜyć nacisk na znalezienie 
kompromisu pomiędzy wymogami konkurencyjności i przejrzystości a 
specyfiką tego typu dostaw. Dostawy mogą wszakŜe dotyczyć sprzętu 
niestandardowego, robionego na specjalne zamówienie i w przypadku 
którego kryterium ceny niekoniecznie powinno być kryterium jedynym i 
najwaŜniejszym. Jedynym sposobem sfinansowania tego typu doradztwa 
wydaje się być skorzystanie przez poszczególne uczelnie ze środków 
projektowych. JeŜeli takie wydatki nie zostały przewidziane w projekcie, 
zasadne będzie wystąpienie do IW o zgodę na zmianę w budŜecie. 
Instytucje odpowiedzialne za akceptację zmian w projektach (IP/IW) 
powinny przy rozpatrywaniu tych zmian w budŜecie traktować je 
przychylnie, biorąc oczywiście pod uwagę znaczenie tych wydatków dla 
poprawności realizacji projektu jako całości.  

Wielu beneficjentom, przede wszystkim (choć nie tylko) tym rozliczającym w ramach projektu 

koszty osobowe powaŜne trudności sprawiają wnioski o płatność i ich prawidłowe 

wypełnienie. W rezultacie prowadzi to niekiedy do wielomiesięcznych opóźnień w 

przekazywaniu środków i znacznego nakładu pracy, zarówno po stronie beneficjenta, jak i 

Instytucji WdraŜającej. Zdajemy sobie przy tym sprawę, Ŝe jest to częściowo wynikiem braku 

doświadczeń po stronie beneficjentów, który stopniowo jest zmniejszany w wyniku 

przygotowywania kolejnych wniosków o płatność oraz uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez OPI. Tym niemniej problemy z wnioskami w przypadku niektórych 

projektów znacząco zagraŜają płynności finansowej projektów. 

NaleŜałoby dokonać próby uproszczenia procedur składania wniosków 
o płatność i ich rozpatrywania. Ze względu jednak na dość sprzeczne 
informacje, jakie przekazują beneficjenci i przedstawiciele Instytucji 
WdraŜającej trudno jest zaproponować konkretne wskazania. W kaŜdym 
razie z całą pewnością problem ten nie dotyczy wyłącznie uczelni 
rozliczających w ramach projektu swoje koszty osobowe. JeŜeli w 
ramach obowiązujących procedur mamy do czynienia z uproszczeniami 
i elastycznymi rozwiązaniami, których nie znają beneficjenci, to naleŜy 

Rekomendacja 1 
– priorytet wysoki 

Rekomendacja 2 
– priorytet wysoki 
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połoŜyć nacisk na przekazanie im tej wiedzy podczas organizowanych 
dla nich szkoleń. 

Część badanych nie rozumie, na jakich zasadach mogą lub nie mogą korzystać z 

finansowania zaliczkowego. Taka sytuacja budzi słuszne wątpliwości i nieporozumienia. 

Nawet jeśli powodem braku moŜliwości uzyskania zaliczek jest brak środków finansowanych 

wydaje się, Ŝe beneficjenci powinni znać te powody. 

NaleŜałoby jasno (na przykład przy okazji kolejnego szkolenia, choć jak 
rozumiemy takie informacje były juŜ przekazywane w przeszłości) 
wytłumaczyć beneficjentom, według jakich zasad jest umoŜliwiane 
korzystanie z finansowania zaliczkowego. W szczególności naleŜałoby 
wytłumaczyć według jakich kryteriów były podejmowane decyzje o 
wpisaniu do umów moŜliwości lub braku moŜliwości takiego 
finansowania oraz wskazać, czy w przypadku gdy w umowie z danym 
beneficjentem jest wpisany brak finansowania zaliczkowego, to moŜliwe 
jest w przyszłości dokonanie zmiany tego zapisu w drodze aneksu do 
umowy. 

Wsparcie szkoleniowe jest, jak juŜ wspominaliśmy, oceniane dość korzystnie. Przydatne byłoby 

jednak dokonanie w ramach planowanych w przyszłości szkoleń pewnych udoskonaleń, aby 

jeszcze lepiej spełniały załoŜone przed nimi cele.  

W ramach wybranych (najlepiej 2-dniowych) szkoleń naleŜy poświecić 
oddzielny blok na moderowaną (na przykład przez zewnętrznego, 
profesjonalnego moderatora) dyskusję, poświęconą wybranym  
problemom we wdraŜaniu projektów. Idealnie byłoby, gdyby tematyka 
dyskusji była z góry określona na podstawie zgłaszanych przez 
uczestników przed szkoleniem pomysłów. Po zakończeniu szkolenia 
konkluzje z dyskusji powinny zostać opisane w notatce rozesłanej do 
wszystkich beneficjentów.  

W przypadku organizacji szkoleń 2-dniowych (które zdaniem autorów 

niniejszego raportu będą lepiej spełniały swoje cele) naleŜy dąŜyć do 

zakwaterowania uczestników w jednym miejscu, co pozwoli na 

wymianę doświadczeń i informacji, będzie teŜ znacznie wygodniejsze. 

Przyjmując, Ŝe nie będzie moŜliwe sfinansowanie noclegów 

uczestników ze środków zewnętrznych, naleŜałoby spróbować 

sfinansować je ze środków poszczególnych projektów, w uzgodnieniu 

z poszczególnymi beneficjentami. 

Jak wspominaliśmy w raporcie beneficjenci mają stosunkowo ograniczone moŜliwości 

wymiany informacji o swoich doświadczeniach; brak teŜ jest stymulowania tego typu 

wymiany doświadczeń. Beneficjenci nie mają teŜ dobrego przeglądu sytuacji innych 

projektów realizowanych w ramach Priorytetu. Jak się wydaje dobrą okazją do takich 

rozmów i prezentacji mogłyby być organizowane przez OPI szkolenia. 

Przy okazji kolejnych szkoleń (jako wydzieloną część szkolenia z innego 
tematu) moŜna by zaprezentować podstawowe informacje na temat 
wszystkich realizowanych projektów (wielkość, zaawansowanie, 
kwalifikowalność VAT, finansowanie kosztów osobowych lub jego brak). 
Prezentację taką moŜna by teŜ wykorzystać do przekazania 
doświadczeń przez przedstawicieli najbardziej zaawansowanych 
/najbardziej złoŜonych projektów i do dyskusji. 

Rekomendacja 4 
– priorytet średni 

Rekomendacja 5 
– priorytet  niski 

Rekomendacja 3 
– priorytet średni 

Rekomendacja 6 
– priorytet niski 
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Niektórzy beneficjenci wskazywali, Ŝe nie mają moŜliwości pozyskania informacji o 

doświadczeniach innych beneficjentów, ani przekazać innym informacji o swoich 

doświadczeniach (w tym popełnionych przez siebie błędach). Tymczasem takie informacje 

byłyby bardzo przydatne dla wszystkich projektodawców. 

Brak jest forum, na którym beneficjenci mogliby dzielić się swoimi 

doświadczeniami z realizacji projektów. Dlatego teŜ warto rozwaŜyć 

opisywanie takich doświadczeń za pośrednictwem aktualizowanej i 

odpowiednio podzielonej tematycznie sekcji FAQ na stronach internetowych 

Instytucji WdraŜającej. 

Bardzo istotnym problemem moŜe się okazać kwestia braku ostateczności decyzji o nałoŜeniu 

tzw. korekt finansowych w razie naruszania przepisów, dotyczących zamówień publicznych. 

Ten sam zakres mogą bowiem kontrolować róŜne uprawnione do tego instytucje i nakładać 

korekty w róŜnej wysokości.  

 

NaleŜy przekazać beneficjentom precyzyjne informacje  o  zagroŜeniach, jakie 

niosą za sobą  błędy w realizacji projektów, w szczególności w zakresie PZP. W 

przekazywanych wynikach kontroli prowadzonych przez IP/IW naleŜy 

informować beneficjentów o ryzyku związanym z moŜliwością zmiany decyzji 

przez inne upowaŜnione instytucje w systemie (w szczególności w przypadku 

obniŜenia wartości korekty w stosunku do stawki wskazanej w „taryfikatorze”).   

 

 

Rekomendacja 7 
– priorytet niski 

Rekomendacja 8 
– priorytet wysoki 
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8. TABELA WDRAśANIA REKOMENDACJI 

 

Nr Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób WdroŜenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfika
cja 

Obszar 
Tematyczny 

1 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

Generalnie szereg 
beneficjentów ocenia 

obowiązujące procedury 
udzielania zamówień 

publicznych jako 
skomplikowane. Problemem 
są przede wszystkim powoli 
zbliŜające się przetargi na 

zakup sprzętu, których 
liczba i specyfika 

przekraczają moŜliwości i 
kompetencje IW, która nie 

jest wszakŜe instytucją 
wyspecjalizowaną w 
doradztwie w sferze 

zamówień publicznych. 

NaleŜałoby zapewnić 
beneficjentom wsparcie  
wysokokwalifikowanych 
ekspertów od zamówień 

publicznych, którzy byliby w 
stanie doradzać przy 

organizowaniu przetargów na 
sprzęt i wyposaŜenie. W 

szczególności naleŜałoby 
połoŜyć nacisk na znalezienie 

kompromisu pomiędzy 
wymogami konkurencyjności i 

przejrzystości a specyfiką 
tego typu dostaw. Jedynym 

sposobem sfinansowania 
tego typu doradztwa wydaje 

się być skorzystanie przez 
poszczególne uczelnie ze 

środków projektowych; jeŜeli 
takie wydatki nie zostały 
przewidziane w projekcie 

zasadne będzie wystąpienie 
do IW o zgodę na zmianę w 

budŜecie. Instytucje 
odpowiedzialne za 

akceptację zmian w 
projektach (IP/IW) powinny 

przy rozpatrywaniu tych 

Ministerstwo 
Nauki i 

Szkolnictwa 
WyŜszego,  
Ośrodek 

Przetwarzania 
Informacji 

Informowanie 
beneficjentów o 

moŜliwości 
dokonania, za 
zgodą IW, w 

uzasadnionych 
wypadkach, 
przesunięć w 
budŜetach 

projektów, w celu 
sfinansowania 

tego typu usług 
doradczych 

 Maj 2011 Rekome
ndacja 

operacy
jna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 
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Nr Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób WdroŜenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfika
cja 

Obszar 
Tematyczny 

zmian w budŜecie traktować 
je przychylnie, biorąc 

oczywiście pod uwagę 
znaczenie tych wydatków dla 

poprawności realizacji 
projektu jako całości.  

 

2 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

Wielu beneficjentom, 
przede wszystkim tym 

rozliczającym w ramach 
projektu koszty osobowe 

powaŜne trudności 
sprawiają wnioski o 

płatność i ich prawidłowe 
wypełnienie. Prowadzi to 
niekiedy do opóźnień w 
przekazywaniu środków i 

znacznego nakładu pracy 
zarówno po stronie 

beneficjenta, jak i Instytucji 
WdraŜającej. 

NaleŜałoby dokonać próby 
uproszczenia procedur 
składania wniosków o 

płatność i ich rozpatrywania. 
JeŜeli w ramach 

obowiązujących procedur 
mamy do czynienia z 

uproszczeniami i elastycznymi 
rozwiązaniami, których nie 

znają beneficjenci, to naleŜy 
połoŜyć nacisk na 

przekazanie im tej wiedzy 
podczas organizowanych dla 

nich szkoleń. 
 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Regionalnego 
we 

współpracy z 
Ośrodkiem 

Przetwarzania 
Informacji, 

Ministerstwo 
Nauki i 

Szkolnictwa 
WyŜszego 

Dokonanie 
uproszczeń 

obowiązujących 
procedur 

 Listopad 
2010 

Rekome
ndacja 

operacy
jna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 
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Nr Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób WdroŜenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfika
cja 

Obszar 
Tematyczny 

3 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

Część badanych nie 
rozumie, na jakich 

zasadach mogą lub nie 
mogą korzystać z 

finansowania zaliczkowego. 
Taka sytuacja budzi słuszne 

wątpliwości i 
nieporozumienia. Nawet 

jeśli powodem braku 
moŜliwości uzyskania 

zaliczek jest brak środków 
finansowych wydaje się, Ŝe 
beneficjenci powinni znać 

te powody. 

NaleŜałoby jasno (na 
przykład przy okazji kolejnego 

szkolenia) wytłumaczyć 
beneficjentom według jakich 

zasad jest umoŜliwiane 
korzystanie z finansowania 

zaliczkowego. W 
szczególności naleŜałoby 

wytłumaczyć według jakich 
kryteriów były podejmowane 
decyzje o wpisaniu do umów 

moŜliwości lub braku 
moŜliwości takiego 

finansowania oraz wskazać, 
czy w przypadku gdy w 

umowie z danym 
beneficjentem jest wpisany 

brak finansowania 
zaliczkowego, to moŜliwe jest 

w przyszłości dokonanie 
zmiany tego zapisu w drodze 

aneksu do umowy. 

Ministerstwo 
Nauki i 

Szkolnictwa 
WyŜszego, OPI 

Prezentacja 
obowiązujących 

zasad 
przedstawicielom 

beneficjentów 
oraz przesłanie 

im odpowiednich 
informacji. 

 Paździer
nik 2010 

Rekome
ndacja 

operacy
jna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 
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Nr Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób WdroŜenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfika
cja 

Obszar 
Tematyczny 

4 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

Wsparcie szkoleniowe, 
oceniane dość korzystnie. 
Przydatne byłoby jednak 

dokonanie w ramach 
planowanych w przyszłości 

szkoleń pewnych 
udoskonaleń, aby jeszcze 
lepiej spełniały załoŜone 

przed nimi cele 

W ramach wybranych szkoleń 
naleŜy poświęcić oddzielny 
blok na moderowaną przez 

profesjonalnego moderatora 
dyskusję, poświęconą 

wybranym problemom we 
wdraŜaniu projektów. 

Idealnie byłoby, gdyby 
tematyka dyskusji była z góry 

określona na podstawie 
zgłaszanych przez 

uczestników przed szkoleniem 
pomysłów. Po zakończeniu 
szkolenia konkluzje z dyskusji 
powinny zostać opisane w 

notatce rozesłanej do 
wszystkich beneficjentów 

Ośrodek 
Przetwarzania 

Informacji 

Odpowiednie 
zaplanowanie 

wybranych 
szkoleń 

 Maj 2011 Rekome
ndacja 

operacy
jna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 
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Nr Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób WdroŜenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfika
cja 

Obszar 
Tematyczny 

5 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

Wsparcie szkoleniowe, 
oceniane dość korzystnie. 
Przydatne byłoby jednak 

dokonanie w ramach 
planowanych w przyszłości 

szkoleń pewnych 
udoskonaleń, aby jeszcze 
lepiej spełniały załoŜone 

przed nimi cele 

W przypadku organizacji 
szkoleń 2-dniowych (które 

zdaniem autorów niniejszego 
raportu będą lepiej spełniały 
swoje cele) naleŜy dąŜyć do 
zakwaterowania uczestników 
w jednym miejscu, co pozwoli 

na wymianę doświadczeń i 
informacji, będzie teŜ 

znacznie wygodniejsze.  
Przyjmując, Ŝe nie będzie 
moŜliwe sfinansowanie 

noclegów uczestników ze 
środków zewnętrznych, 
naleŜałoby spróbować 

sfinansować je ze środków 
poszczególnych projektów w 

uzgodnieniu z 
poszczególnymi 
beneficjentami. 

Ośrodek 
Przetwarzania 

Informacji 

Odpowiednie 
zaplanowanie 

wybranych 
szkoleń 

 Maj 2011 Rekome
ndacja 

operacy
jna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 
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Nr Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób WdroŜenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfika
cja 

Obszar 
Tematyczny 

6 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

Beneficjenci mają 
stosunkowo ograniczone 

moŜliwości wymiany 
informacji o swoich 

doświadczeniach; brak teŜ 
jest stymulowania tego typu 

wymiany doświadczeń. 
Beneficjenci nie mają teŜ 

dobrego przeglądu sytuacji 
innych projektów 

realizowanych w ramach 
Priorytetu. Jak się wydaje 
dobrą okazją do takich 

rozmów i prezentacji 
mogłyby być organizowane 

przez OPI szkolenia 

Przy okazji kolejnych szkoleń 
moŜna by zaprezentować 

podstawowe informacje na 
temat wszystkich 

realizowanych projektów 
(wielkość, zaawansowanie, 

kwalifikowalność VAT, 
finansowanie kosztów 

osobowych lub jego brak). 
Prezentację taką moŜna by 

teŜ wykorzystać do 
przekazania doświadczeń 

przez przedstawicieli 
najbardziej zaawansowanych 

/najbardziej złoŜonych 
projektów i do dyskusji 

Ośrodek 
Przetwarzania 

Informacji 

Odpowiednie 
zaplanowanie 

wybranych 
szkoleń 

 Maj 2011 Rekome
ndacja 

operacy
jna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 

7 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

Niektórzy beneficjenci 
wskazywali, Ŝe nie mają 
moŜliwości pozyskania 

informacji o 
doświadczeniach innych 

beneficjentów, ani 
przekazać innym informacji 
o swoich doświadczeniach 
(w tym popełnionych przez 

siebie błędach). 
Tymczasem takie informacje 

byłyby bardzo przydatne 
dla wszystkich 

projektodawców. 

Brak jest forum, na którym 
beneficjenci mogliby dzielić 

się swoimi doświadczeniami z 
realizacji projektów. Dlatego 

teŜ warto rozwaŜyć 
(oczywiście anonimowe) 

opisywanie takich 
doświadczeń za 
pośrednictwem 

aktualizowanej i odpowiednio 
podzielonej tematycznie 
sekcji FAQ na stronach 
internetowych Instytucji 

WdraŜającej. 

Ośrodek 
Przetwarzania 

Informacji 

Dokonanie 
uzupełnień na 

stronie 
internetowej OPI. 

Cykliczne 
zbieranie takich 

informacji. 

 Listopad
2010 

Rekome
ndacja 

operacy
jna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 
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Nr Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób WdroŜenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfika
cja 

Obszar 
Tematyczny 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

  

8 Ewaluacja 
barier oraz 

analiza 
zagroŜeń dla 

realizacji 
projektów w 
kontekście 

wykorzystania 
dobrych 
praktyk 

projektowych 
realizowanych 

przez 
Beneficjentów 
Działania 13.1 

PO IiŚ 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyŜszego 

Bardzo istotnym problemem 
moŜe się okazać kwestia 

braku ostateczności decyzji 
o nałoŜeniu tzw. korekt 

finansowych w razie 
naruszania przepisów, 

dotyczących zamówień 
publicznych i braku jasno 

określonego trybu 
odwoławczego. 

NaleŜy przekazać 
beneficjentom precyzyjne 

informacje  o  zagroŜeniach, 
jakie niosą za sobą  błędy w 

realizacji projektów, w 
szczególności w zakresie PZP. 
W przekazywanych wynikach 
kontroli prowadzonych przez 

IP/IW naleŜy informować 
beneficjentów o ryzyku 

związanym z moŜliwością 
zmiany decyzji przez inne 
upowaŜnione instytucje w 

systemie (w szczególności w 
przypadku obniŜenia wartości 
korekty w stosunku do stawki 
wskazanej w „taryfikatorze”).   

 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Regionalnego 

Prowadzenie 
odpowiednich 

działań 
informacyjnych i 
szkoleniowych 

 Styczeń 
2011 

Rekome
ndacja 

horyzont
alna 

Infrastruktura 
i Środowisko 
2007-2013 
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Załącznik 1 – scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych 
 
Scenariusz IDI – instytucje działające w systemie XIII Priorytet PO IiŚ: Instytucja  WdraŜająca, 
Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Certyfikująca . 

Firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące procesu realizacji 
projektów w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
związanych z procesem wdraŜania barier i problemów.  

W ramach niniejszego badania zbierane są informacje dotyczące mechanizmu 
wdraŜania projektów w ramach Działania, podziału kompetencji oraz oceny zaawansowania 
realizacji projektów, pojawiających się barier i problemów oraz sposobów ich 
rozwiązywania/usuwania. Bardzo prosimy o wyraŜenie zgody na nagrywanie rozmowy. 
Nagranie jest dokumentem wewnętrznym i nigdy nie opuści firmy PAG UNICONSULT SP. Z O.O. 
Państwa wypowiedzi traktowane są jako poufne. W opracowaniu badań, ewentualne cytaty 
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą/instytucją. 

 

WPROWADZENIE  
 

P1.  Pana(i) Instytucja pełni funkcję Instytucji WdraŜającej /Pośredniczącej/ Zarządzającej. Na 
początek chciałabym, abyśmy ogólnie pomówili o tym, w jaki sposób funkcjonuje 
mechanizm wdraŜania i realizacji projektów w ramach Działania 13.1 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

• Jakie są obowiązki IW/IP/IZ w systemie wdraŜania? 

• W jaki sposób jest realizowana współpraca pomiędzy IW/IP/IZ, a beneficjentami? 

• Jakie dokumenty regulują podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, 
a takŜe zakres współpracy z beneficjentami? 

• Jak Pan/i/ generalnie ocenia przyjęty mechanizm zarządzania Działaniem? Czy 
pojawiają się jakieś problemy, a jeśli tak to jakie? 

• Jak Pan/i/ ocenia współpracę z pozostałymi dwoma instytucjami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie Działaniem 13.1 (odpowiednio IZ, IW, IP). 

• Czy organizowane są jakieś okresowe spotkania pomiędzy tymi instytucjami? Jeśli tak, 
to jak często i czego one dotyczą? 

 
PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTÓW DO REALIZACJI PROJEKTÓW I ZAAWANSOWANIE SAMYCH 
PROJEKTÓW 
 
P2.  Przejdźmy teraz do oceny obecnej sytuacji w zakresie przygotowania beneficjentów do 
realizacji projektów . Jak oceniacie Państwo ogólny poziom przygotowania beneficjentów do 
realizacji tych projektów? Czy występują znaczące róŜnice pomiędzy poszczególnymi 
uczelniami? Z czego one wynikają – doświadczeń uczelni, jakości zarządzania? 

 

P3. Jak moŜna ocenić sprawność przygotowywania projektów i ich realizację we wstępnej 
fazie? Czy w przypadku uczelni o mniejszym doświadczeniu występowały w tej fazie jakieś 
problemy? W jaki sposób były one przezwycięŜane? Czy niezbędne było jakieś wsparcie ze 
strony IZ/IW/IP? 

 

P4. Jak ogólnie ocenia Pan/i/ zaawansowanie realizowanych projektów? Z czego przede 
wszystkim wynikają róŜnice pomiędzy poszczególnymi beneficjentami? Czy występują jakieś 
zasadnicze róŜnice pomiędzy grupą projektów indywidualnych i grupą projektów 
konkursowych? Z czego one wynikają? Czy w przypadku jakichś projektów występują 
szczególnie istotne problemy, czy opóźnienia? Które to są projekty?  
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P5. Których beneficjentów ocenił/a/by Pan/i/ jako najsprawniej realizujących projekty? Czy 
wynika to  z jakości zarządzania, jakości i doświadczenia osób w zespole projektowym, innych 
powodów? Czy jacyś beneficjenci stosują jakieś innowacyjne sposoby zarządzania, czy inne 
rozwiązania sprzyjające realizacji projektu? Jeśli tak, to którzy i jakie? 

 

P6. Czy stopień zaawansowania niektórych projektów znacząco odbiega in minus od 
załoŜonego harmonogramu? Z czego wynikają te opóźnienia? Czy podejmowane są jakieś 
działania zaradcze? Jeśli tak, to jakie? Czy w ramach jakichś projektów niezbędna była 
formalna zmiana załoŜonego harmonogramu? Jeśli tak, to jakie to były projekty i czy moŜe to 
zagrozić ich realizacji? 

 

BARIERY i ZAGROśENIA 
 

Chciałbym teraz porozmawiać o podstawowych zagroŜeniach i barierach, związanych z 
realizacją projektów. 

 

P7. Jakie są Pana/i/ zdaniem podstawowe zagroŜenia i bariery, związane z realizacją 
projektów? Z czego one wynikają? 

 
P8. Poszczególne uczelnie przyjęły zapewne rozmaite systemy zarządzania projektami. Czym 
się one cechują i jak Pan/i/ je ocenia? Czy przyjęte w sferze zarządzania rozwiązania 
stwarzają jakieś istotne zagroŜenia? Jeśli tak, to jakie? W jakim stopniu wynikają one z: 

• struktury organizacyjnej uczelni? Czy w tej sferze występują jakieś istotne zróŜnicowania 
ze względu na wielkość uczelnie, czy jej profil? 

• opracowanych procedur zarządzania, 

• zespołów, zajmujących się realizacją projektów – ich kompetencji, motywacji etc. 

• z jakich jeszcze innych przyczyn pojawiają się zagroŜenia i bariery? 

 

P9. Chcielibyśmy teraz bardziej szczegółowo porozmawiać o wybranych problemach i 
barierach, związanych z realizacją projektów: 

• Przygotowanie dokumentacji przetargowej i rozstrzygnięcie przetargów na 
zewnętrznych wykonawców robót budowlanych, dostawców towarów i usług. Jak 
często występują/występowały te problemy? Czy moŜna było im jakoś przeciwdziałać? 
Jaki mogą mieć wpływ na terminową realizację projektów? 

• Zmiana systemu składania wniosków o płatność w związku z wejściem w Ŝycie od 1 
stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych. Jak Pan/i/ ocenia wpływ tych 
zmian na sprawność przekazywania środków? Jak obecnie przebiega i ile przeciętnie 
trwa proces od momentu złoŜenia wniosku o płatność do momentu przekazania 
środków? Czy obecnie sytuacja wygląda lepiej/gorzej niŜ przed zmianami, a takŜe 
bezpośrednio po ich wprowadzeniu? Co jeszcze moŜna zmienić / poprawić? 

• W sytuacji przyjęcia, Ŝe podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym istnieją 
ograniczenia, związane z prowadzeniem sprzedaŜy podlegającej opodatkowaniu VAT 
w obiektach / z uŜyciem sprzętu sfinansowanych/ego w ramach projektu. Czy istnieją 
jasne pisemne interpretacje, dotyczące tego problemu? Jakie? Czy znają je 
projektodawcy? Jakie konsekwencje mogą mieć dla realizacji projektu i 
funkcjonowania uczelni te ograniczenia? 

• Kształt realizowanych projektów a przepisy dotyczące pomocy publicznej. Czy w 
jakichś projektach pojawił się taki problem? Czego dotyczył? Jakie moŜe on mieć 
konsekwencje? 

• W ramach poprzedniego badania ewaluacyjnego dla projektów indywidualnych 
zidentyfikowano problemy związane ze stopniem przygotowania uczelni do realizacji 
projektów? (Moderator – przypomnieć tytuł badania,  podstawowe wnioski i 
rekomendacje). Jaka jest Pana/i generalna ocena stopnia, w jakim udało się 
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rozwiązać poruszone tam problemy? Czego się nie udało zrobić i jakie są tego 
powody? 

 
P10. Czy istnieją jakieś problemy, związane z realizację projektów, specyficzne dla danego 
typu uczelni? Jeśli tak, to jakie i dla jakiego typu? 

 

P11. Czy uczelniom realizującym projekty było zapewniane jakieś wsparcie szkoleniowe i 
doradcze? Jeśli tak to jakie i jak Pan ocenia jego uŜyteczność? Czy w przyszłości planuje się 
kontynuację wspierania uczelni? Jeśli tak, to jakie są te plany? 

 

P12. Czy z Pana/Pani doświadczeń wynika, Ŝe w jakichś obszarach osobom pracującym w 
zespołach projektowych brak jest niezbędnej wiedzy? Jeśli tak, to jakiej i jakiego wsparcia 
moŜna by im udzielić? 

 

P13. Jak Pan/i ocenia jakość komunikacji pomiędzy beneficjentami, a instytucjami 
zaangaŜowanymi we wdraŜanie Działania 13.1? Czy pojawiają się jakieś problemy 
komunikacyjne? Jakie? Jak moŜna im przeciwdziałać?  

 

P14. Czy organizowane są jakieś okresowe spotkania beneficjentów z instytucjami, 
odpowiedzialnymi za zarządzanie Działaniem 13.1? Jeśli tak, to jak często i czego one 
dotyczą? 

 

P15.  Czy istnieje system wewnętrznej komunikacji, pomiędzy beneficjentami? Jeśli tak, to czy 
spełnia on korzystne funkcje? Jeśli nie, to czy warto go tworzyć? 

 

P16. Które z wcześniej wymienionych barier i problemów mają kluczowy charakter? Co naleŜy 
robić, aby zmniejszyć ich skalę/zminimalizować ich niekorzystne skutki? 

 

P17. Jak często Pana/Pani zdaniem występują problemy z odpowiednimi systemami 
motywacyjnymi dla zespołów projektowych? Jakie mają skutki? Jak moŜna im 
przeciwdziałać? 

 

P18. Czy są jeszcze jakieś istotne kwestie, związane z tematyką wywiadu, o których nie 
rozmawialiśmy, a które chciałby Pan/i/ poruszyć? Jeśli tak to jakie? 

 

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ  
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Scenariusz IDI – Beneficjenci 
 

Firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa WyŜszego przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące procesu realizacji 
projektów w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
związanych z procesem wdraŜania barier i problemów.  

W ramach niniejszego badania zbierane są informacje dotyczące mechanizmu 
wdraŜania projektów w ramach Działania, podziału kompetencji oraz oceny zaawansowania 
realizacji projektów, pojawiających się barier i problemów oraz sposobów ich 
rozwiązywania/usuwania. Bardzo prosimy o wyraŜenie zgody na nagrywanie rozmowy. 
Nagranie jest dokumentem wewnętrznym i nigdy nie opuści firmy PAG UNICONSULT SP. Z O.O. 
Państwa wypowiedzi traktowane są jako poufne. W opracowaniu badań, ewentualne cytaty 
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą/instytucją. 

Uwaga: Moderator – we wszystkich przypadkach, gdy będzie juŜ dostępna 
wypełniona ankieta CAWI naleŜy w trakcie wywiadu wyjaśniać ewentualne wątpliwości, 
związane z odpowiedziami udzielonymi w jej ramach. 
WPROWADZENIE  
 

P1. Zajmujecie się Państwo realizacją projektu (Moderator: odczytać tytuł projektu) 
____________________w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego. Czy moŜecie Państwo w skrócie opowiedzieć 
o tym projekcie: 

• Czego dotyczy? 

• Kiedy rozpoczęła się jego realizacja?  

• Jaki jest jego obecny stan zaawansowania? 

 

P2. Jakie projekty inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych realizowała dotąd 
Państwa uczelnia (ZPORR, ew. inne programy)? Jakie macie Państwo doświadczenia z 
realizacji tych projektów? Jak oceniacie Państwo ich przydatność przy realizacji obecnego 
projektu? Jeśli pozytywnie, to w jaki sposób je Państwo wykorzystujecie? Czy obecnie 
realizowany projekt róŜni się od wcześniej realizowanych, jeśli tak, to czym? 

 
P3. Jak oceniacie Państwo dotychczasową realizację projektu? Czy pojawiały się jakieś 
problemy, a jeśli tak, to jakie i jak były rozwiązywane? Czy wskutek wystąpienia jakichś 
problemów pojawiała się potrzeba dokonania zmian w projekcie, a jeśli tak, to jakich? 

 
P4. Czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem? Jeśli nie, to jakie pojawiają się 
opóźnienia i jakie są ich przyczyny? Czy mogą one zagrozić terminowej realizacji projektu? W 
jaki sposób staracie się Państwo im przeciwdziałać? 

 
P5. Jak wygląda struktura zarządzania projektem i struktura ( w tym liczebność) zespołu 
zarządzającego projektem? Czy w jego skład wchodzą osoby o doświadczeniach w 
realizacji tego typu projektów? Jak duŜa jest rotacja członków zespołu? JeŜeli ona występuje, 
to z czego wynika i jakie ma konsekwencje?  

 
P6. Czy dla członków zespołu projektowego został przewidziany jakiś specjalny system 
motywacyjny? Jeśli tak, to jak on ogólnie wygląda i czy spełnia swoją rolę? Jeśli nie, to czy 
taki system byłby przydatny? 

 
P7. Czy zostały opracowane pisemne procedury zarządzania projektem. Jeśli tak, to czego 
one dotyczą i czy spełniają swoją rolę? Jeśli nie, to czy wg Państwa zasadne byłoby ich 
utworzenie? 
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P8. Jak jest zorganizowana współpraca zespołu projektowego z podstawowymi komórkami 
uczelni? Czy przebiega ona sprawnie? Co ewentualnie moŜnaby udoskonalić? 
 
P9. Czy członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w jakichś szkoleniach, związanych ze 
specyfiką projektu. Jeśli tak, to jakich i czy były one uŜyteczne? Czy miały one charakter 
komercyjny, czy teŜ były zapewniane przez instytucje zarządzające Działaniem 13.1? Jak 
Pan(i) je ocenia?  

 
P10. Czy Pana/Pani zdaniem w jakichś obszarach osobom pracującym w zespołach 
projektowych brak jest niezbędnej wiedzy? Jeśli tak, to jakiej i jakiego wsparcia moŜnaby im 
udzielić? Czy wsparcie to powinno być zapewniane w formie szkoleń, czy teŜ 
specjalistycznego doradztwa? 

 

P11. Jak Pan/i/ generalnie ocenia system zarządzania projektem? Czy w związku z przyjętym 
systemem pojawiają się jakieś problemy i zagroŜenia? Czy naleŜałoby coś w nim zmienić, a 
jeśli tak, to co? 

 
BARIERY i ZAGROśENIA 
 

Chciał/a/bym teraz porozmawiać o podstawowych zagroŜeniach i barierach, związanych z 
realizacją projektów 

 

P12. Jakie są Pana/i zdaniem podstawowe zagroŜenia i bariery, związane z realizacją 
projektu? Z czego one wynikają i jak moŜna im przeciwdziałać? 

 

P13. Chcielibyśmy teraz bardziej szczegółowo porozmawiać o pojawianiu się problemów i 
barier, związanych z realizacją projektu w następujących sferach18: 

• Przygotowanie dokumentacji przetargowej i rozstrzygnięcie przetarg(u)ów na 
zewnętrznych wykonawców robót budowlanych, dostawców towarów i usług. Jak 
często występowały te problemy? Czy moŜna było im jakoś przeciwdziałać? Jaki mogą 
mieć wpływ na terminową realizację projektu? 

• Zmiana systemu składania wniosków o płatność w związku z wejściem w Ŝycie od 1 
stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych. Jak Pan/i/ ocenia wpływ tych 
zmian na sprawność przekazywania środków? Jak obecnie w przypadku Państwa 
uczelni przebiega i ile przeciętnie trwa proces od momentu złoŜenia wniosku o płatność 
do momentu przekazania środków? Czy obecnie sytuacja wygląda lepiej/gorzej, niŜ 
przed zmianami, a takŜe bezpośrednio po ich wprowadzeniu? Co jeszcze moŜna 
zmienić / poprawić? 

• Czy w przypadku Państwa projektu podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym? Jeśli 
nie, to dlaczego przyjęliście Państwo takie rozwiązanie? Jeśli tak, to jak oceniacie 
Państwo ograniczenia, związane z prowadzeniem sprzedaŜy opodatkowanej VAT w 
obiektach / z uŜyciem sprzętu sfinansowanych/ego w ramach projektu. Czy istnieją 
jasne pisemne interpretacje, dotyczące tego problemu? Czy znacie je Państwo? Jakie 
konsekwencje mogą mieć dla funkcjonowania uczelni te ograniczenia? 

• Kształt realizowanych projektów a przepisy dotyczące pomocy publicznej. Czy w 
Państwa projekcie pojawił się taki problem? Czego on dotyczy? Jakie moŜe on mieć 
konsekwencje? 

• W ramach poprzedniego badania ewaluacyjnego w przypadku Państwa uczelni 
zwracano uwagę na następujące problemy (Moderator – streścić problemy poruszone 
w raporcie z poprzedniego badania ewaluacyjnego dla danej uczelni; uwaga: dotyczy 

                                                           
18 Zakres pytania moŜe zostać rozszerzony po przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami IZ, IP oraz IW. 
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wyłącznie uczelni realizujących projekty indywidualne). Jaka jest Pana/i generalna 
ocena stopnia,  w jakim udało się rozwiązać poruszone tam problemy? Z czego to 
wynika? 

 

P14. Jak Pan/i ocenia komunikację pomiędzy beneficjentami, a instytucjami 
zaangaŜowanymi we wdraŜanie Działania 13.1? Czy pojawiają się jakieś problemy 
komunikacyjne? Jak moŜna im przeciwdziałać? 

 

P15.  Czy istnieje system wewnętrznej komunikacji, pomiędzy beneficjentami XIII Priorytetu PO 
IiŚ? Jeśli tak, to czy spełnia on korzystne funkcje? Jeśli nie istnieje, to czy warto go tworzyć? 

 

P16. Które z wcześniej wymienionych barier i problemów mają kluczowy charakter? Co naleŜy 
robić, aby zmniejszyć ich skalę/zminimalizować ich niekorzystne skutki? 

 

P17. Czy są jeszcze jakieś istotne kwestie, związane z tematyką wywiadu, o których nie 
rozmawialiśmy, a które chciał/a/by Pan/i/ poruszyć? Jeśli tak to jakie? 

 

KaŜdego z beneficjentów prosimy o wskazanie osoby, z którą moglibyśmy się kontaktować, 
gdyby na etapie analiz i opracowywania raportu ewaluacyjnego pojawiły się jakieś 
wątpliwości, pytania lub potrzeba uzupełnienia pewnych informacji. Z kim w Państwa 
instytucji moglibyśmy się kontaktować w takiej sprawie (w ciągu najbliŜszych 4-5 tygodni)? 

[DOPYTAĆ I ZAPISAĆ]  

� Imię i nazwisko osoby kontaktowej 
� Funkcja w instytucji 
� Adres e-mail 
� Telefon kontaktowy 

 
Moderator – naleŜy teŜ poinformować o planowanych zogniskowanych wywiadach 
grupowych. 
 
[PODZIĘKOWAĆ, ZAKOŃCZYĆ] 

Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. 
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Załącznik 2 – ankieta CAWI – beneficjent 

 
Szanowni Państwo, 

Niniejsza ankieta jest częścią badania ewaluacyjnego, prowadzonego przez firmę Policy & 
Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 
dotyczącego procesu realizacji projektów w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz związanych z procesem wdraŜania projektów barier 
/problemów oraz zagroŜeń.  

W niniejszej ankiecie umieszczono zagadnienia, które wiąŜą się z barierami i problemami w 
realizacji projektów w ramach Działania 13.1 PO IiŚ. Jej wypełnienie jest niezbędne dla 
prawidłowego przebiegu wizyty badawczej przeprowadzanej przez moderatorów PAG 
Uniconsult, która odbędzie się w czerwcu lub na początku lipca br. 

Ankieta będzie analizowana zarówno na potrzeby rozmowy przeprowadzanej z kierownikiem 
projektu, jak i na potrzeby sporządzenia sprawozdania z wizyty badawczej. Wyniki ankiet 
będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, indywidualne 
ankiety nie będą ujawniane nikomu poza zespołem badawczym. 

Moderator przed przeprowadzeniem wizyty badawczej zapozna się z wypełnioną przez 
Państwa ankietą, dzięki czemu zarówno sama wizyta, jak i rozmowa z kierownikiem projektu 
będzie mogła przebiegać sprawniej i zabrać mniej Państwa cennego czasu.  

Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnienia ankiety, a następnie odesłanie jej pocztą 
elektroniczną na adres: WŁAŚCIWY ADRES E-MAIL lub faksem na numer: WŁAŚCIWY NUMER 
FAKSU.  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKTY Z BENEFICJENTAMI. 

Z powaŜaniem, 

 

Jan Szczucki 

Kierownik Projektu 

 

Instrukcja wypełnienia ankiety: 

Prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej – to jest o wprowadzenie odpowiedzi w 
wysłanym do Państwa pliku z ankietą. Proszę nie drukować ankiety i nie wypełniać jej 
odręcznie. 

Tam, gdzie pozostawiono puste pole – prosimy o wpisanie odpowiedzi. 

W niektórych przypadkach prosimy o zaznaczenie odpowiedzi znakiem „X” przy właściwym 
wierszu tabeli.  

 

DOŚWIADCZENIA BENEFICJENTA 
 

Na początek proszę udzielić kilku informacji na temat dotychczas realizowanych przez 
Państwa projektów infrastrukturalnych. 

UWAGA: Nie chodzi nam tutaj o projekty tzw. miękkie – np. szkoleniowe, ale wyłącznie o 
projekty, dotyczące rozbudowy infrastruktury Państwa uczelni. 

 

1. Jakie duŜe projekty infrastrukturalne realizowała dotąd Państwa uczelnia w ciągu 
ostatnich 10 lat? Czy były wśród nich projekty współfinansowane ze środków UE lub 
innych podobnych źródeł? Proszę teŜ uwzględnić na tej liście inne (oprócz projektu, 
realizowanego w ramach Działania 13.1 PO IiŚ) projekty infrastrukturalne realizowane 
obecnie. 

Proszę wypełnić poniŜszą tabelę: 
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Lp. Tytuł projektu infrastrukturalnego Lata 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

(z jakich 
programów?) 

Czy projekt był 
współfinansowany 
z funduszy 
strukturalnych UE? 

TAK/NIE 

     

     

     

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM   
Przejdźmy teraz do projektu obecnie realizowanego przez Państwa Uczelnię w ramach 
Działania 13.1 PO IiŚ. Na początek kilka zagadnień związanych z zarządzaniem projektem. 

 

2. Proszę pokrótce opisać system zarządzania projektem: 

a) Jak wygląda system zarządzania projektem (krótki opis) 

 

b) Jakie metody zarządzania projektem są stosowane w projekcie? 

 

c) Czy wyodrębniono jakieś  struktury organizacyjne, czy teŜ projekt jest realizowany w 
ramach standardowych struktur Uczelni?  

 

 

3. Czy zostały opracowane pisemne procedury zarządzania projektem (np. zarządzanie 
zmianą, zarządzanie ryzykiem)? Proszę wstawić znak „X” w kratce przy właściwej 
odpowiedzi. 

 2 Tak 

 1 Nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

4. Jak Pan(i) ocenia, czy podział kompetencji i zadań pomiędzy pracowników jest 
przejrzysty? Proszę wstawić znak „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi. 

 4 Zdecydowanie tak 

 3 Raczej tak 

 2 Raczej nie 

 1 Zdecydowanie nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

5. Jak ocenia Pan(i) strukturę organizacyjną uczelni w kontekście zarządzania projektem? 
Czy uwaŜa Pan(i), Ŝe ta struktura jest dopasowana do potrzeb projektu? Proszę wstawić 
znak „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi. 

 4 Zdecydowanie tak 

 3 Raczej tak 

 2 Raczej nie 

 1 Zdecydowanie nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 
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6. Jeśli wybrał/a/ Pan/i/ odpowiedź 1 lub 2, to proszę napisać, co powinno ulec zmianie, 
aby ułatwić realizację projektu? 

 

 

 

 

 

 

POTENCJAŁ KADROWY 
 

7. Jak ocenia Pan(i) potencjał kadrowy w kontekście realizacji projektu? Czy uwaŜa Pan(i), 
Ŝe obecne zasoby kadrowe zapewniają sprawną realizację projektu? Proszę wstawić 
znak „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi. 

 4 Zdecydowanie tak 

 3 Raczej tak 

 2 Raczej nie 

 1 Zdecydowanie nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

8. Ile osób wchodzi w skład zespołu projektowego (rozumianego jako osoby stale 
zajmujące się zarządzaniem projektem)? Proszę wstawić znak „X” w kratce przy 
właściwej odpowiedzi. 

 1-2 osoby 

 3-4 osoby  

 5-6 osób 

 7-8 osób 

 9-10 osób 

 11-15 osób 

 PowyŜej 15 osób 

 

9. Czy pracownicy wchodzący w skład zespołu projektowego mają takŜe inne zadania, 
niezwiązane z projektem? Proszę wstawić znak „X” w kratce przy właściwej odpowiedzi. 

 3 Tak, wszyscy pracownicy mają takŜe inne zadania 

 2 Tak, ale tylko niektórzy pracownicy mają inne zadania 

 1 Nie, wszyscy pracownicy pracują tylko na potrzeby projektu 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

10. Czy pracownicy zaangaŜowani w realizację projektu uczestniczyli w jakichś szkoleniach 
przydatnych w jego realizacji? Proszę wstawić znak „X” w kratce przy właściwej 
odpowiedzi. 

 2 Tak 

 1 Nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 
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11. Jeśli tak, to w jakich szkoleniach? Proszę opisać, czego one dotyczyły: 

Lp. Tematyka szkoleń: 

  

  

  

 

12. Jakie są w ramach projektu systemy motywacji pracowników – płacowy i pozapłacowy – 
prosimy je krótko opisać? Czy są one wystarczające? 

a) Płacowy system motywacji 

 

b) Pozapłacowy system motywacji 

 

 

13. Jak ocenia Pan(i) dotychczasowy poziom rotacji kadr przy obecnym projekcie? 

 4 Bardzo duŜy – skład zespołu uległ bardzo duŜym zmianom 

 3 Raczej duŜy 

 2 Raczej mały 

 1 Zdecydowanie mały – zespół praktycznie się nie zmienia 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

14. W razie udzielenia odpowiedzi 3 lub 4 – proszę opisać, jakie są tego powody i jak moŜna 
temu przeciwdziałać? 

 

 

 

 

 

ZASOBY RZECZOWE 
 

15. Jak ocenia Pan(i) zasoby rzeczowe (sprzęt, pomieszczenia itp.), posiadane przez Państwa 
uczelnię w kontekście realizacji przedsięwzięcia? Czy uwaŜa Pan(i), Ŝe są one 
wystarczające dla sprawnej realizacji projektu? 

 4 Zdecydowanie tak 

 3 Raczej tak 

 2 Raczej nie 

 1 Zdecydowanie nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

16. Jakie braki w zakresie zasobów rzeczowych w kontekście realizowanego projektu Pan(i) 
dostrzega? 

Lp. Dostrzegane braki w zakresie zasobów rzeczowych: 
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17. Jakim zmianom uległa  sytuacja w zakresie zasobów rzeczowych w kontekście 
realizowanego projektu w okresie od rozpoczęcia projektu do chwili obecnej? 

 5 Zdecydowanie się poprawiła 

 4 Nieco się poprawiła 

 3 Nie uległa zmianom 

 2 Nieco się pogorszyła 

 1 Zdecydowanie się pogorszyła 

 9 Trudno powiedzieć 

 

OBECNE I PRZEWIDYWANE PROBLEMY 
 

18. Jakie są Pana(i) zdaniem najwaŜniejsze problemy, z jakimi muszą się Państwo zmierzyć w 
ramach zarządzania projektem i jego realizacji? Chodzi tu o problemy, które juŜ się 
pojawiły, a takŜe przewidywane problemy na przyszłość. 

Lp. NajwaŜniejsze problemy w zarządzaniu projektem i jego realizacji: 

  

  

  

 

19. Czy w przyjętych procedurach realizacji projektu istnieją procedury pozwalające na 
monitorowanie przebiegu projektu i wczesne wykrywanie ewentualnych zagroŜeń?  

 

 4 Zdecydowanie tak 

 3 Raczej tak 

 2 Raczej nie 

 1 Zdecydowanie nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

20. W razie udzielenia odpowiedzi 3 lub 4 czy moŜe Pan/i/ skrótowo opisać te procedury? 

 

 

 

 

 

 

 

21. Czy w przypadku realizowanego przez Państwa projektu, poniŜsze problemy i bariery 
utrudniają realizację projektu19. 

 

                                                           
19 Zakres pytania moŜe zostać rozszerzony po przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami IZ, IP oraz IW. 
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Bariera/problem 

[1] [2] [3] [4] [5] [9] 

Skomplikowane  i czasochłonne 
procedury zamówień publicznych 

1 2 3 4 5 9 

Długi czas rozpatrywania wniosków o 
płatność i przekazywania środków 

1 2 3 4 5 9 

Niesolidność wykonawców i dostawców 1 2 3 4 5 9 

Brak moŜliwości zatrudnienia 
najlepszych specjalistów ze względu na 
słabą konkurencyjność płacową uczelni 

1 2 3 4 5 9 

Scentralizowany system zarządzania 
projektem 

1 2 3 4 5 9 

Brak jasnych wytycznych ze strony 
Instytucji zarządzających Działaniem 

1 2 3 4 5 9 

 

KOMUNIKACJA 
22. Jak ocenia Pan(i) współpracę z Instytucją WdraŜającą – Ośrodkiem Przetwarzania 

Informacji? 

 4 Bardzo dobrze 

 3 Raczej dobrze 

 2 Raczej źle 

 1 Bardzo źle 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

23. Jak ocenia Pan(i) proces komunikacji z Instytucją WdraŜającą – Ośrodkiem Przetwarzania 
Informacji w zakresie: 

Skala: [4] Bardzo dobrze – [1] Bardzo źle; [9] Nie wiem, trudno powiedzieć 
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Ocena procesu komunikacji z IW w zakresie: 

[4] [3] [2] [1] [9] 

Płynności przepływu informacji 4 3 2 1 9 

Dostępności informacji 4 3 2 1 9 

Aktualności informacji 4 3 2 1 9 

UŜyteczności informacji 4 3 2 1 9 

Szybkości reakcji na zgłaszane pytania i 
problemy 

4 3 2 1 9 
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24. Jakiego typu pomocy oczekiwał(a)by Pan(i) ze strony Instytucji WdraŜającej (OPI)  dla 
prawidłowej realizacji projektu? 

Lp. Oczekiwane wsparcie z IW i IP: 

  

  

  

 

25. Jakiego typu pomocy oczekiwał(a)by Pan(i) ze strony Instytucji Pośredniczącej (MNISW) 
dla prawidłowej realizacji projektu? 

Lp. Oczekiwane wsparcie z IP: 

  

  

  

 

26. Czy Państwa instytucja współpracuje lub komunikuje się z innymi beneficjentami 
projektów w ramach Działania 13.1 PO IiŚ? 

 2 Tak 

 1 Nie 

 9 Nie wiem, trudno powiedzieć 
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Załącznik 3 – scenariusz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 

 

• Przedstawienie moderatora / moderatorów. 

• Przedstawienie celu badania.  

Dzień Dobry. Nazywam się XXX i reprezentuję firmę Policy & Action Group Uniconsult 
Sp. z o.o.. Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego realizujemy badanie 
ewaluacyjne dotyczące barier i problemów w realizacji projektów w ramach XIII 
Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Metodologia badania 
przewiduje przeprowadzenie tzw. zogniskowanego wywiadu grupowego, którego 
celem jest przedyskutowanie Państwa doświadczeń i oczekiwań, związanych z 
przygotowaniem i realizację projektów. Realizatorom badania bardzo zaleŜy na 
poznaniu Państwa opinii w tym względzie. Wszelkie opinie i uwagi są dla nas 
niezmiernie waŜne. 

• Informacja o zasadach wywiadu grupowego. 

Stanowiska i opinie uczestników wywiadu nie podlegają ocenie. KaŜdy ma pełną 
swobodę przedstawienia własnego stanowiska. Dyskutanci nie oceniają innych 
wypowiedzi. Kluczowe znaczenie ma wywołanie dyskusji, która umoŜliwi nam 
pozyskanie konkretnych informacji o problemach i barierach, związanych z realizacją 
projektów oraz obecnymi i postulowanymi sposobami ich rozwiązywania. 

Rolą moderatora jest wyłącznie sformułowanie / przedstawienie tematów dyskusji 
oraz prowadzenie jej zgodnie z wyznaczonym tematem (ukierunkowywanie na 
wyznaczony temat). 

• Informacja o rejestracji wywiadu (audio) z zaznaczeniem, Ŝe: 

Treść zarejestrowanych wypowiedzi zostanie wykorzystana wyłącznie do 
przygotowania raportu z badania, zaś jej zapis przekazany Zamawiającemu zostanie 
pozbawiony cech umoŜliwiających identyfikację uczestników.  

Zaproszenie do dyskusji. 

 

Informacje wprowadzające 

(1) Przedstawienie uczestników wywiadu grupowego oraz reprezentowanych przez nich 
instytucji.  

(2) Dyskusja – TEMAT 1: Ogólna ocena procesu przygotowywania i realizacji  projektów: 

� Jak generalnie oceniacie Państwo sprawność realizacji projektów w ramach XIII 
Osi PO IiŚ? Czy jest ona łatwiejsza, czy trudniejsza, niŜ w przypadku innych 
realizowanych przez Państwa projektów?  Od czego to zaleŜy? 

� Czy na sprawność realizacji projektów mają wpływ wcześniejsze doświadczenia 
uczelni i/oraz zespołu projektowego w realizacji duŜych projektów 
inwestycyjnych? 

� Czy na etapie przygotowywania projektu i w początkowym okresie realizacji 
pojawiały się jakieś powaŜne problemy? Jeśli tak, to jakie i jak udało się je 
rozwiązać? Które z tych problemów miały kluczowe znaczenie dla dalszej 
realizacji projektu? 
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� Czy w trakcie realizacji projektu niezbędne było dokonanie jakichś zmian w 
zakresie projektu, sposobie zarządzania etc. Jeśli tak, to jakich i jakie były tego 
powody? 

(3) Dyskusja – TEMAT 2: Ocena barier i problemów 

� Jakie podstawowe bariery i problemy dostrzegacie Państwo w związku z 
realizowanym projektem?     Które z tych barier i problemów moŜna uznać za 
wewnętrzne (u beneficjenta), związane m.in. ze strukturą zespołu projektowego, 
wsparciem projektu w ramach struktury uczelni, a które za zewnętrzne (niezaleŜne 
od beneficjenta)? 

� Jak w porównaniu z innymi projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków 
publicznych, realizowanych przez Państwa uczelnię, oceniacie Państwo wymogi 
sprawozdawcze i inne wymogi formalne wobec projektu juŜ na etapie jego 
wdraŜania? 

� Czy w zespole zarządzającym projektem występuje znaczna rotacja 
pracowników? Jeśli tak, to jak sądzicie Państwo, jakie są jej przyczyny i jak 
ewentualnie moŜna jej przeciwdziałać? 

� W jakim stopniu dla minimalizacji zmian personalnych w zespole projektowym 
mają znaczenie odpowiednie systemy motywacyjne dla pracowników zespołu? 

(4) Dyskusja – TEMAT 3: Podstawowe zagroŜenia, związane z realizacją projektu.  

� Jakie są Państwa zdaniem kluczowe zagroŜenia, związane z realizacją Państwa 
projektów? W jaki sposób moŜna im przeciwdziałać? 

� Jak oceniacie Państwo zagroŜenia związane z(e): 

� Poziomem złoŜoności procesu realizacji projektów od strony formalnej? 

� PrzedłuŜającymi się postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego? 

� Uznaniem, Ŝe w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego wystąpiły jakieś nieprawidłowości i nałoŜeniem z tego tytułu 
korekt finansowych? 

� Nieoczekiwanymi czynnikami wpływającymi na wydłuŜenie procesu 
inwestycyjnego (odkrycia archeologiczne, inne czynniki nieuwzględnione w 
projekcie)? 

� Niewystarczającymi zasobami ludzkimi, którymi Państwo dysponujecie? 

� UzaleŜnieniem od jakości pracy podmiotów od Państwa niezaleŜnych – 
inwestor zastępczy, wykonawca prac budowlanych itp.? 

� Finansową stroną realizacji projektu – opóźnieniami w rozpatrywaniu wniosków 
o płatność, opóźnieniami w płatnościach, problemami w zapewnieniu 
finansowania pomostowego,? Czy w tej sferze naleŜałoby wprowadzić jakieś 
usprawnienia/uproszczenia? Jakie? 

� Problemami z rozliczaniem kosztów osobowych w ramach wniosków o 
płatność? Czy w tej materii są moŜliwe jakieś uproszczenia? Jeśli tak, to jakie? 

� Z podatkiem VAT – sfinansowaniem go w sytuacji, gdy nie jest on kosztem 
kwalifikowanym i ograniczeniami w sposobie uŜytkowania rezultatu projektu, w 
sytuacji, gdy jest kosztem kwalifikowanym? Jak, Państwa zdaniem, moŜna 
zminimalizować ryzyko pojawienia się problemów  z zachowaniem kształtu 
projektu bez moŜliwości prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem 



Ewaluacja barier oraz analiza zagroŜeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk 
projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ 

  
 

 

 
102 

 

VAT w okresie trwałości, gdy nie będzie juŜ zespołu projektowego i mogą 
zmienić się władze uczelni? 

Dyskusja – TEMAT 4: Współpraca z administracją publiczną 

� Jak układa się Państwu współpraca z Instytucją Zarządzającą (MRR), Instytucją 
Pośredniczącą (MNiSW) oraz z Instytucją WdraŜającą (OPI)? 

� Czy we współpracy tej występują jakieś problemy, jeśli tak, to jakie? 

� Jak przebiega komunikacja z tymi instytucjami? Czy moŜna by ją jakoś usprawnić? 

� Czy instytucje te zapewniły Państwu niezbędne wsparcie na etapie 
przygotowania projektu?  

� Jak oceniacie Państwo decyzyjność tych instytucji – przekazywanie wiąŜących 
interpretacji i zaleceń? Co moŜna by w tej sferze poprawić? 

� Czy korzystaliście Państwo z moŜliwości weryfikacji dokumentacji przetargowej 
przez OPI? Jak oceniacie Państwo wsparcie w tej materii? 

� Jak oceniacie Państwo szkolenia organizowane przez Instytucję WdraŜającą (OPI) 
oraz przez Instytucję Zarządzającą (MRR)? 

� Czy potrzebujecie Państwo jeszcze dodatkowego wsparcia? Jeśli tak, to jakiego – 
doradczego, informacyjnego, szkoleniowego? Czego powinno ono dotyczyć? 

6) Inne kwestie nieporuszone związane z głównym tematem badania. 

� Czy są w Państwa opinii, jeszcze inne kwestie związane z barierami i problemami w 
realizacji projektów w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ, które nie zostały poruszone, a o 
których naleŜałoby porozmawiać? 

 

To juŜ wszystkie kwestie, które planowaliśmy omówić podczas spotkania. Dziękuję za 
wszystkie przedstawione opinie. Będą one pomocne przy formułowaniu wniosków oraz 
rekomendacji płynących z prowadzonego przez nas badania. 
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Załącznik 4 - Rozkład ryzyk w ramach projektów Działania 13.1 PO IiŚ20. 

 Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 
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1.  
Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego 

Centrum Naukowo - Dydaktyczne 
Wydziału InŜynierii i Kształtowania 
Środowiska - "Centrum Wodne" SGGW 

       

2.  Politechnika Koszalińska 
Rozbudowa kampusu Politechniki 
Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 

       

3.  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i 
Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu - 
utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - 
Zastosowania w naukach przyrodniczych i 
biomedycznych 

  √     

4.  Uniwersytet Śląski 
Śląskie Międzyuczelniane Centrum 
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 

  √  √   

5.  
Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II 

Baza dydaktyczna i baza niezbędna dla 
powstania i rozwoju kierunku inŜynieria 
środowiska na Wydziale Zamiejscowym 
Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej 
Woli 

       

6.  Politechnika Poznańska 
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i 
NanoinŜynierii Politechniki Poznańskiej 

 √     √ 

7.  
Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego 

 Uniwersyteckie Centrum Biologii 
Medycznej w Poznaniu 

      √ 

8.  Uniwersytet Łódzki Budowa i modernizacja Wydziałów        

                                                           
20 W przypadku poniŜszej tabeli koncentrujemy się tylko na kluczowych z punktu widzenia danego projektu ryzykach. Brak wskazania ryzyk dla danego projektu oznacza, Ŝe mają 

one charakter typowy, bądź teŜ, Ŝe na podstawie posiadanych informacji nie zidentyfikowaliśmy jakichkolwiek specyficznych ryzyk. 
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Biologii, Fizyki i Chemii  

9.  Uniwersytet Łódzki 
Centrum Informatyczno - Ekonometryczne 
Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego 

       

10.  Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 

      √ 

11.  
Akademia Górniczo - Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Modernizacja Wydziału InŜynierii 
Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków 

√      √ 

12.  
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie  

WyposaŜenie realizowanego budynku 
dydaktycznego Wydziału Informatyki i 
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie 

       

13.  Uniwersytet w Białymstoku 
Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu 
Chemii 

   √  √  

14.  
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Międzyuczelniane Centrum 
Nanobiomedyczne 

  √    √ 

15.  Uniwersytet Gdański 
Budowa Budynków Wydziałów Chemii i 
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

       

16.  Uniwersytet Wrocławski 
Budowa kompleksu edukacyjno - 
badawczego Biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

   √    

17.  Uniwersytet Warszawski 
Centrum Nowych Technologii "Ochota" 
Uniwersytet Warszawski (CeNT) 

√      √ 

18.  Uniwersytet Rzeszowski 
Kompleks Naukowo - Dydaktyczny 
Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii  

  √    √ 

19.  Politechnika Śląska Naukowo - Dydaktyczne Centrum Nowych      √  
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Technologii - Politechnika Śląska 

20.  Pomorska Akademia Medyczna 
Centrum Nowych Technologii 
Medycznych Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie 

       

21.  Politechnika Łódzka 
Centrum Technologii Informatycznych 
Politechnika Łódzka 

     √ √ 

22.  Politechnika Warszawska 
Wydział Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

       

23.  Politechnika Wrocławska 
Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno - 
Technologiczne "Technopolis" we 
Wrocławiu 

  √   √  

24.  Politechnika Świętokrzyska 
ENERGIS - Budynek Dydaktyczno - 
Laboratoryjny InŜynierii Środowiska, 
Politechnika Świętokrzyska Kielce 

 √   √   

25.  Politechnika Łódzka 
Fabryka inŜynierów XXI w.  - budowa 
nowoczesnego obiektu dydaktyczno - 
laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego 

 √      

26.  
Akademia Górniczo - Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Przebudowa paw. D-4 na sale 
dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego 
Wydziału Energetyki i Paliw AGH 

       

27.  
Uniwersytet Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie 

Rozbudowa Uniwersytetu 
Pedagogicznego i. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 

  √    √ 

28.  
Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach 

Przebudowa obiektu nieczynnej pralni 
szpitala klinicznego w Katowicach - 
Ligocie z przeznaczeniem na Centrum 
Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
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29.  Politechnika Poznańska 
Centrum dydaktyczne Wydziału 
Technologii Chemicznej Politechniki 
Poznańskiej 

 √     √ 

30.  Politechnika Warszawska 
Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki 
Warszawskiej oraz utworzenie sieci 
laboratoriów dydaktycznych 

     √  

31.  
Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Warszawie 

Przebudowa budynku nr 36 na cele 
dydaktyczne Wydziału Mechatroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej 

√  √   √  

32.  
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

Budowa Centrum Dydaktyczno - 
Badawczego Nanotechnologii 

 √      

33.  Politechnika Gdańska 
Nowoczesne Audytoria Politechniki 
Gdańskiej 

     √  

34.  Politechnika Gdańska 
Centrum Nanotechnologii Politechniki 
Gdańskiej 

     √  

35.  
Akademia Medyczna im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

Budowa zintegrowanego Centrum 
Edukacji i Innowacji Wydziału 
Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
we Wrocławiu 

      √ 

36.  Politechnika Śląska 
 Budowa Laboratorium Naukowo-
Dydaktycznego Nanotechnologii 
Technologii Materiałowych w Gliwicach 

√     √ √ 

 
, 


