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Otwarcie Centrum Dydaktyki
Nowych Mediów w Łodzi

fot. Konrad Górecki

6 października 2011 roku w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi
odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku „Centrum Dydaktyki Nowych Mediów”. Uroczystości otwarcia towarzyszyła inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012, w której udział wzięli
m.in.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Sprawiedliwości, Pan Krzysztof Kwiatkowski,
Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Witold Stępień oraz Prezydent Miasta, Pani Łodzi Hanna
Zdanowska.
Powstanie Centrum Dydaktyki Nowych Mediów pozwoli na zastosowanie innowacyjnych form nauczania związanych z szybko
zmieniającymi się technologiami produkcji
filmów. W rezultacie poprawi się poziom
kształcenia studentów, nastąpi wzrost potencjału dydaktycznego PWSFTiT, rozszerzy
się oferta edukacyjna.
Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków UE i budżetu państwa w ramach
działania 11.3: „Infrastruktura Szkolnictwa
Artystycznego”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego

Projekt architektoniczny: Pracownia JEMS

„Infrastruktura i Środowisko”. Projektowi
o wartości całkowitej 22,7 mln zł przyznano
dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 18,9 mln zł.
Opis techniczny wybudowanego budynku
„Centrum Nowych Mediów” składa się
z pięciu kondygnacji o powierzchni całkowitej 5.957,30 m², natomiast kubatura obiektu
wynosi 28.687,00 m³. Na najniższej kondygnacji budynku – piwnicy – znajduje się
archiwum taśm filmowych, kopii filmowych
i nośników cyfrowych, 17 pomieszczeń

dydaktycznych oraz pomieszczenia techniczne. Kolejna kondygnacja – parter – to
przestrzeń dla pomieszczeń technicznych
i dydaktycznych dla Wydziału fotografii cyfrowej i analogowej. Na pierwszym i drugim
piętrze znajdują się m.in.: studia multimedialne, studio telewizyjne, pracownie audiowizualne, pomieszczenia dydaktyczne
i techniczne z salami wykładowymi. Ostatnie
dwie kondygnacje – trzecie i czwarte piętro
– zajęte są przez pomieszczenia montażu
analogowego i cyfrowego, animacji i zdjęć
specjalnych. Wszystkie piętra są dostępne
dla osób niepełnosprawnych.
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Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego

w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu

fot. Krzysztof Adamczyk, MKiDN

11 października, przy parku Sieleckim w Sosnowcu odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Sali Koncertowej przy Zespole Szkół
Muzycznych im. Jana Kiepury.
Inwestycja realizowana jest w ramach
działania 11.3: „Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego”, Priorytetu XI „Kultura
i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Projektowi o wartości całkowitej 41,2 mln
zł przyznano dofinansowanie ze środków
UE w wysokości 20,6 mln zł.
Prace budowlane mają się zakończyć
w marcu 2013 r. Poza salą koncertową

na 500 miejsc powstaną także m.in. sala
kameralna wraz z zapleczem technicznomuzycznym dla artystów, profesjonalne
studio nagrań oraz sale ćwiczeń muzycznych dla uczniów szkoły.

Wizyty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego

w miejscach realizacji projektów XI Priorytetu POIiŚ
14 października 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wizytował Muzeum Pałac
w Wilanowie, który realizuje projekt „Rewitalizacja
i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowoogrodowego w Wilanowie”.
Projekt dofinansowano ze środków UE w kwocie
24,5 mln zł.

fot. Danuta Matloch
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Nitrofilm i Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej oraz telewizyjną relację
z madryckiego pokazu zrekonstruowanego filmu „Mania”. Minister Bogdan Zdrojewski odwiedził też – po raz pierwszy
otwarte dla mediów – archiwum taśm

filmowych nitro oraz pracownie konserwacji i restauracji taśmy filmowej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu:
20,2 mln zł, wartość dofinansowania
z Unii Europejskiej: 14,7 mln zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski w dniach 25-26 listopada 2011 roku przebywał z wizytą
w Krakowie, gdzie odwiedził między innymi

Europejskiego Centrum Numizmatyki. Inwestycja umożliwi stałe eksponowanie wyjątkowego w Europie, liczącego 100 tysięcy
egzemplarzy, zbioru numizmatów (monet,

medali, banknotów). Wartość projektu to
23,1 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi 19,6 mln zł. Centrum ma być dostępne
dla publiczności w roku 2013.

fot. Danuta Matloch

18 października 2011 r. Minister odwiedził
Filmotekę Narodową, która realizuje w ramach POIiŚ projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych
w Filmotece Narodowej w Warszawie”.
W czasie wizyty zaprezentowano projekty:

fot. Muzeum Narodowe w Krakowie

6
9 grudnia Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wizytował w Katowicach
m.in. plac budowy nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Budynek NOSPR o łącznej

powierzchni 25,4 tys. m2 będzie liczył
116 pomieszczeń, w tym dużą salę koncer tową na 1 800 miejsc, salę kameralną
na 300 miejsc, studio nagrań oraz pomieszczenia przeznaczone na archiwum.

Koszt projektu realizowanego w latach
2010-2013 wynosi 265 mln zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 122,2 mln zł.

fot. Tomasz Żak/Urząd Marszałkowski województwa śląskiego

Nagrody i wyróżnienia za działania promocyjne
dla Beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w konkursie organizowanym
przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ.
Instytucja Zarządzająca (MRR) zorganizowała konkurs dla beneficjentów Programu Infrastruktura
i Środowisko na najciekawsze działania promocyjne realizowane od początku wdrażania Programu.
Celem konkursu było nagrodzenie najbardziej aktywnych beneficjentów Programu Infrastruktura
i Środowisko, którzy realizują najciekawsze działania promocyjne, a także popularyzacja i wymiana
dobrych praktyk w tym zakresie.
Nagrodę w kategorii „Spot reklamowy, radiowy lub telewizyjny, audycje tematyczne, etiuda filmowa” otrzymał Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina, projekt pt.
„Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu
Królewskiego w Warszawie”.

fot. MKiDN
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Specjalne wyróżnienie za najbardziej kompleksowe działania promocyjne przyznano
Filmotece Narodowej za projekt pt. „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych
filmów fabularnych w Filmotece Narodowej”.
Rozdanie nagród i wyróżnień odbyło się
14 grudnia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

fot. MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało wyróżnienie podczas

XIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów
Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 2011
3 grudnia br. w Operze Nova w Bydgoszczy podczas ceremonii zamknięcia XIX Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 2011, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla XI priorytetu POIiŚ otrzymało w ramach konkursu
spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” wyróżnienie za spot „Kultura się liczy!”. Zdaniem jury wyróżnienie zostało przyznane za „jasne i wyraźne wskazanie, na co zostały wydatkowane
środki z funduszy europejskich w zakresie kultury”.
30 sekundowy spot reklamowy został
przygotowany na zlecenie MKiDN w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej
współfinansowanej ze środków UE. Kampania dotyczyła projektów dofinansowanych w ramach XI priorytetu „Kultura
i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
Spot został wyemitowany wiosną br.
w blokach reklamowych w głównych stacjach telewizyjnych w kraju.

fot. Krzysztof Tomczyk, MRR

8

Badanie ewaluacyjne dotyczące Działania 11.3
XI Priorytetu POIiŚ.
Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne pt.: „Śródokresowa ocena realizacji celu szczegółowego założonego w XI Priorytecie
POIiŚ w Działaniu 11.3 jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa artystycznego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków studiów”. Głównym celem projektu badawczego była analiza celu szczegółowego XI Priorytetu POIiŚ Działanie 11.3 w kontekście potrzeb
rozwojowych szkolnictwa artystycznego, w tym w zakresie popytu na rynku pracy.
Celowi głównemu towarzyszyły cztery
cele szczegółowe:
• Analiza szkolnictwa ar tystycznego
w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych
w ramach XI Priorytetu w Działaniu 11.3) na tle tendencji przemian
szkolnictwa ar tystycznego w Europie,
• Analiza projektów realizowanych w ramach Działania 11.3 na tle podobnych

inwestycji realizowanych w krajach
UE,
• Ocena wpływu rozwoju szkolnictwa artystycznego na rynek pracy,
• Analiza rozwoju szkół i uczelni ar tystycznych na tle tendencji/procesów
przemian zachodzących w sektorze
kultury.

W badaniu poddano analizie 17 inwestycji w infrastrukturę szkół i uczelni
ar tystycznych, które były (a w większości przypadków nadal są) realizowane
w ramach Działania 11.3. Ewaluacją zostały więc objęte wszystkie projekty, na
realizację których podpisano umowy
o dofinansowaniu do dnia 31 marca
2011 roku. Szczegółowy rapor t z badania dostępny jest na stronie internetowej:
www.poiis.mkidn.gov.pl.

Dobre praktyki w zakresie udzielania zamówień publicznych
W ramach przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego badania
ewaluacyjnego pt.: „Ocena problemów związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych
sposobów wyłaniania wykonawców w ramach projektów wdrażanych z udziałem funduszy strukturalnych w sektorze kultury w ramach XI priorytetu PO IiŚ” wypracowano szereg dobrych praktyk,
które mogą być pomocne przy udzielaniu zamówień publicznych.
Celami głównymi badania były:

Restrykcyjne stosowanie art. 29 ust. 3
PZP

OPIS: Formułując opis przedmiotu zamówienia, należy restrykcyjnie stosować ar t. 29 ust. 3 PZP, zgodnie z którym
„przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie
może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy «lub równoważny»”. W sytuacji,
gdy beneficjent ma zamiar zastosować
do opisu znak towarowy, powinien zwrócić szczególną uwagę na konieczność
spełnienia łącznie wszystkich przesłanek zawar tych w powołanym przepisie.
W szczególności oznacza to, iż sama
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• Identyfikacja i ocena problemów związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych sposobów wyłaniania wykonawców-dostawców.
• Wskazanie
najlepszych
modelowych rozwiązań we wdrażaniu PZP z
uwzględnieniem specyfiki XI Priorytetu POIiŚ.
W badaniu przedstawiono wykaz dobrych
praktyk w zakresie stosowania PZP. Poniżej prezentujemy wybrane dobre praktyki
udzielania zamówień publicznych.

specyfika przedmiotu zamówienia nie
usprawiedliwia używania znaków towarowych w opisie.
Zawieranie możliwie najaktualniejszych
projektów budowlanych w ramach dokumentacji przetargowej
OPIS: W odniesieniu do zamówień dotyczących robót budowlanych, bardzo
istotne jest posługiwanie się jak najaktualniejszymi projektami budowlanymi.
Pozwala to minimalizować pewne zagrożenia dla projektu, wynikające np.
z konieczności dostosowywania dokumentacji do zmienionych warunków terenowych. Daje to ponadto podstawę do
dokładnego sformułowania przedmiaru
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robót, co jest niezwykle ważne z punktu
widzenia obowiązywania zasady niekwalifikowalności robót nieprzewidzianych
przedmiarem. Ponadto, pozwala to zminimalizować ryzyko wystąpienia robót
dodatkowych.
Stosowanie pozacenowych kryteriów
oceny ofert
OPIS: Formułując definicję najkorzystniejszej ofer ty (ar t. 2 pkt 5 PZP),
ustawodawca zawarł pewną sugestię
w zakresie wyboru kryteriów oceny ofer t
przez zamawiających. Sugestia ta dotyczy priorytetowego stosowania kryteriów mieszanych (cena oraz inne kryteria
oceny) względem kryterium cenowego.
Tak bowiem należy odczytywać umieszczenie „bilansu ceny i innych kryteriów”
przed „najniższą ceną” w ramach powołanej definicji. Nie jest to rzecz jasna
zapis kreujący obowiązek po stronie zamawiających, jednak można go uznać za
rozsądną wskazówkę.
Określanie katalogu dopuszczalnych
zmian umowy
OPIS: W związku z restrykcyjnym brzmieniem ar t. 144 ust. 1 PZP („zakazuje się
istotnych zmian postanowień zawar tej
umowy w stosunku do treści ofer ty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany),
beneficjenci powinni bardzo skrupulatnie
rozpatrywać ewentualną potrzebę wprowadzenia zapisów do SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu w kwestii do-puszczalnych zmian umowy.
Włączanie usługi nadzoru autorskiego
w zakres zamówienia dotyczącego dokumentacji projektowej

OPIS: Zgodnie ze stanowiskiem instytucji
programowych POIiŚ oraz Prezesa UZP,
zamówienie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej powinno dotyczyć
dodatkowo pełnienia usługi nadzoru autorskiego. Powoduje to, iż dochowany
jest obowiązek tworzenia warunków dla
jak najszerszej konkurencyjności postępowania, wywodzony z brzmienia ar t. 7
ust. 1 PZP, zgodnie z którym „zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. W przypadku braku zamówienia usługi nadzoru autorskiego wraz
z projektem, powstaje bowiem podstawa
do udzielenia zamówienia z wolnej ręki
(na podstawie ar t. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt 2
PZP) autorowi projektu w zakresie usługi
nadzoru, co wynika z norm prawa autorskiego. W konsekwencji może to prowadzić do wyższych wydatków względem
rynkowej war tości tej usługi (z uwagi na
monopol autora projektu).
Dostosowanie sposobu wynagradzania
wykonawców robót budowlanych do
uwarunkowań danego Projektu
OPIS: Sposób wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych powinien znajdować uzasadnienie w uwarunkowaniach
dotyczących danego Projektu. Kluczowe
uwarunkowania, które powinien brać
pod uwagę zamawiający to: aktualność
dokumentacji projektowej, prawdopodobieństwo wystąpienia utrudnień
w realizacji przedmiotu umowy (np.
zabytkowy charakter obiektu), stopień
skomplikowania robót budowlanych.
W przypadku zamówień narażonych na
sytuacje problemowe (np. świadomość
zamawiającego o braku aktualności projektu budowlanego), uzasadniony jest
wybór kosztorysowego rozliczania robót
budowlanych. Wpływa to na większą
konkurencyjność postępowania poprzez

fakt, iż wykonawcy nie są zniechęcani
do udziału w przetargu koniecznością
ponoszenia ryzyka złego oszacowania
robót na etapie składania ofer ty. Z kolei w przypadku robót o niskim stopniu
skomplikowania, nienarażonych zdaniem
zamawiającego na komplikacje, zasadne
jest stosowanie modelu wynagrodzenia
ryczałtowego (w odniesieniu do tego rodzaju zamówień nie jest obserwowane
składanie przez wykonawców ofer t o zawyżonej war tości). Należy jednakże brać
pod uwagę, czy cena oferowana przez
wykonawcę nie jest rażąco niska, ponieważ zawarcie umowy na warunkach
w sposób oczywisty niekorzystnych dla
wykonawcy może prowadzić do zagrożenia realizacji zamówienia.
Aktualizacja własnych dokumentów wg
wytycznych. Śledzenie zmian na stronach, zmian ustawy, wytycznych
OPIS: Istotne informacje dot. wdrażania projektów w XI Priorytecie POIiŚ
zamieszczone są w ogólnodostępnych
miejscach (strony internetowe, biuletyny
itp.). Istotne jest, aby każdy beneficjent
realizujący projekt był świadomy tego,
iż uwarunkowania realizacji projektu są
zmienne. Z uwagi na dynamizm tej sytuacji kluczowe jest, aby beneficjenci
samodzielnie wykazywali zainteresowanie i śledzili najważniejsze źródła informacji (strony internetowe MRR, MKiDN,
WWPE, PO IiŚ, UZP oraz por tali branżowych dot. zamówień publicznych).
Ważne jest także podejmowanie przez
beneficjentów odpowiednich reakcji
(procesów decyzyjnych) w kontekście
ogłaszanych zmian (np. wytycznych dot.
kwalifikowalności).
Cały rapor t wraz ze wszystkimi dobrymi
praktykami dostępny jest na stronie internetowej: www.poiis.mkidn.gov.pl.
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Szkolenie dla Beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ
Pan Przemysław Niedźwiecki, (MKiDN
DFE) oraz Pani Edyta Mazur (Urząd m. st.
Warszawy Biuro Funduszy Europejskich)
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja rapor tu ewaluacyjnego pt.: Ocena problemów związanych z realizacją zamówień
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fot. DFE, MKiD

6 grudnia 2011 roku odbyły się warsztaty dla Beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ
z zakresu systemu kontroli projektów
POIiŚ. Wystąpienia na temat zasad i mechanizmów kontrolowania projektów realizowanych w ramach POIiŚ przedstawili:

publicznych oraz innych sposobów wyłaniania wykonawców w ramach projektów
wdrażanych z udziałem funduszy strukturalnych w sektorze kultury w ramach XI
priorytetu PO IiŚ

fot. DFE, MKiD
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Dotychczas podpisane umowy i poziom wydatkowania

59 umów

na dofinansowanie projektów

Łączna wartość dofinansowania projektów

2 125 305 489,00 zł
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 991 329 064,00 zł

W dniu tworzenia niniejszego biuletynu, tj.
5 grudnia 2011 r., MKiDN jako Instytucja
Pośrednicząca dla XI Priorytetu PO IiŚ miał
podpisanych 59 umów o dofinansowanie
projektów. Łączna war tość dofinansowania projektów wynosi 2,12 mln zł, w tym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1,99 mln zł.

Do 30 listopada br. MKiDN przekazało
do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(Instytucji Cer tyfikującej) wnioski o płatność na łączną kwotę 766,48 mln zł.,
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 563,71 mln zł. Ponadto,
przekazane do IC zostały kolejne wnioski
o płatność na łączną kwotę wydatków

kwalifikowanych 40,1 mln zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 28,04 mln zł. Po
zatwierdzeniu przez IC ww. kwoty oraz
wniosków obecnie procedowanych w IP
i IW prognoza cer tyfikacji na rok 2011 zostanie osiągnięta.
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