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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 

IP2 RPO WSL 
Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

IK RPO Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne 

IZ RPO WSL 
Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

KM RPO WSL 
Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

PRS Programy Rozwoju Subregionu 

RMK Referat ds. monitoringu i kontroli programu 

RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

WRR Wydział Rozwoju Regionalnego  

Wytyczne Wytyczne do monitoringu i sprawozdawczości PRS 

ZW Zarząd Województwa Śląskiego 
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WSTĘP 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie sprawozdawczości IZ RPO WSL ma obowiązek monitorowania 

postępów wdrażania RPO WSL. 

Proces monitoringu służy zagwarantowaniu realizacji celu głównego i celów 

szczegółowych określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 (monitoring rzeczowy) oraz pełnej absorpcji alokowanych 

środków (monitoring finansowy). Prawidłowy przebieg procesu monitoringu realizacji RPO 

WSL wspomaga proces zarządzania, pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy 

programu, odpowiednio wcześnie reagować na występujące trudności i nieprawidłowości 

przyczyniając się w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej jakości wdrażania.  

Niniejsze Wytyczne precyzują podstawowe zasady, formy, tryb i terminy sprawozdawczości 

z PRS, realizowanych w trybie projektów systemowych w ramach RPO WSL.  
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1. OGÓLNE WARUNKI SPRAWOZDAWCZOŚCI 

1. Niniejsze Wytyczne regulują proces monitorowania Programów Rozwoju Subregionu 

i w związku z tym odpowiednie zapisy dot. sprawozdawczości powinny znaleźć się 

w programach subregionalnych. 

2. Sprawozdawczość PRS odbywa się na podstawie określonej przez IZ RPO WSL listy 

wskaźników kluczowych dla PRS, która jest załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych. 

Ponadto w monitoringu PRS można stosować wskaźniki dostępne w Szczegółowym opisie 

priorytetów RPO WSL oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013. 

3. W procesie monitoringu PRS uczestniczą IZ RPO WSL, KM RPO WSL oraz 

beneficjenci realizujący projekty w ramach PRS. 

4. Sprawozdawczość z realizacji PRS odbywa się systematycznie i terminowo przez cały 

okres programowania. 

 

2. FORMY, TRYB ORAZ TERMINY SPRAWOZDAWCZOŚCI  

System sprawozdawczości i monitoringu zakłada przygotowanie rocznych i końcowych 

sprawozdań z realizacji PRS. 

Sprawozdanie roczne 

Sprawozdanie roczne zawiera dane dotyczące postępu realizacji projektów w ramach 

poszczególnych programów oraz obrazuje ogólny poziom wdrażania PRS w roku 

sprawozdawczym.  

Pracownik RMK sporządza sprawozdanie roczne, jeżeli zachodzi potrzeba zwraca się do 

referatów/zespołu WRR o dane konieczne do przygotowania sprawozdania, które 

przekazywane są elektronicznie. 

Sprawozdanie przygotowane jest przez pracownika RMK według wzoru określonego 

w załączniku nr 1 do niniejszych Wytycznych. następnie jest akceptowane przez Kierownika 

RMK i zatwierdzane przez Dyrektora/z-ca Dyrektora WRR.  
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Sprawozdanie roczne z realizacji PRS przedstawiane jest do wiadomości Komitetowi 

Monitorującemu RPO WSL oraz Zarządowi Województwa Śląskiego nie później niż 

w terminie do 30 czerwca roku następującym po okresie sprawozdawczym. 

Dodatkowo, każdego roku do dnia 30 czerwca, IZ RPO WSL przedstawia informację 

o stanie wdrażania RPO WSL, która zawiera także informacje o stanie wdrażania PRS. 

 

Sprawozdanie końcowe 

Sprawozdanie końcowe zawiera dane dotyczące postępu realizacji projektów w ramach 

poszczególnych programów oraz obrazuje poziom wdrażania PRS w całym okresie 

programowania.  

Pracownik RMK sporządza sprawozdanie końcowe, jeżeli zachodzi potrzeba zwraca się do 

referatów/zespołu WRR o dane konieczne do przygotowania sprawozdania, które 

przekazywane są elektronicznie. 

Sprawozdanie końcowe przygotowane jest przez pracownika RMK według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszych Wytycznych, następnie jest parafowane przez 

Kierownika RMK i zatwierdzane przez Dyrektora/z-ca Dyrektora WRR.  

Sprawozdanie końcowe z realizacji PRS przedstawiane jest do wiadomości Komitetowi 

Monitorującemu RPO WSL oraz Zarządowi Województwa Śląskiego nie później niż 

w terminie do 31 marca 2017 r. 

 

Procedura dotycząca sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji PRS przedstawiona 

została schematycznie w załączniku 3 do niniejszych Wytycznych. 
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Załącznik nr 1 Wzór sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji PRS 

 

 

  

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji Programów 

Rozwoju Subregionu w ramach RPO WSL 

 

I. Informacje wstępne 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE
1
 Z REALIZACJI PRS 

Okres sprawozdawczy: 
 

Okres programowania: 
 

 Imię i nazwisko: Data: Podpis: 

Przygotował: 
   

Akceptował: 
   

Zatwierdził: 
   

 
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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 II. Przegląd realizacji PRS 

 

W Tabeli 1 Postęp rzeczowy realizacji PRS należy uzupełnić o wskaźniki monitorujące cel główny oraz cele szczegółowe 

określone w poszczególnych PRS. W kolumnie Wskaźniki należy podać odpowiednią nazwę wskaźnika, a w kolumnie obok 

jego jednostkę miary. W wierszu Realizacja należy wskazać wartość wskaźnika osiągniętą kumulatywnie do końca okresu 

sprawozdawczego. Osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla 

których został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. . W wierszu Wartość docelowa należy wpisać wartość docelową 

wskaźnika z dokumentu programowego w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania. W wierszu Wartość bazowa 

należy wpisać wartość bazową wskaźnika zawartą w dokumentach programowych.  

W przypadkach, w których jest to możliwe, wskaźniki powinny być podane z podziałem wg płci. Jeśli dane dotyczące 

wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć, kiedy będą możliwe do zaprezentowania.  

Uzupełnić Tabelę 2 Stan wdrażania PRS. 

Poniższe tabele przygotowywane są oddzielnie dla każdego PRS. 

 

PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU………………………………. 

 

Tabela 1. Postęp rzeczowy realizacji PRS 

Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

Realizacja          

Wartość 

docelowa 
         

Wartość bazowa  

KOMENTARZ 
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         Tabela 2. Stan wdrażania PRS 

Priorytet/ 

działanie/ grupa 

operacji/ 

poddziałanie 

Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej) Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Zawarte umowy o dofinansowanie 

Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość 

w danym 

okresie 

od 

uruchomienia 

programu 

odpowiadając

e środkom UE 

% realizacji 

PRS 

w 

danym 

okresie 

od 

uruchomienia 

programu 

odpowiadające 

środkom UE 

% realizacji 

PRS 

w danym 

okresie 

od 

uruchomienia 

programu 

odpowiadające 

środkom UE 

% 

realizacji 

PRS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                          

                          

                          
             

 

Wydatki wykazane przez beneficjenta 

Wydatki kwalifikowalne poniesione przez  

beneficjentów i wykazane w poświadczeniach i 

deklaracjach wydatków skierowanych do IC 

(w części odpowiadającej środkom UE) 

 

ogółem 
wydatki 

kwalifikowalne  

wydatki 

kwalifikowalne w 

części 

odpowiadającej 

środkom UE 

% realizacji 

PRS 

w danym 

okresie 

od 

uruchomienia 

programu 

% realizacji PRS 

13 14 15 16 17 18 19 

              

              



10  

Załącznik nr 2  

Wskaźniki monitoringowe dla PRS 
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

  Produkt Długość nowowybudowanej sieci szkieletowej km 

  Produkt Długość zmodernizowanej sieci szkieletowej km 

  Produkt Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) szt. 

  Rezultat Liczba gospodarstw domowych podłączonych do Internetu szt. 

  Rezultat Liczba MŚP podłączonych do Internetu szt. 

  Rezultat Liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu (za wyjątkiem szkół) szt. 

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

  Produkt Liczba uruchomionych usług online szt. 

  Rezultat Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online osoby 

  Rezultat Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych szt. 

Priorytet III. Turystyka 

Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne 

  Produkt Liczba nowych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki  szt. 

  Produkt Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki  szt. 

  Produkt Ilość nowych parków tematycznych  szt. 

  Rezultat Liczba turystów korzystających z infrastruktury aktywnych form turystyki osoby 

Priorytet IV. Kultura 

Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 

  Produkt Liczba budynków kultury poddanych procesom: konserwacji, renowacji, modernizacji, adaptacji  szt. 

  Produkt Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt. 

  Produkt Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt. 

  Rezultat Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w odrestaurowanych obiektach dziedzictwa kulturowego szt. 

  Rezultat Liczba turystów korzystających z infrastruktury kultury osoby 

  Rezultat Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt. 

Priorytet V. Środowisko 

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
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 Produkt Długość sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) km 

 Produkt Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków szt. 

 Produkt Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej km 

 Rezultat Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w wyniku realizacji projektu szt. 

 Rezultat Liczba gospodarstw domowych podłączonych do nowego wodociągu szt. 

 Rezultat Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku szt. 

Działanie 5.2.Gospodarka odpadami 

 Produkt Liczba wybudowanych/przebudowanych zakładów segregacji odpadów szt. 

 Rezultat Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów osoby 

Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

 Produkt Długość sieci ciepłowniczej km 

 Produkt Liczba wymienionych źródeł ciepła/wymienników szt. 

 Rezultat Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2, NOx,CO2 i pyłów Mg/rok 

 Rezultat Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Mg/rok 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast 

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 

 Produkt Liczba nowych/wyremontowanych/przebudowanych obiektów infrastruktury okołoakademickiej szt. 

 Rezultat Liczba osób korzystających infrastruktury okołoakademickiej osoby 

 Rezultat Liczba osób korzystających z nowej / wyremontowanej bazy kulturalnej, turystycznej, sportowej i rekreacyjnej osoby 

 Rezultat Liczba uruchomionych nowych obiektów infrastruktury okołoakademickiej szt. 

 Rezultat Liczba uruchomionych obiektów infrastruktury okołoakademickiej poddanych remontowi/przebudowie szt. 

 Rezultat Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt. 

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta 

 Produkt Powierzchnia zdegradowanych obszarów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich poddanych rehabilitacji m2 

 Rezultat Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji m2 

 Rezultat Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów m2 

 Rezultat Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów m2 

 Rezultat Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt. 

Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta 

 Produkt Powierzchnia zdegradowanych obszarów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich poddanych rehabilitacji m2 

 Rezultat Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych terenów objętych wsparciem m2 
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 Rezultat Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji m2 

 Rezultat Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów m2 

Priorytet VII Transport 

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 

Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 

 Produkt Długość wybudowanych dróg km 

 Produkt Długość przebudowanych dróg km 

 Rezultat Skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych minuty 

 Rezultat Skrócenie czasu przejazdu samochodów ciężarowych minuty 

Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 

 Produkt Długość wybudowanych dróg km 

 Produkt Długość przebudowanych dróg km 

 Rezultat Skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych minuty 

 Rezultat Skrócenie czasu przejazdu samochodów ciężarowych minuty 
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Załącznik nr 3 

Schemat przygotowania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji PRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMAT- SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI PRS 

 

 
 

Dane potrzebne 

do 

sprawozdania 

Przekazanie danych do 

RMK (w razie 

potrzeby) 

 

zespół/referaty WRR 

Przygotowanie 

sprawozdania 

rocznego/końcowego 

 

RMK 

Sprawozdanie 

roczne/końcowe 

Przekazanie 

sprawozdania do 

wiadomości na KM 

RPO WSL i ZW 

 

RMK 

Przedłożenie  

informacji o stanie 

wdrażania PRS na 

Sejmik Województwa 

 

RMK 


