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MONITORING I EWALUACJA W POLITYCE REGIONALNEJ 
UNII EUROPEJSKIEJ

1. Uwagi wstępne

Stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji (oceny) 
użycia funduszy pomocowych Unii Europejskiej jest bardzo pilne i 
warunkuje pozyskanie środków z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności przeznaczonych na wspieranie rozwoju regionalnego. 
Fundusze te będą po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej największą 
pozycją transferów finansowych na rzecz naszego kraju, a ich 
wielkość może sięgnąć nawet 4% naszego produktu krajowego brutto 
średniorocznie.

Zgodnie z definicjami stosowanymi w Unii Europejskiej1:

• monitoring jest to element procesu bieżącego zarządzania środkami 
publicznymi, mający na celu zapewnienie prawidłowości i wydajności 
wdrażania programów finansowanych z tych środków, poprzez 
zbieranie wiarygodnych danych o tych programach, porównywanie 
ich z zakładanymi wskaźnikami oraz podejmowanie przy udziale 
partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych decyzji o 
zmianach w tych programach,

• ewaluacja (ocena) jest to ocena realizacji programów pod względem 
porównania faktycznych rezultatów z planowanymi, szerszego 
wpływu społeczno-ekonomicnego (impact assessment) oraz 
porównania poniesionych nakładów z rezultatami (analiza 
efektywności).

Unia Europejska przywiązuje rosnącą wagę do efektywności 
wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Są to 
bowiem pieniądze podatników europejskich zbierane w jednej części
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Europy, a wydawane w innej i dlatego istnieje wielka wrażliwość 
odnośnie sposobu wydatkowania funduszy europejskich ze względu 
na: poprawność procedur, efektywność i unikanie nieprawidłowości 
(irregularities). Dlatego przygotowując nowe regulacje na lata 2000- 
2006 zaostrzono wymagania odnośnie monitorowania środków 
europejskich. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące monitoringu 
funduszy europejskich mają częściowo charakter miękkich instrukcji, 
ale są przyjmowane jako obowiązujące odniesienie systemów 
monitorowania i ewaluacji budowanych w krajach członkowskich.

Budując w Polsce system monitoringu w zakresie realizacji 
programów finansowanych ze środków europejskich należy 
uwzględnić poza regulacjami europejskimi między innymi: modele 
stosowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, doświadczenia 
monitoringu w instytucjach centralnych oraz istniejący już monitoring 
realizacji programów finansowanych ze środków europejskich w 
województwach.

System monitoringu środków europejskich musi uwzględniać 
zarówno mierniki finansowe jak też i rzeczowe. Ocena musi być 
prowadzona na poziomie kraju (model ekonometryczny typu 
Bradleya), programu, priorytetu, przedsięwzięcia (m easure ) oraz 
projektu.

W Polsce istnieje olbrzymi deficyt umiejętności w zakresie 
monitorowania środków publicznych czego patologicznym 
przykładem są inwestycje centralne. W przyszłości powinno nastąpić 
przeniesienie rozwiązań przyjętych dla funduszy europejskich do 
monitorowania wszystkich środków publicznych.

2. Podstawowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące monito
ringu i oceny w latach 2000-2006 odnoszące się do funduszy 
strukturalnych

Unia Europejska przywiązuje coraz większą wagę do 
monitoringu i oceny środków europejskich. Potwierdzają to akty prawne 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Instrumentów 
Strukturalnych i Przedakcesyjnych na lata 2000-2006. W 
rozporządzeniu Rady wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące

56



Monitoring i ewaluacja w polityce regionalnej Unii Europejskiej

funduszy strukturalnych (z 21 czerwca 1999 r.) znalazł się między 
innymi tytuł IV dotyczący efektywności pomocy z funduszy, którego 
rozdział I poświęcony został w całości monitoringowi. Składa się on z 
czterech artykułów - od 34 do 37.

W artykule 34 przedstawiono założenia zarządzania przez 
instytucję zarządzającą.. Instytucja zarządzająca jest to instytucja albo 
organ publiczny lub prywatny wyznaczony przez państwo członkowskie 
na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym lub też samo państwo 
członkowskie. Instytucja ta jest odpowiedzialna za:

• ustanowienie systemu zbierania wiarygodnych informacji finansowych 
i statystycznych dotyczących wdrażania programów w celu 
sporządzenia wskaźników monitoringu oraz za ocenę w połowie 
okresu programowania i po jego zakończeniu (ex post)]

• dostosowanie do innych dokumentów programowych i wdrażanie 
uzupełnienia programu;

• przygotowanie i przekazanie Komisji Europejskiej, po zatwierdzeniu 
przez komitet monitorujący, corocznego raportu na temat wdrażania 
programu;

• organizowanie we współpracy z Komisją Europejską i państwem 
członkowskim, oceny w połowie okresu programowania;

• zagwarantowanie, że instytucje biorące udział w zarządzaniu i 
wdrażaniu pomocy zachowują albo oddzielny system rachunkowości 
albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z 
pomocą europejską;

• zagwarantowanie prawidłowości operacji finansowanych uruchamia
nych w ramach pomocy, w szczególności poprzez wdrożenie kontroli 
wewnętrznych zgodnych z zasadami właściwego zarządzania 
finansowego;

• zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty, a także w 
kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów
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publicznych;

• zabezpieczenie zgodności z wymogami dotyczącymi informacji i 
promocji.

Każdego roku w momencie przedłożenia rocznego raportu na 
temat wdrażania, Komisja i instytucja wdrażająca winny dokonać 
przeglądu głównych rezultatów poprzedniego roku. Na tej podstawie 
Komisja Europejska może przedstawić uwagi w stosunku do państwa 
członkowskiego i instytucji zarządzającej. Państwo członkowskie 
powinno poinformować Komisję Europejską o działaniach podjętych w 
sprawie tych uwag. Regulacja zakłada poprawę w zakresie monitoringu 
lub rozwiązań dotyczących zarządzania przez instytucję zarządzającą. 
Instytucja zarządzająca na żądanie komitetu monitorującego lub z 
własnej inicjatywy winna dostosować uzupełnienie programu, 
informując Komisję Europejską o dokonanym dostosowaniu.

Artykuł 35 dotyczy zasad funkcjonowania komitetów 
monitorujących. Każda Podstawa Wsparcia Wspólnoty (Com m unity  
Support Framework) i każdy program operacyjny winien być 
nadzorowany przez komitet monitorujący. Komitety monitorujące winny 
zostać ustanowione przez państwo członkowskie, w uzgodnieniu z 
instytucją zarządzającą, po konsultacjach z partnerami społecznymi. 
Przedstawiciel Komisji Europejskiej i w odpowiednich sytuacjach 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, powinien uczestniczyć w 
pracach komitetu monitorującego w charakterze doradczym. Komitet 
monitorujący powinien gwarantować efektywność i jakość wdrażania 
środków europejskich poprzez:

• dostosowanie uzupełnienia programu wraz ze wskaźnikami rzeczowymi 
i finansowymi, które mają zostać wykorzystane do monitorowania 
pomocy;

• rozpatrzenie i zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji finansowych w 
ramach każdego działania;

• okresowe badanie postępu w zakresie osiągnięcia szczegółowych 
celów pomocy;
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• badanie rezultatów wdrażania, w szczególności osiągnięcie celów 
wyznaczonych dla różnych działań oraz ocenę w połowie okresu 
programowania;

• rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych i końcowych raportów na temat 
wdrażania, przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej;

• rozpatrzenie i zatwierdzenie wszelkich propozycji zmian decyzji Komisji 
Europejskiej w sprawie wkładu poszczególnych funduszy;

• zgłaszanie instytucji zarządzającej propozycji wszelkich dostosowań lub 
rewizji pomocy, które umożliwią osiągnięcie celów lub poprawią 
zarządzanie pomocą, w tym zarządzanie finansowe.

Artykuł 36 dotyczy wskaźników monitoringu. Wskazuje się w 
nim, że instytucja zarządzająca i komitet monitorujący winny prowadzić 
monitoring poprzez odniesienie do wskaźników rzeczowych i 
finansowych wymienionych w programie operacyjnym lub uzupełnieniu 
programu. W trakcie przygotowania wskaźników, instytucja 
zarządzająca i komitet monitorujący winny brać pod uwagę 
indykatywną metodologię oraz listę przykładowych wskaźników 
opublikowanych przez Komisję Europejską, jak również kategoryzację 
obszarów interwencji zaproponowaną przez Komisję. Wskaźniki winny 
odnosić się do specyficznego charakteru danej pomocy, jej celów oraz 
społeczno-gospodarczej, strukturalnej i środowiskowej sytuacji danego 
państwa członkowskiego i jego regionów.

Dla danej pomocy wskaźniki te winny pokazywać:

• szczegółowe cele, w miarę możliwości skwantyfikowane, dla działań i 
priorytetów oraz ich wzajemną spójność;

• osiągnięty etap pomocy w kategoriach wdrażania rzeczowego, 
rezultatów oraz oddziaływania na poziomie priorytetu lub działania;

• postęp planu finansowego.

Wskaźniki finansowe i postępu powinny być tak skonstruowane, aby ta 
informacja mogła zostać zidentyfikowana oddzielnie dla dużych
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projektów.

Artykuł 37 dotyczy rocznych i końcowych raportów na temat 
wdrażania programów. Dla pomocy wieloletniej instytucja zarządzająca 
winna w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego pełnego roku 
kalendarzowego przedłożyć roczny raport na temat wdrażania 
programów. Raport końcowy powinien zostać przedłożony Komisji 
Europejskiej najpóźniej sześć miesięcy po ostatecznym terminie 
kwalifikowania się wydatków.

Wszystkie raporty roczne i końcowe winny zawierać 
następujące informacje dotyczące:

• wszelkich zmian warunków ogólnych istotnych z punktu widzenia 
wdrażania pomocy, w szczególności zmian głównych trendów 
społeczno-gospodarczych, polityk krajowych, regionalnych lub 
sektorowych, a w określonych sytuacjach ich implikacji dla wzajemnej 
spójności pomocy z różnych funduszy i spójności pomiędzy pomocą z 
danego funduszu a pomocą z innych instrumentów finansowych;

• postępu wdrażania priorytetów i działań dla każdego funduszu w 
nawiązaniu do ich szczegółowych celów, wraz z kwantyfikacją, o ile jest 
ona możliwa, wskaźników rezultatów i oddziaływania na poziomie 
priorytetu lub działania;

• finansowego wdrażania pomocy, streszczającego dla każdego 
działania całkowite wydatki faktycznie wypłacone przez instytucję 
płatniczą i wykaz całkowitych płatności otrzymanych z Komisji 
Europejskiej, jak również kwantyfikującego wskaźniki finansowe;

• kroków podjętych przez instytucję zarządzającą i komitet monitorujący 
dla zagwarantowania jakości i efektywności wdrażania, co dotyczy w 
szczególności: działań w zakresie monitoringu, kontroli finansowej i 
oceny, w tym rozwiązań w zakresie zbierania danych; streszczenia 
znaczących problemów napotkanych w trakcie zarządzania pomocą i 
podjętych działań; wykorzystania pomocy technicznej oraz działań 
podjętych dla promocji pomocy;

• kroków podjętych dla zagwarantowania zgodności z politykami
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wspólnotowymi oraz zapewnienia koordynacji całej pomocy 
strukturalnej Wspólnoty;

• w przypadku gdy komponentem programu są duże projekty i granty 
globalne, oddzielny rozdział poświęcony postępowi i finansowaniu 
dużych projektów i grantów globalnych.

W trakcie prac programowych dotyczących założeń polityki 
strukturalnej w latach 2000-2006 Komisja Europejska przygotowała 
między innymi szczegółowe propozycje dotyczące metodologii w 
zakresie monitoringu i ewaluacji. Rozwijają one zapisy zawarte w 
omówionej wcześniej generalnej regulacji dotyczącej funduszy 
strukturalnych. Nie są one obligatoryjne, tym niemniej są one podstawą 
do budowania systemów monitoringu przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej w aktualnym okresie programowania obejmującym lata 
2000-2006.

Logika interwencji może być rozpatrywana w dwu 
perspektywach; z góry na dół dezagregując globalne cele na cele 
specyficzne, a następnie cele specyficzne na cele operacyjne oraz 
odwrotnie, gdy wyróżniamy: zaangażowane środki (inputs), wyniki 
(outputs), rezultaty (results) oraz oddziaływania (im pacts). Powiązanie 
pomiędzy tymi dwoma perspektywami oznacza, że cele operacyjne są 
wyrażane w wynikach, cele specyficzne są wyrażane w rezultatach, 
natomiast cele globalne są wyrażane w oddziaływaniach.

Budowany w poszczególnych krajach członkowskich system 
monitoringu musi uwzględniać potrzebę zbudowania wskaźników 
programu obejmujących cztery wymienione wcześniej poziomy 
charakteryzujące następujące elementy:

• zaangażowane środki odnoszące się do budżetowych alokacji na 
każdym z poziomów pomocy. Finansowe wskaźniki są używane aby 
monitorować postęp w zakresie zobowiązań i płatności dla operacji, 
przedsięwzięć (m easures) oraz programów;

• wyniki odniesione do poszczególnych aktywności. Są one mierzone w 
jednostkach rzeczowych lub finansowych;
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• rezultaty, które odnoszą się do bezpośredniego efektu wynikającego z 
realizacji programu. Wskaźniki mogą mieć charakter rzeczowy lub 
finansowy. Dostarczają one informacji dotyczących zmian zachowania 
czy sytuacji bezpośrednich beneficjentów;

• oddziaływania, które jest konsekwencją uruchomienia programu, a 
wychodzi poza bezpośrednie efekty i bezpośrednich beneficjentów. 
Definiuje się dwie koncepcje oddziaływania. Specyficzne oddziaływania 
są to efekty jakie wynikają bezpośrednio z podejmowanej akcji, które 
pojawiają się z opóźnieniem czasowym. Globalne oddziaływania są to 
długookresowe efekty dotyczące szerszej niż sami beneficjenci 
społeczności.

Problemy jakie występują w trakcie budowania systemu 
ewaluacji dotyczą następujących spraw:

• trafności - w jakim stopniu cele programu są trafne w związku ze 
zmieniającymi się potrzebami;

• efektywności - jak zasoby przyczyniły się do osiągania wyników i 
rezultatów;

• skuteczności - w jaki sposób program przyczynia się do realizacji 
specyficznych i globalnych celów;

• użyteczności - czy program ma wpływ na grupy do których jest 
adresowany w relacji do ich potrzeb;

• trwałości - czy zmiany będą trwałe po zakończeniu realizacji programu.

Kolejny zestaw rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczy 
kreowania systemu wskaźników. Rekomendacje dotyczą:

• bazowych wskaźników, które charakteryzują stan początkowy (sytuację 
wyjściową). Pochodzą one najczęściej z systemu statystyki 
państwowej, czasami jednak te źródła informacyjne są 
niewystarczające i niezbędne są specjalne analizy;

• operacyjnego monitoringu. Rozwiązania w tym zakresie powinny

62



Monitoring i ewaluacja w polityce regionalnej Unii Europejskiej

umożliwić zdefiniowanie następujących obszarów: danych które będą 
zbierane, aby zestawić niezbędne informacje w zakresie wyników, 
rezultatów i oddziaływania; danych jakie mają być przekazywane 
komitetom monitorującym, operacyjnych powiązań z działalnością 
oceniającą oraz specyficznych dla danego programu wskaźników 
celem alokacji rezerwy w połowie okresu programowania;

• wskaźników monitoringu. Władza zarządzająca ponosi odpowiedzial
ność za określenie struktury systemu monitoringu oraz poziom 
szczegółowości monitoringu dla różnych grup użytkowników, w tym 
Komisji Europejskiej. Trzeba zabezpieczyć regularne monitorowanie 
postępu rzeczowego i finansowego przedsięwzięć oraz wszędzie gdzie 
jest to możliwe także rezultatów. Wymaga to w każdym przypadku 
dysponowania adekwatną i wiarygodną informacją

• ex antę kwantyfikacji. Generalnie cele i odpowiadające im wskaźniki 
muszą zostać skwantyfikowane. W innym przypadku mierzenie czy 
zakładane cele zostały zrealizowane nie jest możliwe. Szczególne 
znaczenie mają wskaźniki bazowe oraz używane ostrożnie wielkości 
graniczne (benchm arks). Poziom wymaganej kwantyfikacji zależy od 
charakteru interwencji oraz powinien być dostosowany do cech obszaru 
interwencji;

• użycia wskaźników dla ewaluacji. Ewaluacja odbywa się w trzech 
fazach: wyprzedzająco (ex antę), w połowie okresu (m id-term ) oraz po 
zakończeniu (ex post). Ex antę ewaluacja powinna uwzględniać 
powiązania pomiędzy globalnymi celami, specyficznymi celami i 
przedsięwzięciami zawartymi w uzupełnieniu programu, trafność 
wskaźników dotyczących wyników, rezultatów i oddziaływań dla 
każdego poziomu pomocy oraz wiarygodność poziomu kwantyfikacji 
celów. Ewaluacja w połowie okresu powinna oceniać skuteczność na 
bazie wskaźników monitoringu, powinna również oceniać jakość i 
trafność proponowanych wskaźników. Ewaluacja ex post powinna 
porównywać oczekiwane cele z faktycznie osiągniętymi, uwzględniając 
wskaźniki dotyczące oddziaływania.

Komisja Europejska formułuje szereg rekomendacji 
dotyczących wprowadzenia wskaźników dotyczących monitoringu. 
Ponieważ niezbędne jest przeprowadzenie analizy ex antę dlatego
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konieczne jest wyprzedzające w stosunku do realizacji programu 
zebranie informacji dotyczących strukturalnej pomocy. Wskaźniki 
powinny w miarę możliwości zostać zebrane w układzie 
odpowiadającym nomenklaturze kategorii i subkategorii interwencji 
wyróżnionych przez Komisję Europejską. Zebrane dane należy poddać 
wstępnej analizie. Informacje prezentowane komitetom monitorującym 
powinny uwzględniać dane dotyczące: systemu monitoringu, pośredniej 
ewaluacji oraz generalnego społeczno-ekonomiczego kontekstu i 
dodatkowości programu. Roczne raporty dotyczące realizacji programu 
powinny powstawać na podstawie następujących elementów: dane 
dotyczące kontekstu społeczno-ekonomicznego w którym pomoc była 
wprowadzana; postęp w osiąganiu priorytetów i specyficznych 
poziomów dotyczących przedsięwzięć (m easures) oraz postęp w 
zakresie najważniejszych projektów; finansowa implementacja pomocy 
na poziomie przedsięwzięć (m easures) bazująca na mierzalnych 
wskaźnikach. Raport w połowie realizacji programu powinien zestawiać 
poziomy realizacji wskaźników dla poszczególnych przedsięwzięć. 
Przekazywanie danych będzie się dokonywało w formie elektronicznej 
której format ustala Komisja Europejska. Dokonuje ona klasyfikacji 
wskaźników na: kluczowe, skuteczności (perform ance) oraz pozostałe. 
Kluczowe wskaźniki są to takie wskaźniki, które mogą zostać użyte do 
porównań pomiędzy podobnymi programami i przedsięwzięciami. Ilość 
tych wskaźników powinna być bardzo ograniczona. Wskaźniki 
skuteczności służą do oceny programów. Te wskaźniki powinny 
uwzględniać: efektywność (relacje aktualnych i planowanych wyników), 
a także najważniejszych rezultatów, jakość zarządzania oraz finansową 
implementację. Wreszcie Komisja Europejska stworzyła listę 
sugerowanych operacyjnych wskaźników, aby ułatwić przygotowywanie 
dokumentów programowych. Lista ta dotyczy najważniejszych 
priorytetów Unii Europejskiej.

Istotne znaczenie ma pokonanie różnorodnych trudności jakie 
pojawiają się w związku z używaniem wskaźników monitoringu. Nie 
powinno to stać się przyczyną rezygnacji z prób mierzenia efektów 
funduszy strukturalnych, ale poczucia świadomości ograniczeń 
uzyskanych dzięki monitoringowi wyników. Do najważniejszych 
problemów można zaliczyć następujące:
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• trudności w zestawieniu przejrzystej relacji pomiędzy nakładem a 
efektem, co dotyczy planowanych akcji, osiągniętych rezultatów oraz 
oddziaływania;

• relatywna kompleksowość metod mierzenia jest często dyskusyjna. 
Dotyczy to przede wszystkim mierzenia oddziaływania;

• niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji dane mogą być 
niedostępne w momencie ich podejmowania;

• niektóre wskaźniki nie dadzą się agregować, co dotyczy szczególnie 
wskaźników rzeczowych. Stanowi to szczególną trudność przy 
monitorowaniu efektów na poziomie programu.

• wyjątkowo istotne jest uchwycenie pośrednich i nie oczekiwanych 
efektów pomocy, wynikających na przykład z substytucji, czego nie 
umożliwiają tradycyjne mierniki.

System monitoringu powinien uwzględniać klasyfikację 
podstawowych obszarów interwencji funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Trzy kategorie interwencji dotyczą: środowiska
produkcyjnego, zasobów ludzkich oraz podstawowej infrastruktury. 
Subkategorie w zakresie działań dotyczących środowiska 
produkcyjnego są następujące: rolnictwo; leśnictwo; promocja i 
adaptacja obszarów wiejskich; rybołówstwo; asystowanie dużym 
organizacjom gospodarczym; wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw; turystyka; badania naukowe, rozwój technologiczny i 
innowacje. W zakresie działań dotyczących zasobów ludzkich 
wyróżniono następujące subkategorie: polityka rynku pracy;
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; rozwijanie edukacyjnych i 
zawodowych szkoleń; elastyczność siły roboczej, przedsiębiorczość, 
innowacyjność, technologie informacyjne i komunikacja (firm i ludzi); 
pozytywne akcje na rynku pracy dotyczące kobiet. W przypadku 
podstawowej infrastruktury wyróżniono jako subkategorie: infrastrukturę 
transportową; infrastukturę telekomunikacyjną i społeczeństwo 
informacyjne; infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę środowiskową, 
planowanie i rehabilitację obszarów zdegradowanych, infrastrukturę 
społeczną i zdrowie publiczne. System monitoringu musi umożliwić 
odniesienie poszczególnych działań podejmowanych z Funduszy
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Strukturalnych do tego układu klasyfikacyjnego obszarów interwencji.

System monitoringu musi zawierać zestaw kluczowych 
wskaźników dotyczących wyników, rezultatów oraz oddziaływania. 
Metodologia wyboru kluczowych wskaźników powinna uwzględniać: 
stosowność (związek z priorytetami i celami), możliwość kwantyfikacji, 
wiarygodność oraz dostępność. System ten powinien być zestawiony w 
następującym układzie: zatrudnienie; sieci infrastruktury transportowej; 
sieci infrastruktury energetycznej; telekomunikacja i społeczeństwo 
informacyjne; środowisko; badania naukowe, technologia i
innowacyjność; małe i średnie przedsiębiorstwa; rozwój zasobów 
ludzkich; jednakowe możliwości kobiet i mężczyzn; rozwój obszarów 
zurbanizowanych; rybołówstwo. Dla tych jedenastu priorytetów 
interwencji strukturalnej ze strony Wspólnoty powinny zostać 
zestawione te trzy rodzaje wskaźników. Oczywiście ich liczba powinna 
być ograniczona i powinny one dotyczyć jedynie kluczowych dla 
danego priorytetu spraw. Propozycje kluczowych wskaźników
sformułowane przez Komisję Europejską, mimo tego że nie są 
obligatoryjne, powinny stanowić podstawę systemu monitoringu 
budowanego w krajach członkowskich.

Wreszcie Komisja Europejska przedstawiła w 
charakteryzowanym dokumencie przykłady wskaźników monitoringu i 
ewaluacji dotyczące wspomnianych wcześniej subkategorii interwencji.

3. Rozwiązania dotyczące funduszy przedakcesyjnych

Regulacje prawne dotyczące programów przedakcesyjnych 
także zawierają podstawowe ustalenia dotyczące monitoringu, jednak 
brak jest jednolitości unormowań właściwej funduszom strukturalnym.

W rozporządzeniu Rady z 21 czerwca 1999 roku dotyczącym 
koordynacji pomocy w ramach strategii przedakcesyjnej dla krajów 
ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej stwierdza się, że 
pomoc przedakcesyjna obejmować będzie również wydatki związane z 
monitoringiem, kontrolą i oceną działań.

Rozporządzenie Rady z dnia 18 grudnia 1989 roku dotyczące 
pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej
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Rzeczypospolitej Ludowej konstytuujące program Phare nie 
uwzględniało spraw monitoringu.

Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku 
ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) 
poświęca monitoringowi Artykuł 11 zgodnie z którym kraje beneficjenci i 
Komisja Europejska zapewnią, aby wdrażanie przedsięwzięć w ramach 
tego rozporządzenia było monitorowane i oceniane zgodnie z 
przepisami zawartymi w załączniku. W rozporządzeniu tym stwierdza 
się że:

• monitoring będzie prowadzony za pomocą wspólnie ustalonych 
procedur, kontroli wyrywkowych oraz przez ustanowione ad hoc 
komitety. Monitoring powinien być prowadzony poprzez odniesienie do 
wskaźników rzeczowych i finansowych;

• komitety monitorujące powinny być tworzone w drodze porozumienia 
pomiędzy danym krajem beneficjentem a Komisją Europejską W 
komitetach reprezentowane będą władze lub instytucje wyznaczone 
przez kraj beneficjenta, w tym ewentualnie władze regionalne i lokalne 
oraz przedsiębiorstwa prywatne, Komisja oraz ewentualnie Europejski 
Bank Inwestycyjny;

• dla każdego przedsięwzięcia raz na rok władze lub instytucja 
odpowiedzialna za przedsięwzięcie będzie przedkładać Komisji 
Europejskiej raport na temat postępu prac;

• na podstawie wyników monitoringu Komisja Europejska będzie 
dostosowywać wielkość i warunki przyznania pomocy, jak również 
przewidziany plan finansowy;

• władza lub instytucja odpowiedzialna przedłoży Komisji Europejskiej 
raport końcowy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia 
przedsięwzięcia lub fazy projektu. Raport końcowy powinien zawierać 
następujące elementy: opis podjętych prac wraz ze wskaźnikami 
rzeczowymi, określenie wielkości wydatków według kategorii prac oraz 
działania podjęte w nawiązaniu do szczegółowych postanowień 
zawartych w decyzji dotyczącej przyznania pomocy; potwierdzenie 
zgodności prac z decyzją o przyznaniu środków; pierwszą ocenę
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osiągniętych wyników; informacje związane z działaniami 
promocyjnymi. Ocena osiągniętych wyników powinna dotyczyć: 
rzeczywistej daty wdrożenia przedsięwzięcia; wskazania sposobu w jaki 
przedsięwzięcie będzie zarządzane po zakończeniu realizacji; 
potwierdzenia prognoz finansowych - zwłaszcza w odniesieniu do 
kosztów operacyjnych i przewidywanych przychodów; prognozy 
społeczno-ekonomicznej - zwłaszcza w odniesieniu do przewidywanych 
kosztów i zysków, wskazania działań podjętych celem
zagwarantowania ochrony środowiska wraz z ich kosztami;

ocena ex post dotyczyć będzie wykorzystania środków oraz wydajności 
i skuteczności pomocy i jej oddziaływania. Będzie ona również dotyczyć 
czynników przyczyniających się do sukcesu bądź niepowodzenia 
wdrażania przedsięwzięć oraz osiągnięć i rezultatów. Po zakończeniu 
przedsięwzięć Komisja Europejska wraz z krajami beneficjentami 
powinna zatem ocenić sposób w jaki zostały one zrealizowane. Ocena 
obejmie również faktyczny wpływ wdrażania w celu oszacowania czy 
zostały osiągnięte początkowe cele;

Komisja Europejska zagwarantuje, aby w procesie administrowania 
programem ISPA szczególna uwaga poświęcona została przejrzystości 
zarządzania;

szczegółowe zasady monitoringu i oceny zostaną przedstawione w 
decyzjach Komisji Europejskiej zatwierdzających przedsięwzięcia.

Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku dotyczące 
pomocy Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa 
oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących z Europy 
Środkowo-Wschodniej w okresie przedakcesyjnym (program SAPARD) 
określa założenia oceny wstępnej, procesu monitorowania i oceny. W 
artykule 5 dotyczącym tych spraw stwierdza się że:

wsparcie dla działań objętych tym programem jest przedmiotem oceny 
wstępnej i średniookresowej, a także stałego monitorowania i oceny 
końcowej przygotowanej dla oceny zgodności rezultatów ze 
zdefiniowanymi celami;

Komisja Europejska oraz państwo kandydujące monitorują realizację
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programu. Monitorowanie prowadzi się zgodnie z uzgodnionymi i 
opracowanymi wcześniej wskaźnikami rzeczowymi, środowiskowymi i 
finansowymi. Państwa kandydujące składają Komisji roczne raporty o 
postępach zawierające informacje określone w scharakteryzowanym 
wcześniej rozporządzeniu dla państw członkowskich;

• dla każdego programu rozwoju obszarów wiejskich ustanowiony 
zostanie komitet monitorujący.

W roku 2000 Komisja określiła nowy format raportów 
monitoringowych Phare. Raport ten powinien składać się z czterech 
rozdziałów zatytułowanych: otoczenie, cele i oczekiwane ryzyko, 
aktywności i wyniki; zarządzanie akcjami korekcyjnymi. Elementami 
raportu powinny być też cztery aneksy obejmujące: informacje 
dotyczące poszczególnych kontraktów, wskaźniki osiągnięcia celów 
programu, charakterystykę podstawowych uczestników procesu 
implementacji programu, zestawienie dostępnej dokumentacji.

Rozdział pierwszy powinien składać się z dziewięciu części 
dotyczących:

• sytuacji jaka prowadziła do pomocy z Phare;

• strategii rządu wobec danego sektora;

• zmian prawnych w odniesieniu do celów programu;

• zmian w strukturze administracyjnej;

• bazy dla programowania;

• opisu dotychczasowej pomocy Phare;

• opisu aktualnej pomocy Phare;

• aktywności innych donorów w tym sektorze;

• najważniejszych wniosków z poprzednich raportów.
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Rozdział drugi powinien składać się z sześciu części dotyczących:

• przeglądu szerszych celów;

• przeglądu bezpośrednich celów;

• wniosków z Partnerstwa dla Członkostwa i Narodowego Programu 
Wdrażania Acquis;

• charakterystyki wskaźników osiągania celów programu;

• określenia ryzyka i założeń;

• przedstawienia specjalnych warunków.

Rozdział trzeci powinien składać się z pięciu części dotyczących:

• zarządzania programem;

• implementacji programu;

• koordynacji programu;

• danych na temat komponentów programu;

• opisu aktywności w ramach poszczególnych komponentów.

Rozdział czwarty dotyczący akcji korekcyjnych powinien zawierać ich 
zestawienie w układzie: programu, komponentów oraz
projektów/kontraktów.

Raporty monitoringowe powinny dotyczyć następujących 
sektorów:

• rolnictwo i kataster, weterynaria;

• koordynacja pomocy;

• współpraca transgraniczna;

70



Monitoring i ewaluacja w polityce regionalnej Unii Europejskiej

• społeczeństwo obywatelskie, kultura, demokracja, narkotyki;

• edukacja i szkolenia, badania i rozwój, nauka i technologia;

• energia, bezpieczeństwo nuklearne;

• środowisko;

• integracja europejska, dostosowanie legislacji, ochrona konsumenta, 
własność intelektualna, standaryzacja, statystyka;

• finanse publiczne i rachunkowość, system bankowy;

• promocja inwestycji publicznych, handel, rozwój handlu i eksport;

• sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne;

• generalna pomoc techniczna, pomoc żywnościowa i w sytuacjach 
krytycznych, turystyka, telekomunikacja;

• reforma sektora publicznego, partnerstwo i rozwój instytucjonalny, cła;

• rozwój sektora prywatnego i restrukturyzacja, rozwój biznesu, 
restrukturyzacja przemysłu, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;

• rozwój regionalny, rozwój ekonomiczny;

• sektor socjalny, rynek pracy i zatrudnienie, zdrowie,

• transport.

4. Najważniejsze uwarunkowania systemu monitoringu

W punkcie tym przedstawiono najważniejsze wnioski 
wynikające z: legislacji Unii Europejskiej, rozwiązań prawnych
obowiązujących w Polsce oraz praktycznych doświadczeń monitoringu 
na poziomie krajowym i regionalnym.
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Najważniejsze wnioski dla Polski wynikające z obowiązującej 
legislacji Unii Europejskiej oraz indykatywnych instrukcji planistycznych 
Komisji Europejskiej są następujące:

• W latach 2000-2006 nastąpiła dalsza konkretyzacja niezbędnych 
działań w zakresie monitoringu Funduszy Strukturalnych. Oznacza to, 
że kraje członkowskie będące beneficjentami tych środków 
wprowadzają systemy monitoringu i ewaluacji środków europejskich 
kierując się omówionymi regulacjami. Dlatego w państwach 
członkowskich istnieje dużo nowej wiedzy w tym zakresie co wynika z 
prowadzonych w latach 1999-2000 prac nad monitoringiem i ewaluacją 
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

• Ponieważ Polska powinna stać się członkiem Unii Europejskiej jeszcze 
w tym okresie programowania, a wówczas cały kraj stanie się 
beneficjentem funduszy strukturalnych jako obszar Celu 1, 
przyjmowane w kraju rozwiązania w zakresie monitoringu i ewaluacji 
dotyczące funduszy przedakcesyjnych powinny dotyczyć wszystkich 
województw oraz w maksymalnie możliwym stopniu być tożsame z 
rozwiązaniami obowiązującymi kraje członkowskie. Powinno to sprzyjać 
wzrostowi efektywności uruchamiania środków publicznych w Polsce, a 
równocześnie kształtować niezbędne umiejętności absorpcji funduszy 
strukturalnych.

• Przedstawione propozycje Komisji Europejskiej pomimo ich jedynie 
indykatywnego charakteru powinny być w miarę możliwości w całości 
przyjęte w trakcie budowy w Polsce systemu monitoringu i oceny 
funduszy europejskich. Dotyczy to między innymi: obszarów interwencji 
według kategorii i subkategorii, zestawu kluczowych wskaźników, 
pełnego zestawu wskaźników monitoringu i ewaluacji.

• Kluczowe znaczenie w monitoringu i ewaluacji funduszy europejskich 
mają komitety monitorujące. Uruchamiany w Polsce w związku z 
funduszami przedakcesyjnymi system komitetów monitorujących 
powinien być wewnętrznie spójny oraz w miarę możliwości utrzymany 
bez większych zmian po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Najważniejsze wnioski wynikające z analizy podstawowych 
regulacji obowiązujących w Polsce w zakresie monitoringu środków
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europejskich są następujące:

• Jeszcze w roku 1999 Polska nie dysponowała regulacjami prawnymi 
które umożliwiłyby monitoring i ewaluację środków europejskich, co 
potwierdzają prace nad stanowiskiem negocjacyjnym w obszarze 
„Polityka regionalna i koordynacja instrumentów polityki strukturalnej";

• Niepokojącym zjawiskiem, które występuje w przypadku programów 
przedakcesyjnych i ich szeregu komponentów, jest niekompatybilne 
wdrażanie różnych programów o charakterze strukturalnym. Wyrazem 
tego jest ustalanie dla poszczególnych programów specyficznych i 
odmiennych systemów monitorowania i oceny;

• Istotna pozytywna zmiana sytuacji wynika z wejścia w życie ustawy o 
zasadach wspierania rozwoju regionalnego z dnia 12 maja 2000 r. W 
ustawie tej podjęto próbę usystematyzowania podstaw polityki 
regionalnej państwa, w tym także spraw dotyczących monitoringu. 
Jednak ze względu na różne niedostatki ustawy oraz problemy 
obiektywne wynikające ze zmian tego systemu w samej Unii 
Europejskiej jeszcze przed przystąpieniem Polski do Wspólnot 
Europejskich niezbędne będzie ustawowe uregulowanie podstaw 
monitoringu funduszy strukturalnych. Powinna to być kompleksowa 
regulacja prawna dotycząca funduszy europejskich.

Najważniejsze wnioski wynikające z monitoringu realizacji 
programów finansowanych ze środków europejskich w instytucjach 
centralnych są następujące:

• Nie zostały dotychczas w Polsce uruchomione prace służące 
zastosowaniu modeli ekonometrycznych rekomendowanych w Unii 
Europejskiej dla wyszacowania sumarycznego efektu funduszy 
europejskich;

• System statystyki regionalnej w układzie NTS II i NTS III (w przyszłości 
NUTS II i NUTS III) jest aktualnie dostosowywany do standardów Unii 
Europejskiej, tak aby mógł służyć jako jedna z podstaw monitorowania 
funduszy europejskich. Przyjęcie jako regionów typu NTS II szesnastu 
województw jest korzystne. Oznacza bowiem, że będą one ważnym 
partnerem uruchamiania środków europejskich. Na poziomie NTS III
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wyróżniono 44 jednostki terytorialne;

Praktyka uruchamiania funduszy przedakcesyjnych w Polsce prowadzi 
do wniosku, że system monitoringu każdego z trzech funduszy 
przedakcesyjnych (Phare, ISPA oraz SAPARD) powstaje w izolacji od 
pozostałych programów, co będzie utrudniało uruchomienie w 
przyszłości jednego spójnego systemu monitoringu funduszy 
strukturalnych w Polsce;

W Polsce brak jest w dalszym ciągu ram prowadzenia monitoringu w 
zakresie funduszy strukturalnych jakie powinny zostać określone w 
Narodowym Planie Rozwoju, a następnie znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w programach operacyjnych. Dotyczy to m.in. decyzji 
na następujące tematy: jakie informacje, jaka częstotliwość, jakie 
obszary, jaki system raportowania, jakie bazy danych. Prowadzi to do 
dublowania wysiłku poprzez różne instytucje na poziomie centralnym 
oraz do uruchamiania niekompatybilnych baz danych przez różne 
instytucje centralne;

Pozytywnym zjawiskiem jest uruchamianie systemu komitetów 
monitorujących dla programów przedakcesyjnych. System ten składa 
się z Wspólnego Komitet Monitorującego oraz komitetów sektorowych 
dotyczących najważniejszych sfer pomocy Unii Europejskiej dla Polski;

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że uruchomienie 
nowoczesnego systemu monitoringu środków europejskich w Polsce 
wymaga poniesienia znaczących nakładów na przygotowanie bazy 
danych i jej bieżące aktualizowanie. Koszty te mogą wynieść nawet do 
2,5% całości transferów z funduszy europejskich na rzecz Polski.

Najważniejsze wnioski wynikające z monitoringu realizacji 
programów finansowanych ze środków europejskich w województwach 
są następujące:

Reforma ustrojowa jaka nastąpiła w Polsce od 1 stycznia 1999 roku 
oznaczała zerwanie ciągłości monitorowania środków europejskich w 
województwach ze względu na zmiany ustrojowe (przesunięcie 
kompetencji w zakresie polityki wewnątrzregionalnej z administracji 
rządowej do samorządowej) oraz zmianę siatki podziału administra-
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cyjnego państwa (16 zamiast 49 województw);

• Urzędy marszałkowskie podjęły po 1 stycznia 1999 roku znaczące 
wysiłki, aby usystematyzować informacje na temat programów i 
projektów pomocowych realizowanych na obszarze poszczególnych 
województw. Wyniki tych analiz były w niektórych województwach 
prezentowane w okresowych raportach. Podstawowymi problemami 
była niekompletność informacji dotyczącej projektów oraz trudności 
zestawienia ich w jednolitym formacie;

• Brak jest w dalszym ciągu niezbędnych ustaleń dotyczących 
regionalnego wymiaru systemu monitoringu środków europejskich. 
Prowadzi to do problemów w zdefiniowaniu roli i zadań urzędu 
marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego, czego wynikiem jest 
duplikowanie niektórych działań lub braku zaangażowania na innych 
ważnych polach monitoringu środków europejskich. Innym problemem 
jest generalnie niedodefiniowanie roli układu wojewódzkiego w 
systemie monitoringu środków europejskich.

5. Przesłanki budowy systemu monitoringu i ewaluacji środków 
europejskich wynikające z doświadczeń państw człon
kowskich Unii Europejskiej

Jako podstawa dla przedstawionych rozważań posłużyły 
doświadczenia czterech krajów: Francji, Irlandii, Niemiec oraz 
Wielkiej Brytanii. Najważniejsze wnioski wynikające z ich 
doświadczeń są następujące:

A. System monitoringu i ewaluacji środków europejskich w krajach 
Unii Europejskiej był budowany w sposób ewolucyjny, poczynając od 
bardzo prostych rozwiązań. Stopniowo rozwijano bardziej złożone 
systemy. Istotne zwiększenie roli monitoringu i ewaluacji w tych 
krajach nastąpiło w związku z wejściem w nowy okres 
programowania obejmujący lata 2000-2006. Komisja Europejska 
sformułowała bowiem bardziej wymagające niż dotąd oczekiwania 
wobec państw członkowskich korzystających ze środków 
europejskich.
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B. We wszystkich wymienionych krajach system monitoringu był 
budowany od góry do dołu. W ten sposób zapewniano minimalny 
poziom agregacji i porównywalności danych. Dlatego na poziome 
krajowym określano obligatoryjny zestaw podstawowych wskaźników, 
sposobu i częstotliwości ich zestawiania.

C. Istotną rolę w standaryzacji systemu monitoringu w krajach 
członkowskich miały regulacje prawne dotyczące komitetów 
monitorujących w krajach beneficjentach funduszy europejskich. 
Zapewniały one właściwą partycypację społeczną najważniejszych 
partnerów w zakresie monitoringu i ewaluacji środków europejskich.

D. Kraje członkowskie cechuje bardzo różny poziom centralizacji 
systemu monitoringu i ewaluacji. Jest to powiązane z rozwiązaniami 
ustrojowymi w danym kraju.

E. Bardzo trudno byłoby zbudować jednolity system monitoringu i 
ewaluacji dla wszystkich pięciu poziomów funduszy europejskich 
(project, measure, priority, program m e, country). Na niższych 
poziomach dominuje monitoring, na wyższych ewaluacja.

F. Kraje członkowskie Unii Europejskiej jako podstawę budowania 
systemu monitoringu przyjmują system referencyjny zaproponowany 
przez Unię Europejską, pomimo tego, iż ma on jedynie indykatywny 
charakter.

G. Brak jest na poziomie krajowym specjalnych unormowań 
prawnych dotyczących monitoringu i ewaluacji. Najczęściej 
regulowanie prawne monitoringu i ewaluacji następuje przy okazji 
przyjmowania przepisów wykonawczych dotyczących funduszy 
europejskich.

H. W krajach członkowskich Unii Europejskiej tworzone były 
specjalne komórki ds. monitoringu i ewaluacji, a zupełnie nie 
korzystano z możliwości państwowych izb kontroli. Równocześnie 
typowym rozwiązaniem było zlecanie przez te komórki zadań 
dotyczących ewaluacji (w znacznie mniejszym stopniu monitoringu) 
na zewnątrz, przy założeniu że administracja publiczna potrafi złożyć 
zamówienie, a następnie wyegzekwować odpowiednią jakość analizy.
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I. Dojrzały system monitoringu i ewaluacji uwzględnia obydwa rodzaje 
wskaźników: finansowe i rzeczowe. Wskaźniki wpływu społeczno- 
ekonomicznego powstają w sferze ewaluacji.

J. Koszt monitoringu zostaje ograniczony w krajach Unii Europejskiej 
do rozsądnych wielkości - do 2,5% całości kosztów. Środki na 
prowadzenie monitoringu są planowanie w budżecie projektu 
względnie programu.

K. Dostęp do informacji w bazach danych jest najczęściej 
nieosiągalny dla zewnętrznych podmiotów. Są chronione dane 
jednostkowe. System monitoringu nie obejmuje podmiotów lokalnych. 
Pojawiają się oczywiście w obiegu publicznym dane syntetyczne i 
całościowe. Beneficjenci mają dostęp jedynie do fragmentów ich 
dotyczących.

L. W krajach członkowskich użytkownicy systemu są szkoleni w 
trakcie jego użytkowania, bez odrywania od swojej stałej pracy.

6. Zakończenie

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności będą umożliwiały 
po akcesji transfery z Unii Europejskiej na rzecz Polski rzędu kilku 
miliardów euro corocznie. Będzie to najważniejsza pozycja tych 
transferów, a równocześnie drugi co do wielkości niezależny segment 
finansów publicznych po ZUS-ie. Dlatego przygotowanie umiejętności 
absorpcji tych funduszy ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia luki 
rozwojowej pomiędzy Polską a innymi krajami członkowskimi. 
Elementem przygotowań do funduszy strukturalnych, które powinny 
zakończyć się przynajmniej na rok przed akcesją jest zbudowanie 
sprawnego i efektywnego systemu monitoringu i oceny.

1 Według Rozporządzenia Rady Europejskiej nr 1260/1999 z 21 
czerwca 1999 roku wprowadzającego ogólne zasady funduszy 
strukturalnych. W ustawie o zasadach wspierania rozwoju 
regionalnego stosowane jest obok monitoringu pojęcie ocena.
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Summary
In first chapter are presented definitions of monitoring and 

eva!uation and their role and importance in European regional 
policy. In second chapter key EU regulations concerning monitoring 
and evaluation in years 2000-2006 are characterised. In generał 
regulations concerning structural funds in years 2000-2006 four 
articles covers that area. They are entitled: role of management 
authority, functioning of monitoring committees, monitoring 
indicators, finał and yearly reports. EU indicative proposals 
concerning methodology of monitoring and evaluation are also 
presented. In third chapter regulations of monitoring and evaluation 
of three pre-accession funds: Phare, ISPA and SAPARD are 
analysed. In fourth chapter most important conditions of monitoring 
system are shown. In fifth chapter key recommendations from 
experience of four EU member countries - France, Ireland, Germany 
are United Kingdom and shown. To presented paper also 
bibliography is attached.
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