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1. Podstawowym celem polityki regionalnej  w Unii Europejskiej  jest zapewnienie 

spójno�ci (franc. cohesion) zewn� trznej  i wewn� trznej , rozumianej  w uj � ciu 

ekonomicznym, spo
ecznym i przestrzennym. Spójno� �  (jedno� � ) gospodarcza  

i zrównowa� ony wzrost gospodarczy krajów oraz harmonijny rozwój regionów zachodzi 

poprzez redukowanie ró� nic mi� dzy nimi oraz 
agodzenie zacofania regionów mniej 

rozwini� tych. Opiera si�  ona na solidarno� ci finansowej .  

Cele te przy�wiecaj�  wszystkim podstawowym aktom prawnym i dokumentom dotycz� cym 

polityki regionalnej. W art. 130 A Traktatu o Unii Europejskiej, (obecnie art. 158 TWE) 

stworzy
y przes
anki prowadzenia polityki strukturalnej Wspólnoty. 

W projektach zapisów traktatu konstytucyjnego wyra� a je przede wszystkim art.3: 

� „(Unia) wspiera spójno� �  gospodarcz� , spo
eczn�  i terytorialn�  oraz solidarno� �  mi� dzy 

pa� stwami cz
onkowskimi”   

oraz art.220:  

� „W celu wspierania harmonijnego rozwoju ca
ej Unii rozwija ona i prowadzi dzia
ania 

s
u� � ce wzmocnieniu jej spójno�ci gospodarczej, spo
ecznej i terytorialnej. W szczególno�ci 

Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju ró� nych regionów oraz 

zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych...”   

W Komunikacie Komisji z 5 lipca 2005r. „Polityka spójno�ci wspieraj� ca wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013” polityka regionalna 

zosta
a okre� lona jako �wiadoma i celowa dzia
alno� �  organów w
adzy publicznej, 

zmierzaj� ca do regulowania mi� dzyregionalnych proporcji rozwoju.  
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Idee polityki regionalnej realizowane s�  przy pomocy rozbudowanej skali � rodków, 

instrumentów prawnych, programowych, planistycznych i finansowych (funduszy 

strukturalnych i funduszu spójno�ci) oraz wielu uczestników podejmowanych dzia
a� . Cele te 

s�  obecnie dobrze skoordynowane w regulacjach wspólnotowych, odpowiednio 

zhierarchizowane i doskonalone w kolejnych siedmioletnich okresach (cyklach) 

programowania.  

Szeroki zakres stosunków prawnych, wykorzystanie ró� nych form oddzia
ywania, odr� bnych 

instytucji, procedur, zasad, struktur organizacyjnych, uzasadnia wyodr� bnienie polityki 

regionalnej , prowadzonej na kilku szczeblach, w odr� bn�  dziedzin�  wiedzy. Ma ona 

szczególny przedmiot dzia
ania, charakter interdyscyplinarny, bogat�  literatur�   

i orzecznictwo. Regulacje prawne dokonywane s�  na wielu poziomach, w tym na poziomie 

ponadnarodowym, a polityka regionalna (w tym spójno�ci), jest - obok Wspólnej Polityki 

Rolnej - najwa� niejsz�  dziedzin�  dzia
alno� ci organów UE o charakterze redystrybucyjnym.  

 

Podstawow�  cz� � ci�  tej dziedziny (dzia
u) jest finansowanie polityki spójno�ci (finansowanie 

rozwoju regionalnego). Jest to równie�  odr� bny przedmiot stosunków prawnych (stosunki 

finansowe o charakterze mi� dzynarodowym (europejskim), o odmiennych od dotychczas 

istniej� cych cechach (celach, zasadach, � ród
ach i formach transferów � rodków finansowych 

przeznaczonych na potrzeby publiczne; to z kolei uzasadnia uznanie jej za cz� � �  finansów 

publicznych (gospodarki finansowej) i prawa finansowego o wewn� trznej logice i spójno�ci.  

Dziedzina ta obudowuje si�  coraz szerszym systemem instytucjonalno-prawnym, 

zmienianym stale, wymagaj � cym specjalistycznej  wiedzy, maj � cym swój  szczególny, 

cz� sto hermetyczny j � zyk. Nad� � anie za zmianami staje si�  coraz bardziej  absorbuj � ce  

i naukowo nie zawsze p
odne.  

M imo to z satysfakcj �  nale� y stwierdzi� , � e wiedza jest w Polsce umiej � tnie i coraz lepiej  

wdra� ana do prawa, praktyki, przyjmowane jest nowe s
ownictwo, dokumenty 

wspólnotowe, zrozumia
e i akceptowane przez coraz szersz�  rzesz�  urz� dników, 

zajmuj � cych si�  t�  dziedzin�  i np. studentów, coraz bardziej  interesuj � cych si�  

omawianymi dzi�  zagadnieniami. To oni równie�  b� d�  stanowili przysz
�  kadr�  

pracuj � c�  w obszarze polityki spójno�ci. Z ka� dym rokiem te�  coraz lepiej  radz�  sobie  

w tej  dziedzinie potencjalni i faktyczni beneficjenci. 

Jednak w ograniczonym stopniu bierzemy aktywnie udzia
 w dyskusj i nad za
o� eniami 

reformy polityki spójno�ci UE. Trwa ona od lat, ale nabra
a szczególnego charakteru po 

opublikowaniu Komunikatu Komisji w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2007-
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2013 oraz kolejnych Raportach nt. polityki spójno�ci. Propozycje Komisji by
y dyskutowane 

te�  na II Forum nt. spójno�ci. W dyskusji brali udzia
 politycy i przedstawiciele rz� du,  

w ma
ym zakresie stanowi ona przedmiot zainteresowania przedstawicieli o� rodków 

naukowych. W literaturze przyjmuje si�  istniej � ce coraz liczniejsze dokumenty jako 

dane, opisuje si�  je, a w praktyce akceptuje si�  konieczno� �  wdra� ania narzuconych 

wspólnotowych zmian instytucjonalnych.  

Odr� bne prace analityczne prowadzone by
y w zwi� zku z akcesj�  Polski do Unii Europejskiej 

– dotyczy
y zw
aszcza wp
ywu na rozwój gospodarczy dzia
alno� ci dotycz� cej obszarów 

negocjacji, a badania podejmowa
o wielu ekonomistów, o� rodków naukowych, analitycznych 

i ratingowych. Wyniki bada�  prezentowane by
y w dokumentach oficjalnych - unijnych  

i rz� dowych. 

1/1 Podstawowe, najpe
niejsze pozycje w tym zakresie w Polsce to prace E. Kaweckiej-

Wyrzykowskiej, S. 	 adyki, Szacunek wp
at Polski do bud�etu Unii Europejskiej i transferów  

z unijnego bud�etu do Polski w: Korzy� ci i koszty cz
onkostwa Polski w Unii Europejskiej, 

Warszawa 2000r., t. I oraz W. Or
owskiego, Koszty i korzy� ci z cz
onkostwa w Unii 

Europejskiej, Metody, modele, szacunki, Warszawa 2000r., a tak�e liczne opracowania  

J. Szlachty.  

 

Wi� kszo� �  z nich prezentowa
a jednolite, zbie� ne konkluzje, dotycz� ce kosztów i korzy� ci 

przyst� pienia. Najogólniej brzmia
y one nast� puj� co: bilans wykorzystania funduszy 

strukturalnych b� dzie mia
 istotne walory mno� nikowe w d
u� szej perspektywie, w krótszym 

za�  okresie zale� y od przygotowania polskich beneficjentów i instytucji do przyj� cia  

i monta� u � rodków finansowych z UE. Teza ta znajduje swe potwierdzenie w polskiej 

praktyce. 

Obecnie nieliczni kontynuuj�  badania problematyki polityki spójno�ci i jej podstaw 

systemowych. Zainteresowanie nauki jest ograniczone zarówno co do jej kszta
tu w ramach 

Wspólnoty po roku 2007, jak i roli Polski. 

Nast� puj� ce pytania z trzeciego raportu spójno�ci pozostaj�  jednak aktualne:  

-  Jaka b� dzie rola polityki spójno�ci w Unii z
o� onej z blisko 30 pa� stw? 

 - W jaki sposób koncentrowa�  polityk�  spójno�ci na dzia
aniach o wysokiej warto� ci 

dodanej? 

- W jaki sposób stymulowa�  trwa
y i zrównowa� ony rozwój, a jednocze� nie konwergencj�  

regionów o niskim poziomie rozwoju? 

- Jaki typ interwencji podj� �  w odniesieniu do pozosta
ych regionów? 
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- Jakie powinny by�  algorytmy podzia
u � rodków pomi� dzy kraje i regiony? 

- Jakie mog�  wyst� pi�  efekty koniunkturalne (krótkookresowe) i strukturalne 

(d
ugookresowe)?, 

- Jaka powinna by�  skala (struktura i rodzaj) wydatków na infrastruktur� , kapita
 ludzki, 

sektor przedsi� biorstw czy inne dziedziny, 

- a jakie proporcje wydatków rozwojowych i konsumpcyjnych? 

- Jaki wreszcie, jest wp
yw polityki spójno�ci na produkt krajowy brutto i na poziom 

bezrobocia, jaki kszta
t jest w tym wzgl� dzie optymalny?  

 

2. Polityka finansowania rozwoju regionalnego wyznaczana i prowadzona jest na trzech 

ró� nych szczeblach w
adz publicznych:  
 

1. europejskim -  na tym globalnym poziomie okre� lone zostaj�  ramy polityki spójno�ci,  

w szczególno�ci ustalane s�  cele, podstawowe zasady, � ród
a, formy i wielko�ci 

finansowania oraz ogólnie obowi� zuj� ce podstawy prawne i programowe w ca
ym obszarze 

Unii; 
 

2. pa� stw (rz� dów centralnych) wobec regionów – tworzone s�  tu krajowe podstawy prawne, 

strategie i programy narodowe, wyznaczaj� ce krajowe instrumenty realizacji polityki 

spójno�ci oraz warunki w otoczeniu instytucjonalnym, kadrowym i programowym, 

wspieraj� ce rozwój regionalny pa� stw w ramach wspólnotowych regu
; 
 

3. poziomie regionów, jako organów zarz� dzaj� cych i wykonawczych, w tym beneficjentów 

� rodków stosuj� cych krajowe instrumenty polityki spójno�ci; 
 

4. samorz� du lokalnego - jednostek podzia
u administracyjnego w poszczególnych 

pa� stwach, jako realizatorów tej polityki i beneficjentów � rodków. 

 

W dalszej cz� � ci mego wyst� pienia (opracowania) skoncentruj�  si�  na problematyce 

tworzenia prawnych uwarunkowa�  w zakresie polityki rozwoju regionalnego w kraju  

w pierwszym okresie programowania (w latach 2004-2006) oraz przyj� tych dla drugiego 

okresu programowania – w tym oceny propozycji legislacyjnych z punktu widzenia 

mo� liwo�ci optymalnego programowania, uruchamiania, zarz� dzania, wykorzystania oraz 

monitoringu i ewaluacji � rodków finansowych UE.  

Zanim to uczyni�  chcia
abym zwróci�  uwag�  na jeden tylko istotny aspekt dotycz� cy 

poziomu europejskiego. 
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Polityka regionalna i zasady jej finansowania, prowadzona jest w ramach ca
ego terytorium 

Unii Europejskiej i odpowiednich szczebli jej podzia
u terytorialnego. W sk
ad tego 

terytorium wchodzi 25 krajów i ponad 250 regionów o ró� nych wielko�ciach obszarów, 

liczbie ludno�ci, poziomie rozwoju gospodarczego i wewn� trznym zró� nicowaniu 

geograficznym, spo
ecznym itp. Zró� nicowanie to, mierzone wska� nikiem PKB na 

mieszka� ca, w dziesi� ciu najbardziej rozwini� tych regionach jest trzy razy wy� sze ni�   

w dziesi� ciu regionach najubo� szych. Dysproporcje mi� dzy nimi maj�  charakter strukturalny, 

zwi� zany z peryferyjnym po
o� eniem, s
ab�  infrastruktur� , dominacj�  rolnictwa w strukturze 

gospodarki, niskimi kwalifikacjami zawodowymi ludno�ci, degradacj�  przemys
u  

i upad
o� ciami firm po
o� onych na ich terenie, warunkami klimatycznymi itd. Po roku 2004, 

po przyj� ciu nowych dziesi� ciu krajów, dotychczasowe zró� nicowanie si�  pog
� bi
o. Kolejny 

etap rozszerzenia oznacza dalsze rozwarstwienie. W d� � eniu do spójno�ci regiony i polityka 

regionalna poszczególnych krajów Unii Europejskiej powinna ulec wzmocnieniu. Dlatego te�  

obecnie has
o „decentralizacja”  zostaje wypierane przez d� � enie, ale zarazem ju�  i istniej� cy 

proces „ pog
� bianej  regionalizacj i” . Przyjmuje ona ró� ne formy, w szczególno�ci:  

- zwi� kszenia autonomii regionów w pa� stwach federalnych (np. w Niemczech od 2007r. 

nast� puje poszerzenie kompetencji Landów w zakresie edukacji, bada� , ochrony � rodowiska, 

organizacji s� downictwa, itd.; w Hiszpanii trwa proces zwi� kszania autonomii regionu 

Balearów zakresie uprawnie�  finansowych, zarz� dzania, w tym infrastruktur� , zako� czony  

w 2006r. zmian�  statusu Walencji, Katalonii, w przysz
o� ci Andaluzji, Balearów, a od 2008 r. 

zmian�  Konstytucji; we W
oszech jednak przygotowana zmiana Konstytucji id� ca w kierunku 

federalizmu zwanego „reform�  dewolucji”  zosta
a odrzucona w drodze referendum w 2006r.), 

-  tworzenia nowych regionów i szczebli (np. W Danii 5 nowych regionów zast� pi
o szczebel 

13 amter – powiatów; w S
owenii reforma konstytucyjna w 2006r. przewidywa
a utworzenie 

szczebla regionów od 2009r.; reformy w 2006r. na 	 otwie w miejsce 26 dystryktów kreuj�  

kilka regionów; w tym samym roku na W� grzech utworzono regiony zajmuj� ce si�  sprawami 

ochrony zdrowia i utrzymaniem dróg, itd.), 

- regionalizacj i eksperymentalnej  – czyli tworzenia w formie pilota� owej, zaplanowanej na 

kilka lat faz przekazywania kompetencji gmin lub jednostek ni� szego szczebla na poziom 

regionalny b� d�  wybranego regionu (np. w Szwecji trwa do 2010r. program pilota� owy 

przekazywania kompetencji przez dwa szczeble po� rednie na szczebel regionalny; w Finlandii 

utworzono specjalny region ze zwi� kszonymi zadaniami przekazanymi przez gminy). 



 6 

Polska nie wpisuje si�  nale� ycie w ten europejski trend. Nie nast� puje przesuni� cie 

zarz� dzania i � rodków rozwojowych z centrum na poziom samorz� dów województw, ani 

umocnienie regionów jako struktur, realizatorów zada�  czy zwi� kszonych � rodków 

finansowych w stosunku do pozosta
ych terytorialnych szczebli zarz� dzania.  

 

3. Wykorzystanie funduszy UE w Polsce zdecydowano podda�  odr� bnej szczególnej regulacji 

prawnej, cho�  w wi� kszo�ci pa� stw Unii tego rodzaju krajowej legislacji nie tworzy si� . 

Podstaw�  ich dzia
ania w tych krajach s�  zasady ogólne obowi� zuj� ce w odpowiednim 

prawodawstwie unijnym. 

Potrzeba legislacji w Polsce wynika z jednej strony z tradycji reglamentowania zjawisk 

finansowych w zakresie publicznej gospodarki finansowej.  Regulowanie zagadnie�  

finansowania ze � rodków UE, wobec braku tradycyjnych, trwa
ych zasad wspó
dzia
ania  

w tym zakresie i konieczno�ci transparentno� ci stosunków obowi� zuj� cych podmioty 

zaanga� owane w redystrybucj�  tych � rodków w Polsce sta
o si�  zarazem konieczno�ci� . 

Z drugiej strony z postanowie�  Konstytucji RP z 1997r., w szczególno�ci art. 216 ust. 1, 

wed
ug którego: „� rodki finansowe na cele publiczne s�  gromadzone i wydatkowane  

w sposób okre� lony w ustawie” , wynika obowi� zek prawny unormowania tych przep
ywów 

ustaw� . Bezzwrotne � rodki pochodz� ce z Unii Europejskiej s�  wed
ug ustawy o finansach 

publicznych z 2005r. � rodkami publicznymi, a w wyniku nowelizacji tej ustawy od 1 stycznia 

2007r. zosta
y uznane za dochody bud� etu pa� stwa, cho�  nie s�  dochodami publicznymi; 

niejasno� �  t�  utrzymuje regulacja projektu ustawy o finansach publicznych z 3 kwietnia 

2007r., opracowanego przez Ministra Finansów. 

Ustawa o finansach publicznych ma nadal ogólny - ograniczony i powierzchowny zakres 

regulacji zagadnie�  finansowania i wspó
finansowania programów i projektów ze � rodków 

przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych i Spójno�ci.  

  

Nie powsta
a przy tym w Polsce jedna ustawa pozwalaj� ca kompleksowo unormowa�  

problematyk�  kolejnych etapów zarz� dzania funduszami europejskimi. Podstawy prawne 

tworzone s�  równolegle przez co najmniej dwa o� rodki w zakresie swych kompetencji: 

Ministra Finansów (odpowiadaj� cy za unormowanie w ustawie o finansach publicznych)  

i Ministra Rozwoju Regionalnego. St� d te�  w ka� dym z nich tworzy si�  odr� bne poniek� d, 

konkurencyjne centrum legislacji, tworz� ce specyficzny zbiór regulacji prawnych  

i zarz� dzania � rodkami finansowymi w ramach polityki regionalnej.  
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Obecnie o� rodkiem kreuj� cym polityk�  spójno�ci we wszystkich jej fazach  

i odpowiedzialnym za ca
o� �  zarz� dzania systemem wdra� ania funduszy strukturalnych jest 

Minister Rozwoju Regionalnego. Minister Finansów pe
ni okre� lone zadania w zakresie 

nadzoru finansowego nad przep
ywami � rodków pochodz� cych z bud� etu Unii Europejskiej, 

lecz ma coraz bardziej marginalizowan�  pozycj� .  

Ustawa o finansach publicznych rozszerza uprawnienia ministra do spraw rozwoju 

regionalnego, w tym jego zadania równie�  w zakresie bud� etu pa� stwa. Zwi� kszone 

uprawnienia wkraczaj�  w sprawy finansów publicznych w zakresie bud� etu pa� stwa i d
ugu 

publicznego, w szczególno�ci dotycz� ce: 

1. opracowania materia
ów do projektu bud� etu w zakresie � rodków z funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójno�ci, (z wy
� czeniem wydatków Europejskiego 

Funduszu Rybo
ówstwa), 

2. inicjatywy w sprawie podzia
u rezerwy celowej przeznaczonej na realizacj�  

programów i projektów finansowanych z tych � rodków,  

3. okre� lania w drodze rozporz� dzenia szczegó
owych zasad dokonywania wydatków,  

w tym udzielania zaliczek w zakresie kontynuowanego Narodowego Planu Rozwoju - 

2004-2006, jak i wydatków zwi� zanych z realizacj�  programów operacyjnych na lata 

2007-2013,  

4. sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacj�  programów i projektów w latach 2007-

2013 oraz Narodowego Planu Rozwoju i dokonywaniem wydatków bud� etu pa� stwa na 

te cele,  

5. wyra� ania zgody, na wniosek instytucji zarz� dzaj� cej, w porozumieniu z Ministrem 

Finansów, na zaci� gni� cie zobowi� za�  przekraczaj� cych 
� czn�  kwot�  wydatków 

programu operacyjnego, nie wi� cej jednak ni�  10 % tej kwoty wydatków; o wyra� onej 

zgodzie minister w
a� ciwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Rad�  Ministrów, 

6. udzielania zgody na przeniesienia � rodków w bud� ecie, polegaj� cych na zmniejszeniu 

lub zwi� kszeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych 

z udzia
em � rodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno�ci i Europejskiego 

Funduszu Rybo
ówstwa,  

7. przyjmowania od zarz� du województwa, do 31 sierpnia, zbiorczej informacji  

o � rodkach planowanych na realizacj�  programów operacyjnych w województwie; na 

gminy i powiaty zosta
 na
o� ony obowi� zek poinformowania w
a� ciwego zarz� du 

województwa o planowanych � rodkach do 15 sierpnia roku poprzedzaj� cego rok 

bud� etowy. 
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4. U podstaw regulacji prawnych le� �  merytoryczne przes
anki i cele, które mia
y one 

realizowa� . Powszechnie oczekiwane by
y nast� puj� ce efekty wykorzystania funduszy: 

�  wzrost skali nak
adów na dzia
ania rozwojowe, 

�  popraw�  pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, 

�  wy� sz�  efektywno� �  dzia
a�  finansowanych ze � rodków publicznych,  

�  dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto, 

�  popraw�  sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia. 

 

Cele te do 2006r. nie zosta
y zrealizowane w pe
ni, a wynikaj�  z ci� gle s
abej absorpcji 

� rodków i nienale� ytych efektów makroekonomicznych Przyczyny tego by
y liczne; pierwszy 

okres programowania charakteryzowa
y w zakresie podstaw prawnych i funkcjonowania 

nast� puj� ce negatywne cechy: 
 

- brak nale� ytych, dobrze przygotowanych podstaw prawnych do prowadzenia polityki 

rozwoju regionalnego  - by
y one cz� sto kalk�  dokumentów europejskich, cechowa
y je 

opó� nienia przy przygotowaniu dokumentów programowych oraz ustaw, np. o rozwoju 

regionalnym, pó� niejszej - o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,  
 

- programy rz� dowe by
y zbiorem ogólnikowych hase
 („ listami � ycze� ” ), nie zawiera
y 

dobrej diagnozy ani wizji rozwoju kraju, nie by
y ze sob�  skoordynowane, wi� kszo� �  

programów mia
a charakter sektorowy, a nie regionalny, we wdra� aniu tych dokumentów  

w niewystarczaj� cym stopniu w
� czono samorz� dy terytorialne, brak by
o spójno�ci ustaw  

z dokumentami programowymi, strategiami, 
 

- w prawie, dokumentach programowych i planistycznych nie dokonano odpowiedniego 

podzia
u zada�  i odpowiedzialno�ci poszczególnych organów i podmiotów publicznych za 

realizacj�  strategicznych zada� ,  
 

- wyst� pi
o wi� c dublowanie kompetencji poszczególnych instytucji uczestnicz� cych we 

wdra� aniu, w szczególno�ci niektóre uprawnienia wojewodów, samorz� du wojewódzkiego  

i rz� du (w tym ró� nych ministrów) pokrywa
y si� , z drugiej strony zadania by
y wadliwie 

okre� lone lub samoistnie przejmowane (bywa
o, � e na przyk
ad podsekretarz stanu zajmowa
 

si�  jednostkowymi sprawami beneficjentów, zamiast ogólnym nadzorem, nie ocenia
 przy 

tym nawet merytorycznej strony przedsi� wzi� cia, a kwestie jedynie formalne,  

np. kompletno� �  dokumentów), 
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- Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, wprowadzony po wielomiesi� cznych 

konsultacjach, nie stworzy
 nale� ytych stabilnych podstaw programowania; by
 to dokument 

bardziej has
owy, oderwany od rzeczywisto� ci prawno-ekonomicznej i nie tworz� cy realnych 

uprawnie�  i obowi� zków; stanowi
 w zasadzie plan wydatków ze � rodków funduszy unijnych, 

a nie plan rozwoju kraju; na podstawie NPR rz� d uzgodni
 z Komisj�  Europejsk�  Podstawy 

Wsparcia Wspólnoty na ten sam okres; jednak� e limity wydatków PWW na wspieranie 

rozwoju przedsi� biorczo�ci (PO Wzrost konkurencyjno�ci przedsi� biorstw) i ZPORR by
y  

w PWW du� o ni� sze, powi� kszono za�  wydatki na dzia
ania przeciwdzia
aj� ce bezrobociu  

i SPO Transport, cho�  ju�  wówczas by
o wiadomo, � e nie zostan�  one zaabsorbowane  

w pe
ni, 
 

- przeregulowanie - w latach 1999-2005 uchwalono ponad sto dokumentów strategicznych 

rz� du, co stworzy
o:  

      - chaos w zakresie programowania i pozbawi
o te dokumenty w
a� ciwego strategicznego 

         znaczenia,  

      - brak kompleksowego uj� cia strukturalnego rozwoju gospodarki,  

      - nieuwzgl� dnianie przez nie specyficznych problemów Polski; 

obecne przepisy przewiduj�  równie� , cho�  inn� , piramid�  programów i strategii; wynika to 

oczywi� cie z wymogów wspólnotowych, tym niemniej efekty ich opracowania mog�  by�  

podobne; 
 

- niestabilno� �  prawa (zmienno� �  ta wynika
a z cykli politycznych na poziomie krajowym  

i regionalnym, powodowa
a brak ci� g
o� ci prac i tworzenie nowych instytucji przez nowe 

w
adze), jak i niestabilno� �  dokumentów programowych (wprowadzano wiele zmian podczas 

okresu ich obowi� zywania, np. w konkursach zmieniano cz� sto kryteria wyboru ju�  po 

przyj� ciu wniosków), 
 

- procedury aplikowania zosta
y nadmiernie sformalizowanie, wr� cz zbiurokratyzowane; 

wadliwo�ci wyborów projektów i ich wdra� ania by
y liczne, np. wybierano projekty na 

podstawie przes
anek politycznych, preferowano wydatki konsumpcyjne, wybory cechowa
o 

s
abe tempo wdra� ania projektów; procedura konkursów nara� a
a na konieczno� �  

przygotowania szczegó
owych i kosztownych projektów u wszystkich ich uczestników, 

równie�  tych, którzy nie byli zakwalifikowani do dalszych etapów; podstawowe b
� dy 

aplikacji wniosków dotyczy
y zarówno kwestii formalnych, jak i braku wska� ników 
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efektywno�ci projektu b� d�  niew
a� ciwej wyceny kosztów lub nieuwzgl� dnienia ryzyka 

realizacji projektu, 
 

- procedury nadzoru i kontroli w trakcie realizacji projektów i po jego wykonaniu ze strony 

instytucji zarz� dzaj� cych nie funkcjonowa
y nale� ycie, co wynika
o równie�   

z nieprzygotowania urz� dników wszystkich szczebli, w tym instytucji zarz� dzaj� cej  

i powodowa
o przewlek
o� �  post� powania, wydawanie sprzecznych decyzji, korygowanych  

w trakcie post� powa� , 
 

- niewype
nienie obowi� zków formalnych wynikaj� cych z przepisów UE, w szczególno�ci  

w programie transport i ochrona � rodowiska, w tym: brak publikacji og
osze�  w Dzienniku 

Urz� dowym UE o przetargach przy projektach o warto� ci powy� ej 5 mln euro na wybór 

wykonawców, projekty nie by
y poprzedzane obowi� zkowymi konsultacjami spo
ecznymi, 

brakowa
o ocen oddzia
ywania inwestycji na � rodowisko (przygotowywa
 je inwestor, 

opiniowa
 Minister � rodowiska, a decyzj�  podejmowa
 wojewoda), 
 

- poszczególne instytucje i instrumenty polityki regionalnej nie spe
ni
y oczekiwa� , nie 

funkcjonowa
y w szczególno�ci nale� ycie komitety monitoruj� ce i steruj� ce programami, 

z
o� one z przedstawicieli wojewodów i zarz� dów województw, nie mia
y one realnych 

kompetencji, zasady i metody wspó
pracy mi� dzy nimi nie zosta
y usystematyzowane, brak 

by
o w
a� ciwej koordynacji, wi� c ich funkcje si�  dublowa
y, co powodowa
o, � e realizacja 

programów odbywa
a si�  tylko w ramach poszczególnych jednostek terytorialnych;  
 

- wprowadzane szczególne (np. kontrakty wojewódzkie) lub nowe instrumenty (Partnerstwo 

publiczno-prywatne) nie by
y efektywne, gdy�  nie zosta
y skorelowane z projektami 

(zasadami i procedurami) wspó
finansowanymi ze � rodków unijnych; np. by
y to przeszkody 

wynikaj� ce z niedostosowania programów operacyjnych (ZPORR) do koncepcji PPP jako 

d� wigni finansowej (tworzenia projektów „hybrydowych”); brak te�  kategorii beneficjantów 

PPP – jedynie w PO Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskim Mechanizmie 

Finansowym wskazana jest kategoria podmiotów dzia
aj� cych na podstawie ustawy o PPP; 

w� ród kategorii beneficjentów powinna znale� �  si�  kategoria „przedsi� biorcy” .  
 

Wszystkie te wady mog
y powodowa�  konieczno� �  wstrzymania lub uniewa� nienia 

post� powania i zwrot � rodków pieni� � nych (np. w latach 2004-2006 na inwestycje  

w infrastruktur�  transportow�  programowano 1,1 mld. euro. Do ko� ca 2005r. wyp
acono 

zaledwie 0.03 % dotacji bud� etowych, w VIII 2006r. – 2,21%; ze � rodków Funduszu 

Spójno�ci wstrzymano dotacje w wysoko�ci 689,2 mln euro na 21 projektów).  
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Nadal wi� c wyst� puje potrzeba eliminowania nieprawid
owo�ci jakie wyst� pi
y w trakcie 

wdra� ania funduszy 2004-06.  

Mimo to przysz
e rokowania w ramach okresu realizacji programów i projektów na lata 2007-

2013 wydaj�  si�  pomy� lne - z chaosu rodzi si�  nowa tre� � , a konkrety ju�  si�  pojawi
y si�  

kilka dni temu w zwi� zku podpisaniem stosownych porozumie�  z kilkoma ministrami 

dotycz� cych wykorzystania � rodków unijnych. Utrzymuj� cy si�  niski poziom absorpcji 

� rodków z funduszy strukturalnych wynikaj� cy z niezadowalaj� cego stanu dokonanych 

p
atno�ci w pierwszym okresie programowania oraz wniosków o p
atno� �  na lata 2007-2013 

nie stwarza na razie ryzyka, � e przyznane Polsce alokacje nie zostan�  w pe
ni 

wykorzystane. 

Obecnie odbywa�  si�  b� dzie na szersz�  skal�  proces rozliczania niektórych projektów  

z pierwszego okresu programowania. Ryzyko z
ych projektów wi� za�  si�  b� dzie  

z ewentualno�ci�  windykacji po� yczonych � rodków lub zwrotu dotacji. Tu te�  mog�  pojawi�  

si�  problemy prawne i finansowe. 

 

Jednocze� nie jednak rozpatruj� c zagadnienie realizacji pierwszego okresu programowania  

w szerszej perspektywie makroekonomicznej nale� y stwierdzi� , � e szans, jakie dawa
 wysoki 

wzrost gospodarczy w 2006r., dobry stan finansów publicznych i wi� kszy nap
yw � rodków  

z bud� etu UE nie wykorzystano w pe
ni. Zbyt wolne jest tempo absorpcji � rodków mo� liwych 

do pozyskania z bud� etu UE. Wobec koncentracji polityki rz� dowej i regionalnej na szczeblu 

centralnym, braku decentralizacji uprawnie�  nadzieje i oczekiwania w aktywno�ci, 

mobilno�ci jednostek samorz� du terytorialnego, które b� d� c najbli� ej problemów lokalnych  

i regionalnych najtrafniej powinny si� ga�  po instrumenty oferowane przez fundusze unijne, 

nie spe
ni
y si�  nale� ycie. 

Aby zapobiec ewentualnej utracie � rodków strukturalnych, wynikaj� cej ze stosowania zasady 

n+2 prowadzona polityka regionalna i zarz� dzanie przep
ywami � rodków z UE,  

w szczególno�ci p
atno�ciami ze � rodków funduszy strukturalnych powinno ulec zmianie. 

Konieczne s�  �wiadome, celowe, spójne dzia
ania id� ce w kierunku stworzenia w
a� ciwych 

przepisów prawnych umo� liwiaj� cych wzmocnienie koordynacji, nadzoru, zintensyfikowania 

dzia
a�  rz� du w celu poprawy efektywno�ci wykorzystania � rodków z bud� etu UE.  

 

5. W ramach jednostek samorz� du terytorialnego dyskutuje si�  obecnie szerzej nast� puj� ce, 

dotycz� ce polityki spójno�ci problemy: 

�  niejasne relacje wojewoda- centrum oraz wojewoda - samorz� d wojewódzki, 
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�  upolitycznienie poziomu lokalnego jako przeszkody w absorpcji � rodków, 

�  s
abo� �  powiatów jako potencjalnych beneficjentów, 

�  brak wykorzystania poziomu metropolitalnego oraz 

�  wieloletniego programowania i finansowania dzia
a�  rozwojowych, 

�  uwolnienia wi� kszej ni�  dot� d cz� � ci � rodków bud� etowych na dzia
ania rozwojowe,  

�  obowi� zku wspó
finansowania wi� kszo�ci inwestycji z funduszy unijnych - oko
o 75% 

finansowania dzia
a�  rozwojowych w latach 2007-2013 b� dzie przechodzi
o przez 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, a wi� c je� li jaki�  podmiot zamierza 

finansowa�  swoje przedsi� wzi� cia rozwojowe ze � rodków publicznych (w tym 

samorz� dowych) musi znale� �  drog�  do funduszy europejskich, 

�  poszerzenia dotacji i zaliczek z polskich � rodków publicznych funduszy europejskich 

zamiast refundowania poniesionych wydatków. 

 

Porusz�  tylko niektóre z wymienionych zagadnie� . W obecnym okresie programowania na 

mocy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych 

poszerzone zosta
y kompetencje nie tylko ministra rozwoju regionalnego, ale i wojewody. 

Skupienia on obecnie wiele funkcji zarz� dczych oraz nadzorczych w procesie zarz� dzania 

� rodkami unijnymi. Zarz� dzaniu nie towarzyszy przy tym odpowiednia odpowiedzialno� �  

wojewody za jako� �  realizowanej polityki rozwoju w regionie i podejmowane przy tej 

realizacji uchwa
y.  

Ustawa przyznaje wojewodzie funkcj�  przewodnicz� cego sta
ej konferencji wspó
pracy  

w regionie. Jest to forum wymiany informacji maj� ce na celu ustalanie wspólnego stanowiska 

z zakresu polityki regionalnej. W sk
ad konferencji wchodz�  tak� e marsza
kowie jako 

wiceprzewodnicz� cy i przedstawiciele organizacji samorz� dowych. Zakres kompetencji, ich 

podzia
 mi� dzy wojewod� , marsza
ka województwa i przedstawicieli samorz� dów nie zosta
 w 

ustawie okre� lony. Konferencja ma rozpatrywa�  wszystkie zagadnienia, jednak ustawa nie 

precyzuje ich rodzajów, tre� ci ani zasad czy form procedowania. Wspólne stanowisko ma by�  

podejmowane w drodze uchwa
. Nie jest tak� e jasne, kto ponosi odpowiedzialno� �  za 

realizacj�  tych uchwa
.  

Silna pozycja wojewody przejawia si�  tak� e w nowej, wzbudzaj� cej wiele kontrowersji 

instytucji prawnej - weta projektów w przypadku stwierdzenia udokumentowanych 

nieprawid
owo�ci w czasie ich wy
aniania do dofinansowania. Ustawa nie precyzuje poj� cia 

„udokumentowanych nieprawid
owo�ci” . Nie okre� la kryteriów, wed
ug których mo� na 

ocenia�  te nieprawid
owo�ci, ani fazy, w której mo� na dokonywa�  oceny. Nieznane s�  równie�  
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konsekwencje weta. Zarówno jednak przepisy Konstytucji RP (art. 171), jak i ustawy  

z 5 czerwca 1998r. o administracji rz� dowej w województwie (art. 3 oraz 25) oraz ustawy  

o samorz� dzie województwa z 5 czerwca 1998r. (art. 78 i 79) wskazuj�  jednoznacznie, � e 

nadzór wojewody nad dzia
alno�ci�  samorz� du dotyczy kryterium legalno�ci. 

Kolejnym uprawnieniem wojewody jest mo� liwo� �  rozpatrywania protestów wnioskodawców, 

których projekty nie zosta
y wybrane przez instytucj�  zarz� dzaj� c�  do dofinansowania. Ustawa 

nie rozstrzyga jednak konsekwencji sytuacji, w której protest zostanie przez wojewod�  uznany.  

Nie jest okre� lona jego pozycja w stosunku do innej instytucji - sta
ej konferencji wspó
pracy. 

Zagadnienia te maj�  by� , wed
ug zapowiedzi ustawy, regulowane przez wytyczne Ministra 

rozwoju regionalnego. Wytyczne te nie s�  � ród
ami obowi� zuj� cego prawa i by
oby dobrze 

nada�  im nale� yt�  moc prawn� . 

Inn�  kwesti�  jest postulat wyd
u� enia programowania i finansowania dzia
a�  rozwojowych  

w polskich bud� etach, w tym bud� etach jednostek samorz� du terytorialnego i powi� zania ich  

z bud� etowaniem zadaniowym. Roczny charakter polskiego bud� etu pa� stwa ma swoje 

umocowanie w przepisach konstytucyjnych. Zgodnie z art. 219 Konstytucji RP Sejm uchwala 

bud� et pa� stwa na rok bud� etowy w formie ustawy bud� etowej. System bud� etowy samorz� du 

terytorialnego jest z nim � ci� le zwi� zany.  

W aktualnym stanie prawnym brakuje jednolitych rozwi� za�  umo� liwiaj� cych wyd
u� enie 

perspektywy finansowej bud� etu pa� stwa na zasadach i na okres w
a� ciwy dla realizacji 

polityki rozwoju i bud� etu zadaniowego. Ze wzgl� du na regulacje konstytucyjne rozwi� zania 

nale� y szuka�  nie tyle w wyd
u� aniu okresu obowi� zywania ustawy bud� etowej, ile  

w stworzeniu podstaw do programowania zada�  (w uj� ciu zadaniowym). Poszczególne 

bud� ety roczne finansowa
yby realizacj�  etapów tych zada� .  

Ewentualne wprowadzenie takich regulacji powinno zosta�  dokonane aktem rangi ustawowej, 

na podstawie którego mog
yby by�  wydawane wieloletnie „programy” s
u� � ce realizacji zada� . 

Finansowanie tych programów znajdowa
oby odzwierciedlenie w bud� etach rocznych.  

W przepisach ustawowych niezb� dne by
oby okre� lenie wymogów proceduralnych 

dotycz� cych prac nad bud� etami rocznymi, przeciwdzia
aj� cych nieuzasadnionemu 

odst� powaniu od pierwotnie okre� lonych zada�  i celów. W obecnej sytuacji prawnej jedynie 

umowa daje gwarancj�  realizacji przedsi� wzi� cia inwestycyjnego obj� tego systemem p
atno� ci 

z bud� etu publicznego.  

Ubocznym jednak skutkiem takiego rozwi� zania by
oby pojawienie si�  kolejnej grupy 

wydatków prawnie zdeterminowanych. Determinacja ta s
u� y
aby jednak realizacji zada� . 

Pe
ni
aby wi� c funkcj�  gwarancyjn�  oraz by
aby elementem systemu ewaluacji. Zagro� enia 
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wynikaj� ce z tej „sztywno�ci”  mog�  zosta�  zniwelowane poprzez przyj� cie odpowiedniej 

szczegó
owo�ci/ogólno�ci okre� lania zada� . Niezale� nie od rozwi� za�  stwarzaj� cych 

bud� etowe podstawy planowania wieloletniego, warto rozwa� y�  tak� e wydanie regulacji, które 

poprzez okre� lenie standardów us
ug i zada�  publicznych równie�  przyczyni�  si�  do 

stabilizacji warunków ich realizacji.  

 


