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Korupcja mo¿e utrudniæ wykorzystanie funduszy europejskich
do rozwi¹zywania problemów spo³ecznych i ekonomicznych
polskich regionów. Jednak jak dot¹d rozwi¹zania
zapobiegaj¹ce korupcji w funduszach unijnych s¹ wprowadzane
na niewielk¹ skalê, a rz¹d nie prowadzi pod tym k¹tem
monitoringu.

l

System zarz¹dzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w latach 2004–2006 nie
zapobiega³ dostatecznie zjawiskom korupcji politycznej
i administracyjnej. Zagro¿one korupcj¹ by³y zw³aszcza
procedury wyboru projektów oraz niedawno zmieniony system
przetargów.
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Z doœwiadczeñ ZPORR nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oœæ.
Nowy system zarz¹dzania programami regionalnymi powinien
byæ rozszerzony o rozwi¹zania ograniczaj¹ce zagro¿enia
korupcyjne. Niezbêdne jest wprowadzenie przejrzystych
regulacji oraz rozdzielenie ról polityka regionalnego
i urzêdnika samorz¹dowego. Zagro¿enia korupcyjne mo¿e
ograniczyæ wprowadzenie do samorz¹dów regionalnych
standardów s³u¿by cywilnej, gwarantuj¹cych apolitycznoœæ
i bezstronnoœæ urzêdników samorz¹dowych.
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Fundusze strukturalne s³u¿¹ poprawianiu
spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej na obszarze
poszerzonej Unii Europejskiej. Powszechna jest
opinia, ¿e w krajach, które przyst¹pi³y do Unii
w maju 2004 r., niskiej jakoœci administracja pu-

bliczna jest szczególnie podatna na wystêpowanie zjawisk korupcyjnych. Zainteresowanie zagro¿eniami korupcyjnymi przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych jest wiêc w ich wypadku bardzo uzasadnione.

Nadmierna centralizacja i skomplikowanie zarz¹dzania
ontrola NIK w zakresie ZPORR wykaza³a, ¿e centralizacja procesu zarz¹dzania, przy du¿ym obci¹¿eniu
ministra ds. rozwoju regionalnego ró¿norodnymi zadaniami oraz niedoborze i fluktuacji kadr,
wyd³u¿y³a proces absorpcji funduszy strukturalnych. Nie uwzglêdniaj¹c w pe³ni specyfiki i inicjatyw regionów, zmniejszy³a równie¿ mo¿liwoœci poprawnego realizowania polityki regionalnej przez samorz¹dy województw. Centralizacja zarz¹dzania ZPORR powoduje tworzenie
„w¹skich garde³” w procesie zarz¹dzania oraz
spiêtrzenie prac urzêdniczych. Sprzyja to nadmiernemu poœpiechowi i presji ze strony decydentów politycznych, aby fundusze strukturalne
by³y jak najszybciej wykorzystane. W takich
uwarunkowaniach mog¹ pojawiæ siê ró¿norodne
nieprawid³owoœci administracyjne, w tym zjawiska korupcyjne. Centralizacja zarz¹dzania
utrudnia równie¿ dzia³ania monitoruj¹ce i kontrolne. Instytucje rz¹dowe ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za opóŸnienie uruchomienia odpowiednich procedur kontroli finansowej i systemu informatycznego SIMIK, a tak¿e za niewprowadzenie w ¿ycie niektórych regulacji unijnych dotycz¹cych wykorzystania funduszy strukturalnych.
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Istotnym czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi korupcji administracyjnej s¹ równie¿ nadmiernie skomplikowane regulacje, kierowane do
beneficjentów wymagania dotycz¹ce dokumentacji, a tak¿e czêsto wprowadzane zmiany regulaminowe. Procedura zarz¹dzania ZPORR jest
wieloetapowa, realizowana przez wiele ró¿nych
instytucji publicznych szczebla terytorialnego
i centralnego. Niektóre procedury siê powtarzaj¹, co dodatkowo wyd³u¿a „¿ycie projektu”. Rozdzia³ funkcji administracyjnych miêdzy poszczególne instytucje nie zawsze ma uzasadnienie z punktu widzenia przeciwdzia³ania korupcji. Na przyk³ad oddzielenie etapu wyboru projektów realizowanego przez samorz¹d województwa od realizacji finansowej projektu przez
administracjê rz¹dow¹ nie ma zasadniczego znaczenia. Du¿o istotniejsze jest natomiast stworzenie: (a) prostej i stosunkowo krótkiej procedury
„¿ycia projektu”, (b) precyzyjnej regulacji przeciwdzia³aj¹cej nadu¿yciom oraz (c) sprawnego
systemu kontroli i egzekucji przyjêtych regulacji. Dlatego nadmiernie rozbudowana procedura
i dublowanie niektórych dzia³añ administracyjnych mog¹ byæ niekorzystne z punktu widzenia
zagro¿eñ korupcyjnych. Mog¹ równie¿ sprzyjaæ
rozproszeniu odpowiedzialnoœci za ewentualne
nieprawid³owoœci administracyjne.

Problem nieprecyzyjnych regulacji
owa¿nym mankamentem systemu zarz¹dzania ZPORR jest ma³o precyzyjna
regulacja maj¹ca przeciwdzia³aæ nieprawid³owoœciom administracyjnym i korupcji.
Brakuje specjalnych procedur zapobiegaj¹cych
korupcji, np. zwi¹zanych z ustanowieniem systemu raportowania o nieprawid³owoœciach
i podejrzeniach korupcyjnych (whistleblowing).
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Nieprecyzyjna jest równie¿ regulacja dotycz¹ca
przeciwdzia³ania konfliktowi interesów, powo³ywania profesjonalnych i niezale¿nych ekspertów oceniaj¹cych projekty. Jednoczeœnie czynnikiem zwiêkszaj¹cym prawdopodobieñstwo
zjawisk korupcyjnych jest niewystarczaj¹ce
wprowadzenie w ¿ycie ju¿ istniej¹cych regulacji, niewielkie sankcje dyscyplinarne za ich naAnalizy i Opinie, 74
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ruszenie i s³aba kontrola poprawnoœci stosowania norm przeciwdzia³aj¹cych nieprawid³owoœciom administracyjnym.
Regulacje dotycz¹ce przejrzystoœci procedur
konkursowych, zw³aszcza sposobu przedstawiania informacji przez samorz¹dy województw, s¹
nieprecyzyjne, niew³aœciwe lub opacznie interpretowane przez samorz¹dy regionalne. Regulacje okreœlone przez ministerstwo zarz¹dzaj¹ce
ZPORR nie przewiduj¹ spójnego standardu prezentowania informacji na stronach internetowych. Brakuje szczegó³owych regulacji dotycz¹cych zakresu przedstawianych danych
o wynikach poszczególnych etapów procedur
konkursowych. Nie ma, na przyk³ad, obowi¹zku
podawania do publicznej wiadomoœci uzasadnieñ decyzji Zarz¹dów Województw zmienia-
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j¹cych kolejnoœæ na liœcie rankingowej projektów.
Niejednokrotnie regulacje s¹ Ÿle interpretowane przez samorz¹dy województw, co prowadzi do ograniczania dostêpu do informacji.
Na przyk³ad deklaracje poufnoœci maj¹ce na
celu chroniæ dane osobowe, tajemnice handlowe
lub biznesowe s¹ wykorzystywane do ograniczenia jawnoœci informacji o sposobie g³osowania przez poszczególnych cz³onków gremiów
decyzyjnych. Mog¹ równie¿ przyczyniaæ siê do
powstrzymania ewentualnego raportowania
o nieprawid³owoœciach. W ten sposób reinterpretacja obowi¹zuj¹cych przepisów przez samorz¹dy regionalne zwiêksza ryzyko pojawienia siê zjawisk korupcyjnych, zw³aszcza korupcji politycznej.

Brak dostêpu do informacji o konkursach
ednym z warunków przeciwdzia³ania korupcji w programach inwestycyjnych jest
szerokie informowanie o konkursach
i przetargach. Obowi¹zek informowania o naborze projektów do ZPORR ci¹¿y g³ównie na samorz¹dach województw. Wiêkszoœæ z nich zamieszcza na swoich stronach internetowych jedynie minimum informacji wymaganych przez
Podrêcznik procedur wdra¿ania ZPORR. Tylko
nieliczne zapewniaj¹ elektroniczny dostêp do
wszystkich list rankingowych i dokumentów
oceny projektów po kolejnych etapach procedury wyboru projektów. Brakuje zw³aszcza dostêpu do protoko³ów posiedzeñ cia³ decyzyjnych
albo uzasadnieñ decyzji gremiów politycznych,
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które zmieniaj¹ ocenê lub miejsce rankingowe
projektów w stosunku do wczeœniejszej oceny
merytorycznej i technicznej.
Informacje na stronach internetowych s¹ prezentowane w sposób ma³o przejrzysty, czasami
s¹ nieaktualne. Brakuje czytelnej informacji
o dostêpnych procedurach odwo³awczych.
W przypadku wielu regionów niejawne s¹ dane
dotycz¹ce ekspertów oceniaj¹cych projekty, nie
mo¿na wiêc oceniæ, czy s¹ oni profesjonalistami
lub czy nie znajduj¹ siê w sytuacji zale¿noœci
s³u¿bowej od w³adz samorz¹du województwa.
W wielu regionach powa¿n¹ trudnoœci¹ jest równie¿ komunikacja z urzêdnikami przez pocztê
elektroniczn¹.

Rola polityków regionalnych i lokalnych
ednym z zasadniczych sposobów zapobiegania korupcji jest ograniczenie mo¿liwoœci wykorzystywania przez polityków pozycji s³u¿bowej do celów partykularnych
lub partyjnych ze szkod¹ dla funduszy publicznych lub kierunku polityki publicznej. Doœwiadczenia europejskie wskazuj¹, ¿e takie nadu¿ycia
mog¹ dotyczyæ tak¿e polityki regionalnej, politycy mog¹ wydawaæ œrodki publiczne, nie zaw-
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sze kieruj¹c siê merytorycznymi przes³ankami
rozwoju regionalnego. Przyk³adem takiej sytuacji mo¿e byæ funkcjonowanie niektórych Regionalnych Komitetów Steruj¹cych ZPORR. Zadaniem tych instytucji by³o rozwijanie partnerstwa
spo³ecznego przy realizowaniu omawianego
programu, a tak¿e „oddolnej” kontroli nad procesami zarz¹dzania. W praktyce komitety uzyska³y znaczne kompetencje w zakresie wyboru
Instytut Spraw Publicznych
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projektów realizowanych w ramach ZPORR.
Jak pokaza³a praktyka, zdarza³y siê wypadki, ¿e
przedstawiciele samorz¹du regionalnego i samorz¹dów lokalnych w nieformalny sposób uzgadniali miêdzy sob¹ sposób g³osowania w zakresie
listy rankingowej projektów, zgodnie z zasad¹:
dziœ g³osujemy twój projekt, jutro mój. W niektórych przypadkach decyzje nie by³y podejmowane w odniesieniu do kryteriów merytorycznych
polityki regionalnej, lecz wynika³y z chêci przypodobania siê wyborcom z okrêgu wyborczego
cz³onków RKS lub zarz¹du województwa. Taki
sposób wyboru projektów mieœci siê w kategorii
tzw. korupcji wyborczej, w której nieprawid³owoœci dotycz¹ce wyboru projektów s¹ podyktowane chêci¹ ponownej reelekcji. Doniesienia
prasowe sugerowa³y tak¿e, ¿e w niektórych województwach zarówno cz³onkowie komitetów,
jak i zarz¹dów województw mogli siê kierowaæ
wzglêdami partyjnymi lub personalnymi, zmieniaj¹c wczeœniejsze decyzje w zakresie wyboru
projektów.
Ponadto istnieje problem s³abej reprezentatywnoœci osób delegowanych do RKS. Brakowa³o klarownych procedur i zasad wyboru
przedstawicieli poszczególnych grup spo³ecznych. Niekiedy wybór by³ inspirowany przez
zarz¹d województwa, zgodnie z jego niejawnymi preferencjami. Stwierdzono wiêc przypadki
niechêci zarz¹du do wy³onienia jakiegokolwiek
przedstawiciela NGO’s albo wyboru takiego,
który faktycznie by³ podw³adnym marsza³ka
województwa. Reprezentanci stowarzyszeñ
obywatelskich byli traktowani z podejrzliwoœci¹ i niechêci¹ m.in. dlatego, ¿e zazwyczaj nie
uczestniczyli w „uk³adaniu siê” reprezentantów

samorz¹dów terytorialnych. Poniewa¿ najczêœciej nie byli bezpoœrednio zainteresowani wyborem projektów (tj. nie reprezentowali stowarzyszeñ zg³aszaj¹cych projekty), potencjalnie
mogli sprawowaæ funkcje kontrolne nad prawid³owoœci¹ procesu wyboru projektów. W praktyce takie mo¿liwoœci by³y jednak powa¿nie
utrudnione. By³o to m.in. uwarunkowane: (1) s³ab¹ reprezentacj¹ tych przedstawicieli w pracach
RKS, (2) niejawnoœci¹ protoko³ów z posiedzeñ
RKS, (3) niewystarczaj¹cym zainteresowaniem
opinii publicznej (mediów) tymi pracami, a tak¿e, co najwa¿niejsze, (4) przeniesieniem zasadniczych decyzji poza posiedzenia RKS, mam na
myœli wczeœniejsze nieformalne uzgodnienia
miêdzy delegowanymi do prac w tych komitetach przedstawicielami samorz¹dów terytorialnych.
Udzia³ polityków reprezentuj¹cych okreœlone interesy terytorialne (tj. w³asnych wyborców
z okreœlonych gmin) w gremiach wybieraj¹cych
projekty nieuchronnie sprzyja pojawieniu siê
terytorialnej (i pozamerytorycznej) stronniczoœci w wyborze projektów. Politycy bêd¹ wy¿ej
cenili mo¿liwoœæ przypodobania siê elektoratowi i w³asn¹ reelekcjê ani¿eli merytoryczne kryteria dotycz¹ce rozwoju regionalnego. Kompetencje komitetów organizuj¹cych partnerstwo
terytorialne powinny zostaæ ograniczone do funkcji kontrolnych oraz monitoruj¹cych, bez mo¿liwoœci wyboru projektów. Ponadto dla w³aœciwego wype³niania funkcji monitoruj¹cych decyduj¹ce zna cze nie ma od po wied nia re pre zen ta tywnoœæ cz³onków komitetów, co w systemie
ZPORR pozostawia³o wiele do ¿yczenia.

Nowy system zamówieñ publicznych
ealizacja projektów przebiega na ogó³
w sposób prawid³owy, choæ zdarzaj¹
siê naruszenia prawa przy udzielaniu
zamówieñ publicznych. Obowi¹zuj¹ce do niedawna w Polsce regulacje o zamówieniach publicznych stwarza³y wiele mo¿liwoœci niestosowania
siê do lub obchodzenia przepisów, co poci¹ga³o za sob¹ wysokie prawdopodobieñstwo wystêpowania zjawisk korupcyjnych. Jednoczeœ-
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nie przepisy te by³y uznawane za jedn¹ z g³ównych przeszkód w szybkiej i efektywnej absorpcji funduszy strukturalnych. Chc¹c usprawniæ
ten proces, w ostatnim czasie dokonano dwukrotnej nowelizacji ustawy reguluj¹cej zamówienia
publiczne w Polsce, odnosz¹cej siê tak¿e do sposobu organizowania przetargów w ZPORR.
Wœród najwa¿niejszych zmian w tych nowelizacjach nale¿y wymieniæ podniesienie progu
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finansowego dla projektów stosuj¹cych uproszczon¹ procedurê przetargów. W stosunku do poprzednich regulacji jest to radykalne podwy¿szenie tej granicy do wysokoœci 137 tys. euro
wartoœci projektu w przypadku administracji
rz¹dowej, 211 tys. euro w przypadku samorz¹dów i 422 tys. euro dla tzw. zamówieñ sektorowych. Podwy¿szono równie¿ wartoœæ zamówieñ nie objêtych ¿adn¹ procedur¹ przetargu (do
14 tys. euro). W ramach omawianych przepisów
zliberalizowano obowi¹zki w zakresie przestrzegania terminów realizacji przetargów,
w tym sk³adania ofert przez uczestników, utrudniono tak¿e mo¿liwoœci sk³adania odwo³añ od
przetargów i skarg. Zamawiaj¹cym pozostawiono doœæ du¿¹ swobodê okreœlania terminów
sk³adania wniosków oraz ofert. Mo¿e to prowadziæ do tego, i¿ terminy zostan¹ okreœlone w taki
sposób, ¿e tylko „wybrani” wykonawcy bêd¹
w stanie przygotowaæ na czas wniosek lub ofertê. Ponadto podniesiono progi finansowe dla
projektów wymagaj¹cych spe³nienia najbardziej
restrykcyjnych wymogów oraz ograniczono
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uprawnienia agencji reguluj¹cej zamówienia
publiczne (tj. Urzêdu Zamówieñ Publicznych).
Nowelizacja pozbawi³a prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych uprawnieñ do wydawania
zgody w wielu sprawach, np. na zastosowanie
trybu zamówienia z wolnej rêki, negocjacje bez
og³oszenia itp. Pozostawi³a wiêc decyzjê
w sprawie zastosowania ww. trybów nieprzetargowych wy³¹cznie po stronie zainteresowanego
zamawiaj¹cego.
Wszystkie wymienione zmiany w prawie dotycz¹cym zamówieñ publicznych zmierzaj¹ do
przyspieszenia i u³atwienia wydatkowania œrodków funduszy strukturalnych w Polsce. Jednoczeœnie zwiêkszaj¹ jednak mo¿liwoœæ pojawienia siê zjawisk korupcyjnych. Mog¹ powodowaæ zwiêkszenie kosztów inwestycji i monopolizowanie przetargów przez przedsiêbiorstwa
i spó³ki komunalne zwi¹zane z lokalnymi politykami. Z tego powodu nale¿y uznaæ, ¿e omawiany etap realizacji projektów nale¿y do najbardziej zagro¿onych korupcj¹ w ca³ym systemie
ZPORR.

Rozdzielenie funkcji zwi¹zanych z wdra¿aniem projektów
i funkcji kontrolnych
zy zwiê ksze nie upra w nieñ nad zo rczych wo je wo dy w za kre sie wy bo ru
pro je któw w sa morz¹do wych pro gra mach re gio na l nych mo¿e sku te cz nie ogra ni czyæ za gro ¿e nia ko ru pcy j ne? Cho dzi o pro po zy cje od nosz¹ce siê do mo ¿ li wo œci za we to wania przez mie js co we go wo je wo dê de cy zji dotycz¹cych wy³onie nia pro je któw w pro ce du rze
kon ku r so wej, w przy pa d ku udoku men to wanych nie pra wid³owo œci. Jak siê wy da je, ta kie
roz wi¹zanie nie jest do skona³e, a nawet stwarza
do da t ko we mo ¿ li wo œci upar ty j nie nia pro ce su
wy bo ru pro je któw. Wa r to jed no cze œ nie pod kre œliæ, ¿e od wo ³ania w pro ce du rze kon ku r so wej po win ny do ty czyæ je dy nie kwe stii pro cedu ra l nych i fo r ma l nych, np. po pra wno œci
zg³oszo nej do ku men ta cji pro je kto wej z obo wi¹zuj¹cymi wy mo ga mi, dope³nie nia od powied nich pro ce dur, te r mi nów i kry te riów oce ny
przez od po wied nie in sty tu cje do ko nuj¹ce wybo ru pro je któw. W przy pa d ku ZPORR naj -
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wy¿sz¹ instancj¹ w ramach obowi¹zuj¹cej pro ce du ry odwo³aw czej jest in sty tu cja za rz¹dza j¹ca. W zwi¹zku z tym roz wi¹zaniem pre fero wa nym w pro gra mach re gio na l nych na lata
2007–2013 powinno byæ utrzy manie tej za sa dy, co oz na cza prze ka za nie de cy zji w za kre sie
odwo³aw czym sa morz¹dowi wo je wó dz twa, tj.
w³aœci wej in sty tu cji zarz¹dzaj¹cej da nym pro gra mem ope ra cy j nym.
Jak siê wydaje, w przeciwdzia³aniu zjawiskom korupcji lepszym rozwi¹zaniem jest rozdzielenie funkcji zwi¹zanych z wdra¿aniem projektów i funkcji kontrolnych. Ponadto uzasadnione jest wyraŸne oddzielenie etapu programowania, który powinien byæ realizowany przez
polityków regionalnych, od etapu wyboru i realizacji projektów le¿¹cego w gestii ekspertów
i urzêdników. Jednoczeœnie politycy regionalni
powinni dysponowaæ odpowiednimi instrumentami kontroli pracy urzêdników oraz monitoringu realizacji projektów.
Instytut Spraw Publicznych
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Istotne jest wyznaczanie przez polityków regionalnych (tj. w³adze samorz¹du województwa) odpowiednich szczegó³owych kryteriów
merytorycznych dotycz¹cych procedury konkursowej. Jednoczeœnie za przeprowadzenie konkursów oraz podjêcie odpowiednich zwi¹zanych
z tym decyzji powinni odpowiadaæ wy³¹cznie
urzêdnicy. W³adze samorz¹dowe (tj. politycy
regionalni) powinny kontrolowaæ przebieg procedury konkursowej i mieæ mo¿liwoœæ uniewa¿nienia decyzji urzêdników jedynie w przypadku
stwierdzenia b³êdów proceduralno-formalnych
lub niedotrzymania przez urzêdników odpowiednich kryteriów merytorycznych wyznaczonych dla danego konkursu. Politycy nie powinni
wiêc podejmowaæ arbitralnych decyzji konkursowych (jak ma to miejsce w ZPORR), a jedynie
korygowaæ ewentualne nieprawid³owoœci wczeœniejszych decyzji urzêdników (tj. nakazaæ
wznowienie procedury konkursowej).
W przypadku ZPORR politycy regionalni nie
maj¹ odpowiednich instrumentów w zakresie
programowania polityki regionalnej, wiêkszoœæ
z nich zosta³a zatrzymana na szczeblu centralnym. Deficyt programowania rozwoju regionalnego zosta³ zrekompensowany mo¿liwoœci¹
aktywnego uczestniczenia polityków samorz¹dowych w wyborze projektów, a niedoskona³oœci procedury w tym wzglêdzie sprzyjaj¹
pojawieniu siê zjawiska korupcji politycznej.
Sprzyja mu równie¿ umo¿liwienie wojewodom
tworzenia partnerstwa regionalnego i lokalnego
(wojewodowie kieruj¹ pracami regionalnych
komitetów monitoruj¹cych). Konstrukcja systemu zarz¹dzania ZPORR oraz podzia³ kompetencji miêdzy ró¿ne rodzaje w³adz publicznych

tworzy wiêc instytucjonalne mo¿liwoœci pojawienia siê korupcji politycznej.
W celu poprawienia zarz¹dzania programami
regionalnymi nale¿y odbudowaæ jakoœæ programowania rozwoju regionalnego przez miejscowych polityków. Wa¿nym elementem uzdrowienia programowania regionalnego jest przygotowywanie strategii rozwoju województw i programów operacyjnych przez samorz¹dowe w³adze
regionalne w porozumieniu z samorz¹dami lokalnymi. Dokumenty strategii rozwoju województw
obowi¹zuj¹ce dla ZPORR by³y doœæ ogólnym
dokumentem planistycznym, który w wielu przypadkach móg³by byæ „zas³on¹” ukrywaj¹c¹ nieprawid³owoœci w trakcie wyboru projektów. Decentralizacja programowania rozwoju regionalnego z poziomu ministerstwa zarz¹dzaj¹cego
ZPORR do samorz¹dów regionalnych powinna
byæ powi¹zana z takim zaprojektowaniem systemu zarz¹dzania programami regionalnymi na lata
2007–2013, aby uwaga polityków regionalnych
zosta³a skupiona jedynie na czynnoœciach programowych i kontrolnych, a wybór projektów pozostawiono by urzêdnikom i ekspertom. Istotnym
elementem takiego ukierunkowania by³oby tworzenie przez w³adze samorz¹du województw kryteriów merytorycznych wyboru projektów, przy
jednoczesnym uniemo¿liwieniu im podejmowania arbitralnych decyzji dotycz¹cych wyboru
projektów. Dodatkowym czynnikiem mog¹cym
wspieraæ rozdzielenie roli polityków i funkcji
pe³nionych przez urzêdników w trakcie zarz¹dzania programami, a tym samym przeciwdzia³aj¹cym zjawisku korupcji, mo¿e byæ wprowadzenie standardów s³u¿by cywilnej do samorz¹dów regionalnych.

Wnioski na przysz³oœæ
ystem zarz¹dzania ZPORR w niewystarczaj¹cy sposób zapobiega zjawiskom
korupcji politycznej i administracyjnej.
Najbardziej nara¿one na korupcjê s¹ procedury
wyboru projektów oraz procedury przetargowe.
W przypadku wyboru projektów najwa¿niejszym zagro¿eniem jest pojawienie siê korupcji
politycznej, w zakresie pozamerytorycznego
wp³ywu miejscowych polityków na wybór pro-
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jektów. Widaæ przede wszystkim tendencjê do
nieprawid³owego wp³ywu zwi¹zanego z okrêgiem wyborczym decydentów politycznych
(wp³yw terytorialny), a w mniejszym stopniu
zwi¹zanego z wp³ywami partyjnymi lub znajomoœciami personalnymi. Dominuj¹cym zagro¿eniem w przypadku procedur przetargowych
jest korupcja typu administracyjnego. Jednoczeœnie znowelizowane w 2006 i 2007 r. przepisy
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Jak ograniczaæ zagro¿enia korupcyjne w wykorzystaniu funduszy unijnych

przetargowe poprawiaj¹ sprawnoœæ wydatkowania funduszy publicznych, znacz¹co podwy¿szaj¹c jednak ryzyko wystêpowania korupcji.
Z doœwiadczeñ ZPORR nale¿y wyci¹gn¹æ
wnioski, które bêd¹ pomocne podczas realizacji
programów regionalnych w przysz³oœci. Przeciwdzia³anie nieprawid³owoœciom przy wyborze projektów jest zadaniem trudnym. Wymaga
precyzyjnych zapisów regulacyjnych, w tym
w podrêcznikach wdra¿aj¹cych programy operacyjne. Potrzebny jest ponadto systematyczny
monitoring, przede wszystkim ze strony resortu
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odpowiedzialnego za rozwój regionalny, czy
procedury s¹ odpowiednio realizowane i czy
przynosz¹ spodziewane skutki. Specjalnym monitoringiem powinny byæ objête kwestie zwi¹zane z przeciwdzia³aniem zagro¿eniom korupcyjnym (obecnie nie ma tego typu rz¹dowego systemu oceny). Jednym z instytucjonalnych sposobów przeciwdzia³ania korupcji politycznej mo¿e byæ oddzielenie funkcji urzêdników od roli
polityków w procesie zarz¹dzania programami
regionalnymi oraz wprowadzenie standardów
s³u¿by cywilnej do samorz¹dów regionalnych.

Dr Tomasz Grzegorz Grosse jest ekspertem Instytutu Spraw Publicznych. Zajmuje siê problematyk¹ europejsk¹,
a zw³aszcza polityk¹ regionaln¹. Niniejsze opracowanie powsta³o na podstawie raportu z badañ ISP: T.G. Grosse (red.):
Zapobieganie korupcji w wykorzystywaniu funduszy unijnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
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