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Protokół z  posiedzenia Zespołu ds. funduszy europejskich RDS  

z  dnia 17 marca 2022 r.  

 

Miejsce posiedzenia: forma hybrydowa – stacjonarnie w Centrum Partnerstwa Społecznego 

„Dialog” oraz w formie wideokonferencji. 

Spotkanie prowadził Pan Jan Klimek, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu, zaproszeni goście oraz eksperci. Stronę 

rządową reprezentowali: Pan Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i 

Polityki Regionalnej, Pan Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz 

Pani Anna Szmidt Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Porządek obrad obejmował: 

1. Stan przygotowania krajowych i regionalnych programów w ramach Umowy Partner-

stwa na lata 2021-2027 – informacja strony rządowej, dyskusja. 

2. Przygotowanie programów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

– informacja strony rządowej. 

3. Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w per-

spektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa) - informacja strony rzą-

dowej o ostatecznym kształcie tego dokumentu i uwzględnieniu uwag partnerów spo-

łecznych. 

4. Informacja strony rządowej na temat finansowania kar wymierzonych przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE i ich wpływu na budżet dla Polski w ramach nowej perspektywy 

finansowej UE. 

5. Zaangażowanie wszystkich organizacji partnerów społecznych w prace Zespołu - dys-

kusja. 

6. Sprawy różne. 
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Jan Klimek, Przewodniczący Zespołu ds. funduszy europejskich powitał uczestników 

posiedzenia plenarnego i przedstawił porządek obrad. 

Strony jednogłośnie zaakceptowały porządek obrad.  

Ad. 1 

Waldemar Buda Sekretarz Stanu w MFiPR przedstawił informacje nt. przygotowywania 

programów krajowych i regionalnych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. 

Zaznaczył, że Umowa Partnerstwa jest na etapie formalnych negocjacji, które rozpoczęły się  

15 stycznia 2022 i powinny trwać do 15 marca 2022. Przypomniał, że praca nad tym trwa już 

od roku, a RDS uczestniczyła w ramach nieformalnych uzgodnień z KE. Zaznaczył, że obecnie 

sprawa Umowy Partnerstwa jest w 90% uzgodniona. Powiedział, że złożone zostały wszystkie 

6 programy krajowe, które są w zakresie Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej i które 

są następcami obecnie funkcjonujących programów. Wspomniał, że są również 2 inne 

programy, z których jeden jest w gestii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tj. program 

żywnościowy oraz program dotyczący rybołówstwa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dodał, że wszystkie programy krajowe i 16 regionalnych zostały złożone oficjalnie do KE i będą 

podlegać negocjacjom.  

Norbert Pruszanowski z ZRP zadał pytanie o szansę na to czy pierwsze konkursy będą mogły 

być rozpisane pod koniec roku oraz przypomniał również o alokacji 0,25% na wsparcie budowy 

potencjału instytucjonalnego Partnerów Społecznych instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego. Postulował, by Ministerstwo Finansów wspierało w większym zakresie 

Partnerów Społecznych w ich działaniach.  

Waldemar Buda Sekretarz Stanu w MFiPR zaznaczył, że regiony mają pewien zakres decyzyjny 

w kwestii tego komu zlecają interwencje społeczne i tego czy będą zlecać je Partnerom 

Społecznym.  

W trakcie spotkania padały pytania do strony rządowej m.in. o zakres decyzyjności partnerów 

społecznych w programach regionalnych oraz o to w jakim stopniu środki z programów będą 

przekazane na zasadzie bezzwrotnej pożyczki oraz pytania dotyczące etapu realizacji KPO.  
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Ad. 2 

Waldemar Buda Sekretarz Stanu w MFiPR zaznaczył, że ważna jest elastyczność w realizacji 

programów regionalnych oraz, że jeśli KE zaaprobuje programy, które wychodzą poza cele 

tematyczne i zakres interwencji, to będzie możliwa ich realizacja. Zaznaczył, że MFiPR 

negocjuje by woj. lubelskie i małopolskie znalazły się w programach regionalnych, natomiast 

jeśli te regiony nie wejdą do Funduszu to Ministerstwo cofnie dobrowolny transfer z Funduszu 

Spójności do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i te środki zostaną przekierowane na te 

regiony. Zaznaczył, że udział niektórych regionów w programie Sprawiedliwej Transformacji 

może nie być dla nich opłacalny, bo np. w przypadku Lubelszczyzny wiązałoby się to z 

wygaszaniem kopalni Bogdanka, która przynosi wielomiliardowe dochody, podczas gdy 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oferuje tam tylko 250 milionów. Zaznaczył, że strona 

rządowa nalega, by Fundusz ten był dedykowany 6ciu regionom, odpowiadającym 6ciu 

województwom w tym regionom górniczym, przy czym KE chciałaby by program obejmował 

tylko 3 województwa i podejrzewa się, że ostatecznie uda się włączyć do Funduszu 5 

województw. Fundusz obejmuje 4 mld Euro, jednak nie jest wiadome na ile regionów będzie 

dzielony, poza pewnością co do woj. dolnośląskiego i śląskiego. Poza tymi regionami wymienił 

również woj. łódzkie, lubelskie, małopolskie. Programy te będą wdrażane jako oś w ramach 

programów regionalnych.  

  

Ad. 3 

Waldemar Buda Sekretarz Stanu w MFiPR odniósł się do tego na jakim etapie legislacyjnym  

obecnie jest procedowana tzw. ustawa wdrożeniowa, zaznaczając, że jest na zaawansowanym 

etapie legislacyjnym, gdyż nastąpiło pierwsze czytanie w Sejmie na ten temat oraz nastąpiło 

przepracowanie ustawy przez komisję ds. samorządu i komisję ds. europejskich. Wspomniał, 

że drugie czytanie miałoby się odbyć w drugiej połowie marca i ostatecznie powinna być 

gotowa do czasu uruchomienia programów i zatwierdzenia Umowy Partnerstwa, która 

powinna być zaakceptowana przez KE do 15 kwietnia 2022. Powiedział, że omawiana ustawa 

zawiera wdrożenie polityki spójności, KPO i rezerwy pobrexitowej, a czas realizacji zależy od 

uzgodnień z KE co do poszczególnych komponentów. Zwrócił uwagę, że np. w przypadku 

samego KPO, gdzie wniosek złożony był 3 sierpnia 2021, do dnia dzisiejszego trwają niezwykle 



 
  4 
 
Protokół z posiedzenia Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS z dnia 17.03.2022 

pracochłonne negocjacje. Powiedział, że prace legislacyjne nad samą ustawą wdrożeniową 

wraz z pracami Senatu powinny zakończyć się do końca kwietnia. Przypomniał, że Fundusz 

odbudowy jest to instrument szybkiej alokacji środków na odbudowę po pandemii. Zaznaczył, 

że w związku z opóźnieniami we wdrażaniu KPO nie jest możliwe, by wydłużać procedowanie 

o działania komitetu monitorującego. Powiedział również, że komitet do KPO zostanie 

powołany wtedy, gdy wejdzie ustawa w życie, tj. przy założeniu, że stanie się to końcem 

kwietnia, to komitet powołany zostanie w maju.  

Strona pracodawców i pracowników zaznaczyła, że wypracowała stanowisko do aktualnego 

projektu ustawy o  zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021-2027, które zostało skierowane do Prezydium RDS.  

 

Ad. 4 

Waldemar Buda Sekretarz Stanu w MFiPR powiedział, że zastosowanie kar w praktyce 

przekłada się na okrojenie środków, które by powracały z certyfikacji. Zaznaczył, że zarówno 

Ministerstwo Finansów jest w posiadaniu większej ilości danych co do  tzw. kar, jak również 

Minister od spraw Unii Europejskiej, gdyż korespondencja formalna z UE w tym zakresie jest 

po stronie tego Ministra.  

Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w MF zaznaczył, że co roku jest zabezpieczona rezerwa 

wymagalna na zobowiązania Skarbu Państwa i ewentualne finansowanie kar wymierzonych 

przez Trybunał Sprawiedliwości UE miałoby być pokryte z budżetu państwa.   

 

Ad. 5 

Ze strony społecznej padła prośba, by wzmocnić wkład strony rządowej w działania Zespołu 

ds. funduszy europejskich oraz zwiększenie transparentności i efektywności procesu 

konsultacyjno-informacyjnego.  

 

Ad. 6 

W ostatniej części obrad dyskutowano o programach, z których pobierane są środki na pomoc 

w ramach wspomagania uchodźców z Ukrainy. Partnerzy Społeczni zadawali pytania dotyczące 
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przesuwania zaoszczędzonych środków na wcześniej wymieniony cel np. dla jednostek 

opiekuńczych i czy to nie spowoduje ryzyka, że w kolejnych latach wyniki audytów programów 

mogłyby skutkować karami związanymi ze zwrotem środków. Postulowano również, by 

realizacja wraz z rozliczeniem programów krajowych mogła być wydłużona, gdyż w niektórych 

branżach np. budowlanych, sporo pracowników ukraińskich wyjechało na Ukrainę walczyć, w 

związku z czym występują spore braki kadrowe, co będzie skutkowało niemożnością 

zrealizowania założonych terminów.  

 

……….……………………….. 

Jan Klimek  

Przewodniczący  

Zespołu ds. funduszy europejskich 

 

 

…………………………………… 

Sporządziła  

Paulina Knapik 

Biuro Rady Dialogu Społecznego 


