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1
 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2016/1”, „2016/2”, „2016/…”.    
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych i planowania przestrzennego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty2 

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych 

Priorytet 

inwestycyjny 

11 I – Inwestycje w zdolności instytucjonalne i sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia.  

Lp. konkursu 1 

Planowany 

kwartał 

ogłoszenia 

konkursu  

I  II  III X IV  

Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru 

wniosków o 

dofinansowanie3 

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

      X      

Czy w ramach 

konkursu będą 

wybierane 

projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

                                                           
2
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 

które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 

w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 

których projekty będą wybierane. 

3
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 

którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  

z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 

jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia ogólnego.  
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Planowana 

alokacja (PLN) 

 

Alokacja na dany typ projektu/operacji – 4 329 900 PLN 

w tym: na szkolenia z zakresu prawa budowlanego  – 4 138 650,00 PLN  

           na  szkolenia z zakresu wyrobów budowlanych – 191 250,00 PLN 

 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

1. Podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego, 

wyrobów budowlanych  oraz obsługi nowoutworzonych lub zmodernizowanych rejestrów 

elektronicznych. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na4: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba jednostek administracji architektoniczno-

budowlanej oraz nadzoru budowlanego, których 

pracownicy zostali przygotowani do stosowania 

aktualnych przepisów prawa budowlanego  lub wyrobów 

budowlanych lub obsługi nowoutworzonych / 

zmodernizowanych rejestrów elektronicznych 

0 0 732 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 

                                                           
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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W podziale na5: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba pracowników organów administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

objętych wsparciem szkoleniowym 
0 0 2 382 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada: 

- przeszkolenie pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego  z zakresu 

prawa budowlanego albo 

- przeszkolenie pracowników nadzoru budowlanego z zakresu wyrobów budowlanych. 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa projektu jest 

zgodna z SZOOP PO WER. 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności osiągnięcia 

określonych w PO WER 

wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium  weryfikowane  na  

podstawie  zapisów we wniosku o 

dofinansowanie.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

2. Okres realizacji projektu: 

- w przypadku szkoleń z zakresu prawa budowlanego - nie dłuższy niż 12 miesięcy; 

- w przypadku szkoleń z zakresu wyrobów budowlanych - nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa projektów, którą 

tworzą pracownicy administracji 

architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego, ze względu 

na duże zmiany w prawie powinna 

mieć możliwość jak najszybszego 

uzupełnienia / utrwalenia wiedzy w 

zakresie zmian prawa budowlanego. 

Przy założeniu, że Wykonawca 

otrzyma program szkoleniowy od 

IOK, istnieje możliwość realizacji 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

                                                           
5
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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szkoleń z zakresu prawa 

budowlanego albo wyrobów 

budowlanych w ciągu odpowiednio 

12 i 6 miesięcy.  

Mając na uwadze wymagania 

dotyczące liczby osób, które 

zostaną przeszkolone (kryterium 3) 

oraz liczebność grup szkoleniowych 

(kryterium 4) Wnioskodawca musi 

zorganizować i przeprowadzić 

średnio dwa/trzy 2-dniowe 

szkolenia.   

Kryterium  weryfikowane  na  

podstawie  zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

3. Projekty zakładają: 

a) organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa budowlanego dla pracowników administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, zatrudnionych wyłącznie w jednym z czterech 

makroregionów: 

makroregion I (województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie) – szkolenia dla co 

najmniej 621 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 117 800,00PLN, 

makroregion II (województwa: świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie) – szkolenia dla co 

najmniej 597 osób, maksymalna wartość projektu wynosi  1 074 600,00 PLN, 

makroregion III (województwa: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, wielkopolskie) – szkolenia dla co najmniej 

600 osób, maksymalna wartość projektu wynosi  1 080 000,00 PLN, 

makroregion IV (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie) – szkolenia 

dla co najmniej 462 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 866 250,00 PLN. 

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty po jednym na każdy makroregion.  

b) organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wyrobów budowlanych dla co najmniej 102 pracowników 

organów nadzoru budowlanego w minimum 5 lokalizacjach rozmieszczonych równomiernie na terytorium 

kraju (maksymalna wartość projektu wynosi 191 250 PLN).  

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika  

z konieczności osiągnięcia 

określonego wskaźnika produktu i 

rezultatu w ramach projektu, a 

także zapewnienia równego 

dostępu do wsparcia uczestnikom 

szkoleń pochodzącym z różnych 

regionów  Polski. 

W ramach konkursu 

dofinansowanie otrzyma pięć 

projektów, po jednym  projekcie  na 

każdy makroregion, wskazany w 

kryterium dostępu nr 3 oraz jeden 

projekt (z zakresu wyrobów 

budowlanych)  obejmujący 

zasięgiem całą Polskę 

Maksymalna wartość projektów 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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została ustalona przy 

uwzględnieniu liczby osób, które 

zostaną przeszkolone oraz kosztu 

jednostkowego na uczestnika 

szkoleń (1 500 PLN),  a także 

kosztów pośrednich zgodnie                   

z limitami wskazanymi w 

Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w 

zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Liczba osób w poszczególnych 

makroregionach zależy od  liczby 

powiatów oraz liczby PINB. 

Limity rekrutacyjne na 

poszczególne województwa 

zostaną określone w Regulaminie 

konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów  we wniosku o 

dofinansowanie. 

4. Do opracowania własnej oferty szkoleniowej dla uczestników projektu Wnioskodawca wykorzysta 

udostępnione przez IOK programy oraz materiały szkoleniowe stanowiące załącznik do dokumentacji 

konkursowej.  

Przedmiotowa oferta szkoleniowa musi uwzględniać: 

 w przypadku realizacji projektu z zakresu prawa budowlanego organizację szkoleń dwudniowych dla grup 

maksymalnie 24 osobowych; 

 w przypadku realizacji projektu z zakresu wyrobów budowlanych organizację szkoleń dwudniowych dla 

grup maksymalnie 24 osobowych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości realizowanych 

szkoleń  zgodnie z wymogami 

programów szkoleniowych 

udostępnionych przez IOK i 

załączonych do dokumentacji 

konkursowej oraz zapewnienie 

dogodnych warunków do 

przeprowadzenia szkoleń, w tym 

poprzez  dostosowanie 

wyposażenia dydaktycznego i 

pomieszczeń do potrzeb szkolenia. 

Kryterium weryfikowane jest na  

podstawie wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do:  

a) przygotowania planu rekrutacji uczestników zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie konkursu, 
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b) opracowania harmonogram i warunków realizacji szkoleń,  

c) przeprowadzenia szkoleń wg materiałów oraz programu szkolenia zamieszczonego w dokumentacji 

konkursowej; 

d) przeprowadzenia na wniosek IOK szkoleń „próbnych” dla przedstawicieli IZ PO WER/GUNB/ministra 

właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa oraz uwzględnienia rekomendacji przedstawionych przez biorących udział w tym 

szkoleniu; 

e) zapewnienia sali szkoleniowej i materiałów szkoleniowych oraz sprzętu i środków dydaktycznych  

niezbędnych do realizacji szkolenia,  

f) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkoleń zgodnie ze standardem określonym 

w Regulaminie konkursu, 

g) przeprowadzenia sprawdzianu (egzaminu) z wiedzy zdobytej podczas szkolenia, 

h) wydania certyfikatów potwierdzających  ukończenie szkolenia, 

i) opracowania i zebrania od uczestników szkoleń ankiety ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia, 

j) zapewnienia obecności przedstawiciela Wnioskodawcy w trakcie szkoleń (obsługa administracyjna, 

rozwiązywanie bieżących problemów). 

Uzasadnienie: 

Spełnienie tego kryterium zapewni 

dostarczenie uczestnikom szkoleń 

wystandaryzowanej wiedzy w 

danym obszarze, co jest 

szczególnie ważne w kontekście 

zmieniających się przepisów prawa 

i potrzeby ich jednolitego 

stosowania.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

6. Wnioskodawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: 

a) w przypadku projektu obejmującego szkolenia z prawa budowlanego: 

- posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu 

składania wniosku, co najmniej 4 usług szkoleniowych  z zakresu ustawy prawo budowlane dla łącznie 

minimum 80 osób; 

- zapewni trenerów,  którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń z zakresu 

ww. ustawy dla co najmniej 50 osób  w okresie ostatnich 4 lat. Trenerzy powinni posiadać wykształcenie 

prawnicze. 

b) w przypadku projektu obejmującego szkolenia z wyrobów budowlanych: 

- posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu 

składania wniosku, co najmniej 2 usług szkoleniowych  z zakresu ustawy o wyrobach budowlanych lub 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011ustanawiającego zharmonizowane 

warunki wprowadzana do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 

dla łącznie minimum 40 osób, 

- zapewni trenerów, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń z zakresu 

ww. ustawy dla co najmniej  40 osób  w okresie ostatnich 4 lat. Trenerzy powinni posiadać 

wykształcenie prawnicze lub techniczne. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia rzetelnej 

i prawidłowej realizacji działań 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 



8 

projektowych przez Wnioskodawcę, 

wynikającej z wiedzy i 

doświadczenia zawodowego w 

realizacji szkoleń w ww. zakresie.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie.  

7. Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie na organizację szkoleń z zakresu 

prawa budowlanego oraz nie więcej niż jeden wniosek na organizację szkoleń z zakresu wyrobów 

budowlanych, przy czym dodatkowo: 

 Wnioskodawca nie występuje w roli partnera w innym projekcie zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs 

oraz  

 podmiot będący partnerem projektu występuje w tym charakterze w nie więcej niż jednym projekcie 

zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs. 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy wyłonieniu 4 

różnych Wnioskodawców, którzy 

przeprowadzą szkolenia z zakresu 

prawa budowlanego oraz 1 

Wnioskodawcy, który przeprowadzi 

szkolenia z zakresu wyrobów 

budowlanych. 

Ograniczenie możliwości składania 

wielu wniosków przez te same 

podmioty oraz występowania przez 

te same podmioty w różnych 

projektach w roli partnera umożliwi 

wyrównanie konkurencji pomiędzy 

zainteresowanymi podmiotami. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie listy wniosków złożonych 

w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie z 

zakresu prawa budowlanego albo wyrobów budowlanych, w 

tym: w pierwszym dniu szkolenia dla grup maksymalnie 24 

osobowych, a w drugim dniu szkolenia dla grup maksymalnie 

12 osobowych. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie 

Wnioskodawców, którzy w drugim 

dniu szkolenia zapewnią 

warsztatową formę poprzez 

organizację szkoleń/warsztatów dla 

grup nie większych niż 12 osobowe.  

Mieszana formuła prowadzenia 

szkoleń pozwoli nie tylko na 

zapoznanie uczestników z 

aktualnym stanem prawnym w 

zakresie prawa budowlanego albo 

wyrobów budowlanych, ale umożliwi 

również uczestnikom szkoleń 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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przeanalizowanie sytuacji, z którymi 

spotykają się w pracy zawodowej.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

2. Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania z 

indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie prawa 

budowlanego albo wyrobów budowlanych, a także 

przedstawi raport z przeprowadzonych konsultacji. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy premiowaniu 

Wnioskodawców, którzy zapewnią 

wsparcie dla pracowników urzędów 

administracji architektoniczno-

budowlanej albo nadzoru 

budowlanego w postaci 

indywidualnego doradztwa w 

wymiarze zapewniającym 

rozpatrzenie  przez ekspertów 

Wnioskodawcy co najmniej 5  

problematycznych 

przypadków/sytuacji zgłoszonych 

przez uprawnione do tego urzędy. 

Wnioskodawca dokona 

podsumowania przeprowadzonych 

konsultacji w formie raportu 

zawierającego zestawienie 

najczęściej poruszanych zagadnień 

wraz z udzielonymi interpretacjami, 

który posłuży do aktualizacji 

materiałów szkoleniowych. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

… WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU6  

1. Ocena formalna 

                                                           
6
 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 

preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
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2. Ocena merytoryczna 

… 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych i planowania przestrzennego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty7 

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych 

Priorytet 

inwestycyjny 

11 I – Inwestycje w zdolności instytucjonalne i sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia.  

Lp. konkursu 2 

Planowany 

kwartał 

ogłoszenia 

konkursu  

I  II  III  IV X 

Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru 

wniosków o 

dofinansowanie8 

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

           X 

                                                           
7
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 

które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 

w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 

których projekty będą wybierane. 

8
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, 

którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  

z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 

jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia ogólnego.  
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Czy w ramach 

konkursu będą 

wybierane 

projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

 

8 712 000 PLN, w tym: 

 2 880 000 PLN - alokacja na projekty realizowane zgodnie z zakresem wskazanym 

w kryterium dostępu 1 a.  

 5 832 000 PLN - alokacja na projekty realizowane zgodnie z zakresem wskazanym 

w kryterium dostępu 1 b.  

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

1.Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie:  

(a) technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania;  

(b) analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych.  

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na9: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba jednostek administracji publicznej, których 

pracownicy zostali przygotowani do opracowywania 

aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk 

przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w 

systemach informacji przestrzennej 

- - 750 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

                                                           
9
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na10: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba pracowników administracji publicznej 

wykonujących zadania z zakresu planowania 

i zagospodarowania przestrzennego lub zagadnień 

architektoniczno-budowlanych objętych wsparciem 

szkoleniowym  

- - 3 000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie: Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania 

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie: 

a. technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego 

zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania; 

albo 

b. analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa projektu oraz jego 

tematyka są zgodne 

z zapisami SZOOP PO WER. 

Kryterium  weryfikowane  na  

podstawie  zapisów we wniosku o 

dofinansowanie.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1b 

2. Wnioskodawca zrealizuje projekt w terminie do 31 grudnia 2018 r. 

Uzasadnienie: 

Przyjęte kryterium dostępu zapewni 

efektywność prowadzonych działań 

oraz sprawne rozliczenie finansowe 

projektu. Proponowany okres 

realizacji pozwala również na 

zachowanie marginesu czasowego 

na podjęcie odpowiednich środków 

zaradczych w przypadku 

wystąpienia problemów związanych 

z wdrażaniem projektu.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1 b 

                                                           
10

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Przy założeniu, że Wnioskodawca 

otrzyma od Instytucji Organizującej 

Konkurs (IOK) gotowy program oraz 

materiały szkoleniowe istnieje 

możliwość realizacji szkoleń 

w okresie ok. 18-12 miesięcy. Mając 

na uwadze, że w każdym z 3 

makroregionów przeszkolonych 

zostanie co najmniej 400 osób 

w przypadku realizacji projektu 

zgodnie z zakresem wskazanym 

w kryterium 1 a. oraz co najmniej 

600 osób w przypadku realizacji 

projektu zgodnie z kryterium 

dostępu nr 1 b., średnio w miesiącu 

Wnioskodawca będzie zobowiązany 

do przeprowadzenia szkoleń dla 

odpowiednio ok. 20-30 osób 

(dla typu projektu nr 1a.) oraz 30-50 

osób (dla typu projektu nr 1 b) 

w regionie. 

Kryterium  weryfikowane  na  

podstawie  zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

 

3. W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 a. Wnioskodawca 

przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 400 pracowników administracji publicznej z gmin miejskich i 

miejsko-wiejskich wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z co 

najmniej 100 jednostek administracji publicznej (przy czym w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 

5 osób z danej jednostki), na terenie jednego z następujących makroregionów:  

 makroregion I (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), 

 makroregion II (województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, 

lubelskie), 

 makroregion III (województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie). 

W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca 

przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 600 pracowników administracji publicznej z gmin wiejskich i 

miejsko – wiejskich wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z co 

najmniej 150 jednostek administracji publicznej (przy czym w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 

5 osób z danej jednostki), na terenie jednego z następujących makroregionów: 

 makroregion I (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), 

 makroregion II (województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, 

lubelskie), 

 makroregion III (województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie). 

Do dofinansowania zostanie wybranych 6 projektów, po jednym na każdy makroregion.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium wynika 

z konieczności osiągnięcia 

określonego wskaźnika produktu 

i rezultatu ramach projektu, co 

z kolei umożliwi osiągnięcie 

wartości wskaźników określonych 

w PO WER, a także zapewnienia 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1b 
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równego dostępu do wsparcia 

uczestnikom szkoleń pochodzącym 

z różnych regionów Polski. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów  we wniosku. 

4. Maksymalna wartość projektu realizowanego zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 a. 

wynosi 960 000 PLN. 

Maksymalna wartość projektu realizowanego zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 b. 

wynosi 1 944 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Jednym z założeń konkursu jest 

wsparcie szkoleniowe dla 3 000 

pracowników administracji 

publicznej w ramach wszystkich 

wyłonionych do dofinansowania 

projektów.  

Wartość indywidualnego projektu 

wynika z faktu, że każdy 

z wnioskodawców będzie 

zobowiązany przeszkolić 400 

pracowników jednostek administracji 

publicznej  

(w przypadku realizacji projektu 

zgodnie z zakresem wskazanym w 

kryterium dostępu 1 a.) lub 600 

pracowników jednostek administracji 

publicznej 

(w przypadku realizacji projektu 

zgodnie z zakresem wskazanym w 

kryterium dostępu 1 b.) oraz kosztu 

jednostkowego przypadającego na 

jednego uczestnika szkoleń (1 900 

PLN w przypadku realizacji projektu 

zgodnie z zakresem wskazanym w 

kryterium dostępu 1 a. oraz 2 700 

PLN w przypadku realizacji projektu 

zgodnie z zakresem wskazanym w 

kryterium dostępu 1 b. ),   

a także kosztów pośrednich 

zgodnie z limitem wskazanym 

w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków 

w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane jest na  

podstawie wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1 b 
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5. Do opracowania własnej oferty szkoleniowej dla uczestników projektu Wnioskodawca wykorzysta 

udostępniony przez IOK program szkoleniowy i materiały szkoleniowe wraz z formularzami wstępnego i 

końcowego testu wiedzy oraz ankietą ewaluacyjną, stanowiące załącznik do dokumentacji konkursowej.  

Przedmiotowa oferta szkoleniowa musi uwzględniać: 

a) W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 

nr 1 a. organizację szkoleń dwudniowych z uwzględnieniem podziału uczestników szkoleń na grupy co 

najwyżej 20 osobowe; 

b) W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 

1 b. organizację szkoleń trzydniowych, poprzedzonych przeprowadzeniem testu kwalifikującego na jeden 

z dwóch poziomów: początkujący lub zaawansowany. Każde szkolenie (podstawowe i zaawansowane) 

będzie składać się z dwóch dni wykładów z uwzględnieniem podziału uczestników szkoleń na grupy co 

najwyżej 45 osobowe oraz jednego dnia zajęć warsztatowych, prowadzonych z użyciem komputerów, w 

grupach co najwyżej 15 osobowych. 

Zakłada się, że dla grupy zaawansowanej na pracę warsztatową powinien przypadać jeden komputer na 

każdego uczestnika szkolenia, a dla grupy poczatkującej co najmniej 3 komputery na każdych 4 

uczestników szkolenia. 

Wykonawca zapewni dla szkoleń w formie warsztatowej na poziomie początkującym dodatkową osobę 

do każdej grupy ćwiczeniowej, oprócz osoby prowadzącą szkolenie, która będzie pomagać uczestnikom 

szkolenia realizować poszczególne ćwiczenia. 

 

Wnioskodawca zobowiąże się do: 

a) przedstawienia celów szkolenia – w tym spodziewanych efektów podniesienia kompetencji zawodowych 

uczestników po zakończeniu szkolenia,  

b) opracowania planu rekrutacji uczestników, 

c) sporządzenia harmonogram realizacji szkoleń i warunki ich realizacji, 

d) w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b., 

przeprowadzenie wstępnego testu wiedzy osób rekrutowanych na szkolenie, umożliwiającego ich 

zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy (podstawowej/zaawansowanej), 

e) przeprowadzenie szkoleń zgodnie z programem szkolenia oraz z wykorzystaniem materiałów 

szkoleniowych zamieszczonych w dokumentacji konkursowej, 

f) zapewnienia sal szkoleniowych, sprzętu oraz środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

szkolenia, 

g) zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania (jeżeli dotyczy) dla uczestników szkoleń zgodnie ze 

standardami określonymi w dokumentacji konkursowej, 

h) przeprowadzenia sprawdzianu (egzamin) weryfikującego podniesienie kompetencji zawodowych 

uczestników po zakończeniu szkolenia, 

i) wydania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia, 

j) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjną na zakończenie szkolenia. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

wysokiej jakości realizowanych 

szkoleń  zgodnie z wymogami 

programu i materiałów 

szkoleniowych udostępnionych 

przez IOK i załączonych do 

dokumentacji konkursowej oraz 

zapewnienie dogodnych warunków 

do przeprowadzenia szkoleń, w tym 

poprzez  dostosowanie 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1 b 
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wyposażenia dydaktycznego i 

pomieszczeń do potrzeb 

poszczególnych szkoleń. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku. 

6. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w należytym zorganizowaniu i przeprowadzeniu co 

najmniej trzech szkoleń i/lub warsztatów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dla 

minimum 100 osób każde w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). W ramach zorganizowanych szkoleń i/lub 

warsztatów wnioskodawca zapewnił wykładowców/trenerów, sale szkoleniowe, niezbędny sprzęt 

audiowizualny i/lub komputerowy do ćwiczeń/warsztatów, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika 

oraz wyżywienie i zakwaterowanie uczestników (jeżeli dotyczyło). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia rzetelnej 

i prawidłowej realizacji działań 

projektowych przez Projektodawcę 

lub Partnera projektu, wynikającej z 

wiedzy i doświadczenia 

zawodowego w realizacji szkoleń. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1 b 
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7. W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 a., Wnioskodawca 

zapewni udział w projekcie: 

a) co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w kierowaniu organizacją co najmniej dwóch 

szkoleń dla minimum 100 osób każde w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

b) 2 osób, które w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowały pracami nad 

sporządzeniem co najmniej trzech obowiązujących dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); 

c) co najmniej 2 osób, pełniących funkcje ekspertów/specjalistów z przygotowaniem zawodowym 

(ukończone studia) w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, posiadających 

doświadczenie w prowadzeniu wykładów, prelekcji, szkoleń lub warsztatów w tym zakresie. 

W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca 

zapewni udział w projekcie: 

a) co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w kierowaniu organizacją co najmniej dwóch 

szkoleń dla minimum 100 osób każde w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

b) osoby posiadającej wyższe wykształcenie oraz doświadczenie związane z opracowaniem metadanych 

zgodnie z zasadami budowy infrastruktury informacji przestrzennej, która w ciągu ostatnich trzech lat 

brała udział przynajmniej w dwóch projektach z tego zakresu; 

c) osoby, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała pracami nad 

sporządzeniem, w formie baz danych przestrzennych, co najmniej trzech obowiązujących dokumentów 

planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego); 

d) zespołu osób posiadających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie (łącznie w ramach zespołu) w 

prowadzeniu szkoleń w zakresie: 

 obsługi oprogramowania QGIS, 

 integracji i harmonizacji danych przestrzennych przez administrację publiczną, 

 budowy baz danych przestrzennych lub zagadnień z zakresu geoinformacji, 

 usług sieciowych i publikacji zgodnych z wymogami dyrektywy INSPIRE. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia rzetelnej 

i prawidłowej realizacji działań 

projektowych przez Projektodawcę, 

w tym wysokiej jakości 

prowadzonych szkoleń, wynikającej 

z wiedzy i doświadczenia 

zawodowego zaangażowanych 

trenerów. 

Kwalifikacje i doświadczenie 

trenerów będą zasadniczym 

elementem projektu 

przesądzającym o jego jakości.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1 b 

8. Wnioskodawca złoży nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie na organizację szkoleń w ramach 

każdego z zakresów wskazanych w kryterium dostępu nr 1, przy czym dodatkowo: 

 Wnioskodawca nie występuje w roli partnera w innym projekcie zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs 

szkoleń w ramach każdego z zakresów wskazanych w kryterium dostępu nr 1  
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oraz  

 podmiot będący partnerem projektu występuje w tym charakterze w nie więcej niż jednym projekcie 

zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs szkoleń w ramach każdego z zakresów wskazanych w kryterium 

dostępu nr 1. 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy wyłonieniu 3 

różnych Wnioskodawców w ramach 

każdego z zakresów wskazanych w 

kryterium dostępu nr 1. 

Ograniczenie możliwości składania 

wielu wniosków przez te same 

podmioty oraz występowania przez 

te same podmioty w różnych 

projektach w roli partnera umożliwi 

wyrównanie konkurencji pomiędzy 

zainteresowanymi podmiotami. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie listy wniosków złożonych 

w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1a i 1b 

KRYTERIA PREMIUJĄCE  

1. W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem 

wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca 

zapewni udział w projekcie dwóch osób posiadających 

wykształcenie wyższe i doświadczenie polegające na 

przeprowadzeniu minimum 1 szkolenia w zakresie integracji 

i harmonizacji danych przestrzennych przez administrację 

publiczną.  

WAGA:  5 pkt. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na 

celu zapewnienie wysokiej jakości 

prowadzonych szkoleń poprzez 

zaangażowanie w roli 

wykładowców/trenerów większej 

liczby osób posiadających 

doświadczenie zawodowe 

związane z przekazywaniem 

wiedzy specjalistycznej w zakresie 

integracji i harmonizacji danych 

przestrzennych. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 b. 

2. W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem 

wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca 

zapewni udział w projekcie osoby - posiadającej 

wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie 

zawodowe powiązane z tematyką dyrektywy INSPIRE oraz 

przeprowadziła minimum 1 szkolenie w zakresie usług 

sieciowych i publikacji zgodnych z wymogami INSPIRE. 

WAGA 5 pkt. 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na 

celu zapewnienie wysokiej jakości 

prowadzonych szkoleń poprzez 

zaangażowanie w roli 

wykładowców/trenerów osób 

posiadających kilkuletnie 

doświadczenie zawodowe 

związane z przekazywaniem 

wiedzy specjalistycznej w zakresie 

wdrażania dyrektywy INSPIRE. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 b. 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)  

nie dotyczy 

Uzasadnienie: nie dotyczy 

 ELEMENTY KONKURSU11  

1. Ocena formalna 

2. Ocena merytoryczna 

 

DZIAŁANIE PO WER 
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu
12

 

Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego 
(z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej w budynkach w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii). 

Cel szczegółowy PO 

WER, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany 

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-
budowlanych (Cel szczegółowy 5). 

Priorytet inwestycyjny 

Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz 
efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 
rządzenia (Priorytet inwestycyjny 11I). 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego 
oraz jego dystrybucja. 

                                                           
11

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 

preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 

12
 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
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realizacji w ramach 

projektu 

 

Cel główny projektu 
Poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości uczestników procesu inwestycyjno-
budowlanego w zakresie ich praw i obowiązków związanych z tym procesem. 

Kamienie milowe 

projektu
13

 

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1995 r. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) jest jednym z aktów prawnych, który 
kształtuje proces inwestycyjno-budowlany w Polsce. Sygnały dot. wątpliwości 
w praktycznym stosowaniu jej przepisów docierają do Departamentu Budownictwa od 
uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, takich jak indywidualni inwestorzy, 
przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz branżowe stowarzyszenia 
i organizacje zawodowe. 

Pierwszym krokiem w kierunku poszerzenia wiedzy i zwiększenia świadomości 
uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego będzie zlecenie analiz w zakresie 
identyfikacji tzw. „wąskich gardeł” oraz najczęściej pojawiających się problemów 
w procesie inwestycyjno-budowlanego, zarówno z perspektywy inwestora, jak 
i pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru 
budowlanego. 

Kolejnym krokiem w ww. kierunku będzie opracowanie praktycznego informatora dla 
inwestora w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości zastosowania 
środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach w tym wprowadzanie 
innowacyjnych technologii) w wersji papierowej oraz w formie strony internetowej. 
Informator będzie również pożytecznym narzędziem dla pracowników organów 
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego i będzie mógł im 
służyć jako sugestia przy wątpliwościach interpretacyjnych. 

Efektem projektu będzie przede wszystkim zwiększenie świadomości i poszerzenie 
wiedzy zarówno w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-
budowlanego, jak i w zakresie samych procedur. Spodziewanym efektem będzie również 
ujednolicanie interpretacji przepisów w zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego 
(równolegle prowadzone będzie ogólnopolskie szkolenia dla pracowników organów 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, co może 
spotęgować pozytywny efekt projektu). Produkty tego projektu zostaną wykorzystane 
również jako podstawa to uruchomienia kolejnego projektu, tj. Wzmocnienie potencjału 
legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego – etap II”.   

Podmiot zgłaszający 

projekt
14

 

Minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania, zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Departament Budownictwa)  

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania, zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Departament Budownictwa) 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą
15

 

Departament Budownictwa dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą 
teoretyczną i praktyczną w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Do 
Departamentu trafiają (w różniej formie, np. zapytań, wniosków, skarg) sygnały dot. 
problemów, na które napotykają zarówno inwestorzy, jak i pracownicy organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w ramach procesu 
inwestycyjno-budowlanego. Wiedza ta pozwala stwierdzić, że Departament Budownictwa 
jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji projektu, którego głównym celem jest 
zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości uczestników procesu inwestycyjno-
budowlanego. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

                                                           
13

 Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 
2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie 
uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych). 
14

 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
15

 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 
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Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru
16

 

nie dotyczy 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

I kwartał 2016 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 

wrzesień 2016 r. Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 

grudzień 2019 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 ogółem 

600 000,00 

PLN 

200 000,00 

PLN 
400 000,00 PLN 200 000,00 PLN - 

1 400 000,00 

PLN 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  ...……………………………….…………………………… (PLN) NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

1 179 920,00 PLN 

OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
17

 

Zgodnie z § 22 zarządzenia nr 22 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do zadań Departamentu Budownictwa należy 
m.in. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz 
realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mających na celu 
usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprzez poprawę jakości regulacji prawnych oraz zwiększenie 
potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w tym obszarze. 

Departament Budownictwa dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną, więc 
powierzenie mu realizacji przedmiotowego projektu będzie najbardziej efektywne merytorycznie, jak i kosztowo. 

W związku z powyższym wybór trybu pozakonkursowego jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

                                                           
16

 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które 
będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
17

 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.  
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o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru 
projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.  

 

Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu 

Zasadniczym założeniem interwencji publicznej jest zwiększenie świadomości uczestników procesu inwestycyjno-
budowlanego, co do ich praw i obowiązków w tym procesie. 

Planuje się to osiągnąć głównie przez pozyskanie szczegółowych informacji nt. „wąskich gardeł” w procesie 
inwestycyjno-budowlanym, zarówno z perspektywy inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego, pozyskanie szczegółowych informacji nt. narzędzi informacyjno-
promocyjnych wykorzystywanych w Unii Europejskiej w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu 
inwestycyjno-budowlanego oraz możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w 
budownictwie. 

Wynikiem pozyskania ww. informacji będzie przygotowanie przez Departament Budownictwa praktycznego 
informatora dla inwestora w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego (w wersji elektronicznej i papierowej), 
który będzie zawierał m.in. opis poszczególnych procedur w ramach procesu, wskazówki dla inwestorów i 
pracowników organów administracji publicznej, objaśnienia przepisów, słowniczek, dane teleadresowe oraz grafiki 
obrazujące proces inwestycyjno-budowlany. 

Przyjęty model dystrybucji wersji papierowej (organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru 
budowlanego oraz wybrane organizacje zaangażowane w proces inwestycyjno-budowlany) oraz uruchomienie 
strony internetowej zapewni inwestorom i pracownikom odpowiednich organów możliwie najszerszy dostęp do 
informatora. 

Projekt, jako działanie miękkie, wpisuje się m.in. w następujące strategie: 

- Strategia Sprawne Państwo (cel 4 – „Dobre prawo”) w zakresie zadania pn. „Racjonalizacja wymagań formalnych 
dla procesu inwestycyjnego”, 

- Strategia „Europa 2020” nie odwołuje się wprost do warunków prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego, 
ale obszar ten (a co za tym idzie niniejszy projekt) stanowi podstawę, której funkcjonowanie determinuje tempo 
osiągania podstawowych wskaźników gospodarczych określonych w tym dokumencie. 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych 

1. Opracowanie analiz, badań lub ekspertyz w zakresie: 

- identyfikacji „wąskich gardeł” w procesie inwestycyjno-budowlanym, 

- narzędzi informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych w Europie, 

- zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budownictwie. 

Grupa docelowa: pracownicy Departamentu Budownictwa MIiR 

2. Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów i pracowników organów administracji architektoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego (wersja papierowa wraz z dystrybucją). 

Grupa docelowa: inwestorzy oraz pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru 
budowlanego. 

3. Stworzenie strony internetowej/wersji elektronicznej praktycznego informatora dla inwestorów i pracowników 
organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego. 

Grupa docelowa: inwestorzy oraz pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru 
budowlanego.  

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas 

przez wnioskodawcę lub inne instytucje 

Uchwalenie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 443), która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., przyczyniło się do uproszczenia, przyspieszenia i 
odformalizowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Wszelkie zmiany uwzględniają odbiorcę końcowego tych 
zmian, czyli obywatela (inwestora). 

Departament Budownictwa realizuje w latach 2015-2016 projekt pn. „Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w 
obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego – etap I”, którego efektem ma być przygotowanie propozycji zmian 
legislacyjnych w oparciu o m.in. rekomendacje zawarte w przeprowadzonych analizach i badaniach oraz najlepsze 
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praktyki zebrane w trakcie wizyt studyjnych. 

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) 

Dokument pn. „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego 
na lata 2014-2020”, na podstawie której został przygotowany niniejszy projekt, był konsultowany z: Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego, Głównym Geodetą Kraju, Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Prezesem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Business Centre Club, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Fundacją Wszechnicy Budowlanej, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytutem Rozwoju Miast, Instytutem Techniki Budowlanej, Izbą Architektów RP, 
Izbą Projektowania Budowlanego, Krajową Izbą Urbanistów, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, 
Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Stowarzyszeniem Zielone 
Mazowsze, Towarzystwem Urbanistów Polskich, PKPP Lewiatan, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Unią Metropolii Polskich, Zarządem Krajowej Reprezentacji SKO i Związkiem Miast Polskich. 

Uwagi zgłaszane przez konsultowane podmioty były w większości spójne z planowanymi do osiągnięcia 
rezultatami. Nie uwzględniono uwag, które wykraczały poza zakres merytoryczny (przedmiotowy i podmiotowy) 
projektu. 

Ponadto w ramach konsultacji nie zdiagnozowano barier równościowych w odniesieniu do sytuacji kobiet i 
mężczyzn. Bazując na wynikach konsultacji oraz posiadanej wiedzy i doświadczeniu Departament Budownictwa 
uznaje, że w obszarze interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu nie istnieją bariery równościowe w 
odniesieniu do sytuacji kobiet i mężczyzn. 

Interwencja będzie wprost związana z następującymi aktami prawnymi: 

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlanego, 

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę, 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o 
pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Każdorazowa zmiana jednego z wyżej wymienionych aktów prawnych będzie miała wpływ na zawartość 
merytoryczną praktycznego informatora dla inwestorów. 

Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich 

skuteczne wykonanie 

Równolegle z projektem oraz po zakończeniu jego realizacji będą prowadzone szkolenia z zakresu prawa 

budowlanego oraz wyrobów budowlanych dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego (projekt w ramach POWER, beneficjent DZF, we współpracy z DB i Głównym Urzędem Nadzoru 

Budowlanego). Szkolenia mają objąć blisko 5 tysięcy pracowników administracji architektoniczno-budowlanej 

i nadzoru budowlanego. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
18

 Ogółem w projekcie 

                                                           
18

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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Kobiety Mężczyzn 
 

1. Liczba rozdystrybuowanych egzemplarzy 

papierowej wersji praktycznego informatora 
  18 000 szt. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
19

 
Ogółem w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

1. Opracowany praktyczny informator dla 

inwestorów w zakresie prawa budowlanego 

wraz z jego dystrybucją 

  1 

2. Stworzona i uruchomiona strona internetowa 

spełniająca funkcję praktycznego informatora 

dla uczestników procesu inwestycyjno-

budowlanego 

  1 

3. Liczba analiz, badań lub ekspertyz w zakresie 

identyfikacji „wąskich gardeł” w procesie 

inwestycyjno-budowlanym, narzędzi informacyjno-

promocyjnych wykorzystywanych w Unii 

Europejskiej w zakresie praw i obowiązków 

uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego 

oraz zastosowania środków poprawy efektywności 

energetycznej w budownictwie. 

  3 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

 

DZIAŁANIE PO WER 
Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 

(Działanie 2.19) 

                                                           
19

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu
20

 

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich 

obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego  

i Zalewu Kamieńskiego.   

Cel szczegółowy PO 

WER, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany 

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych. 

Priorytet inwestycyjny 

Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia (priorytet inwestycyjny 11l). 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wszystkimi wymaganymi prawem 

konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami krajowymi i międzynarodowymi. 

Cel główny projektu 

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. 

Kamienie milowe 

projektu
21

 

1. Opracowanie dokumentacji do planów - studium uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego akwenów (inwentaryzacja i waloryzacja obszarów morskich wód 
wewnętrznych objętych planami). 

2. Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich - morskich wód wewnętrznych dla Zalewu Szczecińskiego  
i Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i wszystkimi 
wymaganymi prawem konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami krajowymi  
i międzynarodowymi. 

Podmiot zgłaszający 

projekt
22

 
Dyrektor Urzędu  Morskiego w Szczecinie 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Dyrektor Urzędu  Morskiego w Szczecinie 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą
23

 

Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wynika  

z obowiązku ustawowego narzuconego dyrektorom urzędów morskich przez art. 37b 

ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 934 z późn. zm.), z którego wynika iż dyrektor urzędu 

morskiego sporządza projekt planu zagospodarowania obszarów morskich pozostających 

w jego kompetencji terytorialnej. Obszary Zalewów Szczecińskiego i Zalewu 

Kamieńskiego pozostają w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego  

w Szczecinie. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 
TAK - NIE Nie 

                                                           
20

 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
21

 Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 
2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie 
uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych). 
22

 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 
opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
23

 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 
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partnerstwie? 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru
24

 

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK - NIE Nie 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

styczeń 2016 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 

 luty 2016 r. Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 

 grudzień 2018 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 ogółem 

354 000 PLN 312 000 PLN 534 000 PLN - - 1 200 000 PLN 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  - NIE nie 

Szacowany wkład UE (PLN) 

1 011 360 PLN 

OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
25

 

Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest zgodnie  

z art. 37b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

(j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 934 z późniejszymi zm.) ustawowym obowiązkiem dyrektorów urzędów morskich. 

Zgodnie z przywołanym artykułem dyrektor urzędu morskiego sporządza projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich pozostających w jego kompetencji terytorialnej. Wody Zalewu Szczecińskiego 

i Zalewu Kamieńskiego, stanowiące morskie wody wewnętrzne, zaliczane do polskich obszarów morskich, 

pozostają w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

                                                           
24

 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które 
będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
25

 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka 
spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.  
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Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich po ich uzgodnieniu zostaną zgodnie z art. 

37a cyt. ustawy przyjęte w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stając się aktem prawa powszechnego, regulującym gospodarowanie 

wskazanymi akwenami morskimi, w tym podstawą do lokalizacji wszelkich inwestycji na tych obszarach. 

Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu 

Minimalizacja konfliktów przestrzennych pomiędzy użytkownikami obszarów morskich, rozstrzygnięcie kolizji 

pomiędzy różnymi sposobami wykorzystania akwenów, stworzenie korzystnych warunków inwestycyjnych 

w obszarach morskich, możliwość zagospodarowania obszaru morskiego zgodnie z długofalowymi gospodarczymi 

i społecznymi interesami państwa, przyśpieszenie procedur administracyjnych oraz ochrona środowiska 

naturalnego realizowane w oparciu o: 

- Strategię UE dla regionu Morza  Bałtyckiego, 

- Strategię Rozwoju Kraju 2020, 

- Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, 

- Strategię Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), 

- Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),  

- Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 

- Strategię rozwoju portów morskich do 2015, 

- Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, 

- Strategię Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015. 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych 

Opracowanie i przyjęcie w formie rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich 

pozwoli na sprawne i skuteczne zarządzanie obszarami morskimi, w tym zrównoważony rozwój poprzez ochronę 

środowiska morskiego i utrzymanie jego bioróżnorodności, unikanie kolizji przestrzennych i funkcjonalnych, 

poprawę skuteczności działania administracji morskiej. Racjonalizację, przyspieszenie i wsparcie procesów 

inwestycyjnych poprzez wprowadzenie czytelnych regulacji prawnych i odpowiednich procedur. Grupami 

docelowymi są: przedstawiciele administracji morskiej różnych szczebli, administracji centralnej i naczelnej, 

administracji samorządu wojewódzkiego i samorządu terytorialnego w obszarach sąsiadujących, podmioty 

gospodarcze realizujące swoje zamierzenia zarówno na obszarach morskich jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie 

(w zakresie m.in. rybołówstwa, sportu i rekreacji, transportu morskiego etc.), organy i  instytucje zajmujące się 

ochroną środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, a także instytucje odpowiedzialne 

za  bezpieczeństwo i ratownictwo morskie. 

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas 

przez wnioskodawcę lub inne instytucje 

W trakcie realizacji znajduje się Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w 

skali 1 : 200 000 realizowany w trybie partnerskim, na podstawie porozumienia, przez dyrektorów urzędów 

morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie w odniesieniu do polskiego morza terytorialnego  i wyłącznej strefy 

ekonomicznej. Głównym beneficjentem projektu jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Dla ww. projektu, 

staraniem trzech dyrektorów urzędów morskich, opracowano Studium Uwarunkowań Zagospodarowania 

Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi, gdzie zostały zebrane 

i przeanalizowane dostępne dane i materiały dotyczące ww. obszarów morskich. 

Polska administracja morska uczestniczyła też w projektach europejskich BaltSeaPlan i PartiSEApate zajmujących 

się problematyką planowania przestrzennego obszarów morskich Morza Bałtyckiego. 

Ponadto Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, reprezentując polską administrację morską, uczestniczy 

w projekcie Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans 

wygenerowanym bezpośrednio przez Komisję Europejska, którego celem jest wypracowanie zasad i procedur 

prowadzących do skutecznego, transgranicznego uzgadniania i opiniowania planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich sporządzanych przez poszczególne kraje w obszarze basenu Morza 

Bałtyckiego. 

http://biodiv.gdos.gov.pl/wdrazanie-konwencji/national-strategy-conservation-and-sustainable-use-biodivesity-polish/krajowa-strategia-ochrony-i-zrownowazonego-uzytkowania-roznorodnosci
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Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) 

Realizacja projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wynika z obowiązku 

ustawowego narzuconego dyrektorom urzędów morskich przez art. 37b ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 934 z późniejszymi zm.). Od 

2013 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju 

Regionalnego z 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich, które stworzyło w Polsce podstawę techniczną dla sporządzania planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich. Na obowiązek sporządzenia i przyjęcia tych planów wskazała ponadto 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/EU z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 

przestrzennego obszarów morskich.  

 

Opracowany projekt planu będzie poddany uzgodnieniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z gminami 

oraz z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej. Ponadto, 

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projekt planu wraz z prognozą będzie opiniowany 

przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz przez organy inspekcji sanitarnej. Dodatkowo, projekt 

planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej parków narodowych i krajobrazowych musi być 

uzgodniony z dyrektorami parków narodowych i regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska zgodnie z ustawą  

z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zaś zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu będzie konsultowany społecznie. 

 

Jednym z elementów projektu będą również robocze spotkania z przedstawicielami administracji RFN, w zakresie 

transgranicznego wpływu  ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego. 

 

Zaznaczyć należy, że planowana jest zmiana ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, która 

będzie precyzowała procedurę konsultowania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 

morskich. 

Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich 

skuteczne wykonanie 

Sporządzone i uzgodnione projekty planów zgodnie z art. 37a ustawy z dnia  21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej zostaną przyjęte przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej w trybie rozporządzenia, staną się prawną podstawą do gospodarowania przestrzenią 

morskich wód wewnętrznych Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego,  w tym ustalania na tych wodach lokalizacji 

inwestycji oraz określania sposobów użytkowania tych akwenów. 

 

Kolejnym etapem prac będzie sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dla 

morskich wód wewnętrznych obejmujących porty morskie. W obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Szczecinie będą to porty morskie w: Szczecinie, Świnoujściu, Policach, Trzebieży i Dziwnowie.  

Ponadto po ukończeniu Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali  

1: 200 000, każdy z dyrektorów urzędów morskich podejmie się opracowania planów szczegółowych dla 

wybranych obszarów morskich wskazanych w tym planie do opracowania, w skali bardziej szczegółowej ze 

względu na lokalne uwarunkowania lub poziom skomplikowania zjawisk i nakładania się poszczególnych funkcji. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa 
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W podziale na:
26

 
Ogółem w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

1. Odsetek powierzchni polskich obszarów 

morskich objętych planami zagospodarowania 

przestrzennego dzięki wsparciu EFS 

n/d n/d 1,22 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
27

 
Ogółem w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba opracowanych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

obszarów morskich, w tym planów 

szczegółowych 

n/d n/d 2 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

3.  

Uzasadnienie:  

4.  

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, 

KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 

                                                           
26

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 

SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. POZ. 1146, Z PÓŹN. ZM.) 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 


