
ROZWÓJ 
REGIONALNY 
W MAŁOPOLSCE

D e p a r t a m e n t  P o l i t y k i  R e g i o n a l n e j

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

nr 2 / 14 / 2008

Przyszłość Europejskiej  
Polityki Rozwoju Regionalnego  
po 2013 r.  ................................... str. 11

W kierunku nowego modelu  
polityki regionalnej.  
Wyzwania XXI w.  ......................... str. 15

Polityka spójności po 2013 r.  
— stanowiska   ............................ str. 27

Czwarte sprawozdanie  
w sprawie spójności  
gospodarczej i społecznej  ........ str. 65



ROZWÓJ  
REGIONALNY 
w Małopolsce

nr 2 / 14 / 2008

D e p a r t a m e n t  P o l i t y k i  R e g i o n a l n e j
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, czerwiec 2008



Raport opracowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Do lipca 2005 roku ukazywał się pod tytułem: Fundusze Pomocowe w Małopolsce

Redagował zespół: Alicja Bodek (red. tech.), Grzegorz First, Magdalena Łasak, Andrzej Pajor, Łukasz Strutyński  

pod kierunkiem Jacka Woźniaka

Adres redakcji: 
Departament Polityki Regionalnej
30-552 Kraków, ul. Wielicka 72 
tel.: 012 29-90-700, -671, -724; fax.: 012 29-90-726 
redakcja@malopolska.mw.gov.pl

Projekt składu:
Dom Wydawniczy OFFICINA
Druk:
Drukarnia LIBRA – PRINT Sp.z o.o.

Kraków, czerwiec 2008

ISSN 1895-9202

PRZY PUBLIKACJI DANYCH Z RAPORTU ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE  
PROSIMY O PODAWANIE ŹRÓDŁA

Nakład: 500 egz. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej na stronie internetowej 
http://www.malopolskie.pl/rozwój regionalny/wydawnictwa



1. UWAG KILKA O DECENTRALIZACJI PAŃSTWA  .............................................................. 9
Marek Nawara

2. PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEJ POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO 
PO 2013 r. ..... 11
Dr Manfred Beschel

3. W KIERUNKU NOWEGO MODELU POLITYKI REGIONALNEJ. 
WYZWANIA XXI WIEKU  ...................................................................................................... 15
Dr Piotr Żuber

4. POŻĄDANE KIERUNKI REFORM. 
OPINIA DOTYCZĄCA POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2013 r.  ............................................. 23
Dr hab. inż. Tomasz Parteka

5. STANOWISKO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE 
PRZYSZŁOŚCI POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ PO 2013 r. ..................... 27
przyjęte w dniu 30 stycznia 2008 r.

6. ZARYS STANOWISKA KONWENTU MARSZAŁKÓW W SPRAWIE 
POLITYKI SPÓJNOŚCI PO ROKU 2013 ................................................................................ 31
przyjęty w dniu 15 listopada 2007 r.

7. STANOWISKO IV ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU 
WOJEWÓDZTW RP NA TEMAT POLITYKI SPÓJNOŚCI PO 2013 r.  ......................... 33
przyjęte w dniu 22 stycznia 2008 r.

8. W KIERUNKU NOWEJ KONCEPCJI POLITYKI REGIONALNEJ  ................................. 40
opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
Katarzyna Lekka, Jakub Szymański

9. POLITYKA SPÓJNOŚCI PO 2013 R. POŻĄDANE KIERUNKI REFORMY .................... 48
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej

10. CZWARTE SPRAWOZDANIE W SPRAWIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ
I SPOŁECZNEJ  ............................................................................................................................ 65
opinia Komitetu Regionów, Bruksela, 27-28 listopada 2007 r. 

S P I S  T R E Ś C I



Marszałek Województwa Małopolskiego



Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk kolejne wydanie raportu „Rozwój Regionalny 
w Małopolsce”.

Tematem wiodącym jest przyszłość polityki spójności UE po roku 2013 z punktu widze-
nia doświadczeń regionów oraz proponowanych zmian postulowanych przez rząd i eks-
pertów – praktyków polityki regionalnej w naszym kraju.

Zastanawiać może, dlaczego w drugim roku trwającego siedem lat okresu programo-
wania powstaje pytanie o kształt „nowej” polityki spójności UE. Odpowiedź na szereg 
kwestii związanych z projektowanymi zmianami i wizją polityki regionalnej po 2013 
roku będzie powstawać w toku debat, analiz i badań mających miejsce w całej Euro-
pie; proces ten ze swej istoty przebiega długo i wymaga już teraz spojrzenia strategicz-
nego w kierunku pożądanych reform. Unijna polityka spójności ewoluuje bowiem wraz 
ze zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną, społeczną i nade wszystko zewnętrz-
ną państw tworzących Europę. Hasła solidarności regionów, spójności europejskiej czy 
konkurencyjności globalnej wymagają nowego zdefiniowania oraz ukierunkowania na 
politykę spójności jako instrumentu osiągania celów i priorytetów całej Unii Europej-
skiej.

Małopolska, która wraz z innymi regionami państw „nowej” Europy ma okazję po raz 
pierwszy w pełni uczestniczyć w dyskusji i przygotowaniach nowej polityki spójności, 
pragnie włączyć się do tej debaty, tak, by już teraz zwrócić uwagę na wyzwania we-
wnętrzne i zewnętrze polityki spójności, widoczne z poziomu regionalnego. 

Cieszę się, że mogę Państwu zaprezentować zróżnicowane punkty widzenia – zarów-
no rządu, przedstawicieli regionów, jak i ekspertów, na ten interesujący i przyszłościo-
wy temat. Mam nadzieję, iż zapoczątkowana dyskusja wzmocni docelowo skuteczność 
polityki spójności poprzez wzbogacenie coraz szerszego spojrzenia na przyszłość regio-
nów w UE, obejmującego nie tylko reagowanie na potrzeby regionów i państw, ale tak-
że kreowanie warunków i nadawanie impulsów do dalszego ich rozwoju.

Życzę ciekawej lektury i zapraszam do debaty

Marszałek Województwa Małopolskiego



Marszałek Województwa Małopolskiego



Szanowni Państwo

Publikacja, którą mają Państwo przed sobą, zapowiada nową formułę kwartalnika „Roz-
wój Regionalny w Małopolsce”. Wydawnictwo to będzie miało charakter monograficz-
ny, poświęcony w całości jednemu, ale aktualnemu i istotnemu dla rozwoju regionalne-
go tematowi. 

Przedstawiany dziś numer jest próbą wielopłaszczyznowego ujęcia problematyki przy-
szłości polityki regionalnej. Wbrew pozorom perspektywa „2013+” nie jest odle-
gła, o czym najlepiej świadczy przygotowane przez Komisję Europejską w 2007 roku 
„Czwarte sprawozdanie na temat spójności gospodarczej i społecznej”, które dało me-
rytoryczną podstawę do dyskusji o przyszłości polityki spójności w Europie. Jak waż-
ny i aktualny to temat, szczególnie dla naszego kraju, pokazują również wysiłki Ministra 
Rozwoju Regionalnego, który prowadzi bardzo już zaawansowane prace nad ustawą 
dotyczącą polityki rozwoju, jak również Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju. Niebawem rozpocznie się również debata nad krajową strategią rozwoju regio-
nalnego, która ma dać podwaliny pod przyszły system programowania i zarządzania po-
lityką regionalną w Polsce.

Wybór zawartych w naszej publikacji tekstów nie jest przypadkowy. Odzwierciedla 
on wielowątkowość i złożoność dyskusji o przyszłości polityki spójności w Polsce. Na-
szą intencją było stworzenie całościowego obrazu tej debaty, prowadzonej z udziałem 
najważniejszych środowisk. Obejmuje on zatem opinię Komitetu Regionów na temat 
wspomnianego „IV Raportu Kohezyjnego”, a także powstały w efekcie wielomiesięcz-
nych dyskusji i konsultacji dokument problemowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
wskazujący pożądane kierunki reformy polityki spójności. Kolejnym ważnym ogniwem 
prezentowanej przez nas debaty są stanowiska najważniejszych dla polityki regional-
nej środowisk – Rządu RP oraz korporacji samorządowych – Konwentu Marszałków 
i Związku Województw RP. Warto też zauważyć małopolski głos w dyskusji – Mar-
szałka Marka Nawary oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Z satysfakcją polecamy również opracowania eksperckie – dra Piotra Żubera, dra 
hab. Tomasza Parteki oraz – co nas szczególnie cieszy – wypowiedź wysokiego ran-
gą urzędnika Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego 
dra Manfreda Beschela.

Przekazując w Państwa ręce niniejszy numer mamy nadzieję, że stanowi on reprezen-
tatywny i aktualny przegląd opinii i poglądów, zarówno ze strony zaangażowanych 
środowisk, jak i ekspertów, na tak ważki temat jakim jest przyszłość polityki rozwo-
ju regionalnego.

OD REDAKCJI
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Uwag kilka o decentralizacji  
Państwa

* Marszałek Województwa Małopolskiego

MAREK NAWARA*
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Przeprowadzona w 1998 roku reforma administracji pu-
blicznej, ustanawiająca samorząd województwa, to obok 
powołania samorządu gminnego w roku 1990 dwie jedy-

ne polskie reformy zgodnie uznawane za sukces. Bilans osiem-
nastu lat istnienia samorządu terytorialnego bez wątpienia jest 
wielkim osiągnięciem odrodzonej polskiej demokracji. W tym 
czasie przeprowadzone zostały najgłębsze zmiany ustrojo-
we, polegające na decentralizacji władzy publicznej. Kierunek 
został wskazany, nie znaczy to jednak, że nie grozi nam recy-
dywa centralizacyjna. Tego typu tendencje dostrzec można 
w działaniach rządów centralnych niezależnie od ich prowe-
niencji politycznej.

Powołany w 2002 roku Związek Województw RP oraz zbie-
rający się cyklicznie od 1999 roku Konwent Marszałków RP 
sprawie decentralizacji poświęcają wiele uwagi. Także osobiście 
od lat biorę udział w reformie Państwa Polskiego w tym kie-
runku. Pracowałem nad ustawą o samorządzie województwa 
oraz dochodach jednostek samorządu; współprzewodniczy-
łem też Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
W tej trwającej debacie publicznej także obecnie nie brakuje 
głosu z Małopolski. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych 
uwag dotyczących zmiany modelu ustrojowo – kompetencyj-
nego samorządu województwa. Taka refleksja jest potrzebna 
zwłaszcza teraz. Bo przecież świętowanie dziesięciolecia po-
wstania samorządów województw to również okazja do we-
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ryfikacji, jak przyjęte niegdyś rozwiązania ustrojowe sprawdzają 
się w kontekście realizacji już europejskich polityk. 

Wątki tej ogromnej debaty ująłem w siedmiu postulatach. 
Rzecz jasna nie wyczerpują one całego procesu decentraliza-
cji państwa na poziomie wojewódzkim, jednak w mojej ocenie 
w syntetyczny sposób wskazują jego główne kierunki. 

Najważniejszą zasadą dokonywania wszelkich zmian prawnych 
winna być pomocniczość. Jasnym jest, że sprawa załatwiana bli-
żej obywatela to sprawniejsze, przyjaźniejsze i co równie ważne 
tanie państwo. Stąd znaczenie tej konstytucyjnej zasady dla pro-
cesu decentralizacji. Winna ona być przesłanką wszelkich dzia-
łań w tym kierunku.

Postuluję też większościowe wybory do Sejmiku w jednomanda-
towych okręgach z uwzględnieniem każdego powiatu. Wierzę, 
że takie rozwiązanie zapewnić może optymalną reprezentację 
w organie stanowiąco-kontrolnym samorządu województwa.

Jestem przekonany, że silna pozycja marszałka, jako organu wy-
konawczego wybieranego w bezpośrednich wyborach i decydu-
jącego o składzie zarządu, zapewni sprawne zarządzanie regio-
nem. Obecnie to zarząd, a nie marszałek jest w myśl przepisów 
prawnych organem.

Każde zadanie nałożone na samorząd województwa musi mieć 
odbicie w jego kompetencjach. Wszelkie działania władzy pu-
blicznej wymagają szczegółowej podstawy prawnej. Katalog za-
dań samorządu województwa jest bardzo szeroki, więc powin-
ny iść za tym równie szerokie kompetencje.

Nałożenie nowych zadań na samorząd województwa, musi po-
ciągnąć za sobą zapewnienie środków finansowych umożliwia-
jących ich wykonanie. Ta zasada – zawarta w przepisach praw-
nych i potwierdzona orzeczeniami sądów – ma fundamentalne 
znaczenie. Niestety często w praktyce okazuje się, że przekaza-
niu zadań nie towarzyszy przekazanie pieniędzy. Takie działanie 
czyni cały proces decentralizacji pozornym.

Postuluję również udział samorządu województwa nie tylko 
w podatkach dochodowych (tak jak obecnie CIT i PIT), ale rów-
nież w podatku VAT. Takie rozwiązanie zapewni nie tylko moż-
liwość finansowania rosnącego katalogu zadań własnych, ale 
również zachęci samorządy województw do jeszcze skutecz-
niejsze wspierania gospodarki w regionie. Bo przecież właśnie 
od niej zależeć będzie poziom regionalnego budżetu.

Na koniec – choć to jeden z najważniejszych postulatów 
– trzeba znieść dualizm na poziomie regionu na linii wojewoda 
– marszałek. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem sze-
roko rozumianej polityki regionalnej muszą być zadaniami wo-
jewództwa. Wojewoda pełnić winien nadzór nad działaniami sa-
morządu tylko pod względem kryterium legalności.

To tylko kilka najważniejszych kierunków decentralizacji, czy-
li porządkowania naszego Państwa. Wierzę, że stanowić one 
będą podstawę przesunięć kompetencji zarówno pomiędzy ad-
ministracją rządową a samorządową, jak i pomiędzy samorzą-
dem województwa a samorządami lokalnymi. Jako marszałek 
województwa małopolskiego, wiceprzewodniczący Związku 
Województw RP oraz gospodarz Konwentu Marszałków w II 
półroczu 2008 będę o to z całą mocą i stanowczością zabiegał.



Przyszłość Europejskiej Polityki  
Rozwoju Regionalnego po 2013 r.

DR MANFRED BESCHEL*

* Dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich, Komisja Europejska, Dy-
rekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej

Przyszłość Europejskiej Polityki Rozwoju Regionalnego 
po 2013 r. w znacznej mierze zależy od odpowiedzi na 
powiązane ze sobą pytania postawione w odniesieniu do 
jej zasadności, finansowania i wdrażania. 

W odniesieniu do zasadności...

Nowy traktat wspólnotowy – Traktat Lizboński utrzymuje po-
zycję polityki spójności jako jednego z najważniejszych filarów 
Unii Europejskiej. Stanowi on, iż w celu wsparcia harmonijnego 
rozwoju, Wspólnota powinna przygotować i prowadzić dzia-
łania na rzecz wzmocnienia swej spójności ekonomicznej, spo-
łecznej i terytorialnej. W szczególności powinna dążyć do re-
dukcji różnic rozwojowych między różnymi regionami oraz 
wsparcia regionów najbardziej zacofanych i peryferyjnych. 

Czy na tej podstawie zachodzi zatem konieczność przemyślenia 
Europejskiej Polityki Rozwoju Regionalnego (EPRR), pod kątem 
znalezienia równowagi pomiędzy jej rolą redystrybucyjną (spój-
ność) a alokacyjną (konkurencyjność) w ramach limitów usta-
nowionych przez nowy Traktat, mając jednocześnie na uwadze 
jej terytorialny aspekt. Inaczej mówiąc, czy potrzebne jest po-
szukiwanie nowych podstaw, które pozwolą skupić się na sty-
mulowaniu potencjału gospodarczego regionów europejskich 
– budowaniu regionalnej konkurencyjności na całym obsza-
rze Europy, i zmniejszyć nacisk na wyrównywanie szans regio-
nów słabiej rozwiniętych, przy istniejącym obecnie finansowa-
niu wspierającym tradycyjne polityki spójnościowe? W tym 
samym kontekście, czy w celu zapewnienia obywatelom więk-
szej przejrzystości działań UE w tej dziedzinie, bardziej użytecz-
ne byłoby przedstawienie tej polityki jako Europejskiej Polityki 
Rozwoju Regionalnego, tak by podkreślić jej terytorialny/prze-
strzenny wymiar oraz aspekt konkurencyjności, aniżeli odnosić 
się do bardziej ogólnego, a w przypadku nowych państw człon-
kowskich, często narodowego, pojęcia tejże polityki?
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Jakie zatem mogłyby być główne kierunki Europejskiej Polityki 
Rozwoju Regionalnego?

Europejska Polityka Rozwoju Regionalnego powinna być lepiej 
przedstawiona jako narzędzie prowadzące do „obustronnej wy-
granej” pomiędzy beneficjentami netto a płatnikami netto (tzw. 
sytuacja „win-win”1). Z jednej strony EPRR jest polityką solidar-
nościową, działającą w oparciu o redystrybucję, z drugiej stro-
ny jest polityką zrównoważonego rozwoju terytorialnego uwal-
niającą potencjał poszczególnych regionów i promującą ogólny 
wzrost we Wspólnocie. Oznacza to, że należy udowodnić, 
iż EPRR wspiera proces „dynamicznej redystrybucji”, 
poprzez którą wewnątrzunijne przepływy 
budżetowe pomiędzy krajami 

i regionami uwarunkowuje promowanie bardziej 
konkurencyjnej gospodarki wspólnotowej, prowadzące do 
ogólnego wzrostu, poprzez wykorzystanie istniejących poten-
cjałów na całym terytorium Unii, co doprowadzi do osiągnięcia 
obustronnych korzyści. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regio-
nalnej (DG REGIO) powinna zainicjować działania, które wyka-
załyby, iż wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spój-

1 win - win (ang.) oznacza „wygrany – wygrany” – zwrot używany np. 
dla określenia strategii negocjacyjnej nastawionej na doprowadzenie 
do satysfakcji obu stron negocjacji [przyp. red.]
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ności w poprzednim okresie przyczyniło się do powszechnego 
wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej.

EPRR powinna być określana jako polityka, która pomaga re-
gionom w przewidywaniu przyszłych wyzwań, wspiera je w cią-
głym przystosowywaniu się do zmian gospodarczych, a ponadto 
zwiększa efektywność i wpływ narodowych polityk rozwoju re-
gionalnego poprzez ułatwienie międzyregionalnej wymiany do-
świadczeń w szerszej, europejskiej perspektywie.

EPRR powinna zatem kierować się odpowiednim podejściem, 
uwzględniającym specyficzne potrzeby i możliwości poszczegól-
nych regionów. Będzie to wymagało przeprowadzenia dogłęb-
nej analizy SWOT zawierającej wybiegającą w przyszłość oce-
nę potencjału rozwojowego regionów jako podstawy dla wizji 
i strategii działania, które mają być uzgodnione przez regional-
ne partnerstwo. W ramach takiej strategii regiony powinny być 
bardziej zachęcane do podejmowania jasnych wyborów z wy-
raźnym ukierunkowaniem na główne obszary potencjału wzro-
stu, tak aby uniknąć rozproszenia funduszy na zbyt wiele obsza-
rów inwestowania.

EPRR powinna skoncentrować się na budowaniu regionalnej 
konkurencyjności, która w zrównoważony i harmonijny sposób 
ułatwi i wniesie wkład w proces trwałego i zrównoważonego 

rozwoju całego terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym 
EPRR powinna dążyć do uwolnienia potencjału ekonomicznego 
regionów poprzez stwarzanie nowych możliwości prowadze-
nia działalności gospodarczej i zatrudnienia tam, gdzie jest to 
najbardziej potrzebne.

Głównym celem EPRR powinny być działania skoncentrowa-
ne na możliwościach wzrostu poprzez wykorzystanie nieod-
krytego dotąd potencjału endogenicznego, gdziekolwiek on 
istnieje. W ten sposób redukcja regionalnych dysproporcji bę-
dzie rezultatem pełnego wykorzystania istniejących potencja-
łów regionalnych poprzez zdynamizowanie polityki rozwoju. 
W szczególności dotyczy to regionów mniej uprzywilejowa-
nych z niewykorzystanymi możliwościami w postaci niskiego 
wskaźnika aktywności ekonomicznej, braku warunków pro-
wadzenia działalności gospodarczej lub specjalizacji w dziedzi-
nach gospodarki wrażliwych na skutki globalizacji i przyspieszo-
ne zmiany technologiczne.

Powinna to być polityka, która ułatwia przewidywanie i adapta-
cję regionalnych gospodarek do zmieniających się warunków 
rynkowych, z jasnym ukierunkowaniem na terytorialny prze-
pływ innowacji i wykorzystanie wiedzy dla celów rozwoju go-
spodarczego. Ponadto polityka taka wymaga głębokiej wiedzy 
o możliwych przeszkodach w rozwoju i potencjale regionów 
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oraz – tam gdzie to możliwe – przeprowadzenia analizy po-
równawczej w odniesieniu do innych regionów Wspólnoty.

EPRR powinna także mieć na celu bardziej jakościowe aspek-
ty wzrostu i jego zrównoważenia, a nie tylko tradycyjne ma-
kroekonomiczne zmienne, takie jak dochód per capita. Dlatego 
polityka ta powinna stymulować długotrwały, zrównoważony 
rozwój potencjału gospodarczego każdego z europejskich re-
gionów. EPRR po 2013 r. powinna być postrzegana jako po-
lityka ukierunkowana na strukturalne czynniki konkurencyjno-
ści w potrójnym wymiarze: osiągnięcie rozwoju gospodarczego 
wspierającego środowiskowe i społeczne zrównoważenie. 

EPRR, dzięki swojej innowacyjności i poprzez zapewnienie lep-
szych struktur zarządzania, powinna funkcjonować jako euro-
pejska dźwignia zwiększania efektywności polityk narodowych 
i regionalnych. Może to być osiągnięte poprzez bardziej zinte-
growane podejście do polityki terytorialnej obejmującej wszyst-
kie aspekty rozwoju. Polityka rozwoju powinna także przypisać 
większą rolę sektorowi prywatnemu. Silniejsze partnerstwo 
publiczno – prywatne w procesie kształtowania, wdrażania 
i oceny jest niezbędne, aby z sukcesem zmierzyć się z regional-
nymi wyzwaniami przyszłości, a w szczególności z globalizacją 
oraz zmianami demograficznymi i klimatycznymi. Wychodząc 
z ogólnego przekonania, iż fundusze strukturalne nie są w sta-
nie same rozwiązać problemów związanych z dysproporcjami 
rozwojowymi w regionach, powinny one także funkcjonować 
jako dźwignia finansowa dla prywatnych inwestorów. 

W odniesieniu do finansowania i wdrażania…

Po drugie budżet EPRR, jego przyszły kształt i system wdraża-
nia po 2013 r. powinien zostać określony poprzez odpowiedź 
na poniższe kwestie:

  Czy nadal powinno się kontynuować politykę obejmującą 
wszystkie 27 krajów UE oraz całe ich terytoria, czy może po-
winniśmy się skoncentrować tylko na tych regionach, które 
po 2013 roku nadal będą regionami konwergencji (zakłada-
jąc, że kwalifikowalność regionów konwergencji nadal usta-
lana jest na poziomie 75 % PKB per capita)? Jaki może być 
wpływ przyszłego, możliwego rozszerzenia UE po 2014 na 
metodę 75% PKB per capita oraz liczbę i populację regio-
nów konwergencji?

  Czy ta przyszła polityka powinna skupić fundusze struktu-
ralne w jeden Fundusz Rozwoju Regionalnego (np. po czę-
ści funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Ry-
backiego i części Funduszu Społecznego) w celu zapewnienia 
zintegrowanego podejścia, większej przejrzystości i dalsze-
go uproszczenia? 

  Czy Fundusz Spójności w dalszym ciągu powinien funkcjono-
wać jako osobny fundusz pod parasolem funduszy struktu-
ralnych? Jeżeli tak, to czy dalej powinno utrzymywać się jego 
specyficzny charakter z określonymi celami, czy raczej nale-
żałoby uczynić go jednym z wymiarów współpracy teryto-
rialnej? Czy Fundusz Spójności powinien stać się specyficz-

nym narzędziem UE służącym wspieraniu ścieżki rozwoju 
makroekonomicznego i monetarnego nowych państw człon-
kowskich w ich dążeniach do przyjęcia euro?

  Czy polityka miejska powinna funkcjonować jako odrębny 
nurt EPRR czy raczej powinna być częścią zintegrowanego 
podejścia uwzględniającego spójność terytorialną w odnie-
sieniu do całego obszaru Unii? Jaka treść i rola będzie przypi-
sana koncepcji „spójności terytorialnej” zawartej w art. 158 
Traktatu Lizbońskiego?

  Czy współpraca terytorialna powinna pozostać osobnym ce-
lem polityki spójności przy utrzymaniu jej trójwymiarowego 
charakteru? Czy jej transnarodowy aspekt powinien zastąpić 
dotychczasowy cel 2, tj. regionalną konkurencyjność, czy ra-
czej ma połączyć się z obecnym Funduszem Spójności?

  Czy w ramach przyszłej polityki spójności powinna zostać 
zweryfikowana potrzeba lepszej integracji/koordynacji po-
między inwestycjami/działaniami gospodarczymi a kwestiami 
związanymi z rynkiem pracy?

  Czy EPRR powinna stać się głównym instrumentem finan-
sowym UE służącym do stawiania czoła potencjalnemu ne-
gatywnemu wpływowi szeregu wydarzeń społeczno-gospo-
darczych, takich jak: zmiany demograficzne, zmiany klimatu, 
globalizacja itd.?

Rozważając pierwsze pytanie, czy EPRR po 2013 nadal będzie 
obejmowała wszystkie regiony UE, należy przedstawić głębo-
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kie uzasadnienie tej idei i opracować metodę wdrażania tej po-
lityki. W aspekcie politycznym, pierwsza opcja powinna ułatwić 
wypracowanie konsensusu w sprawach budżetu. Należy jed-
nak odpowiednio zadbać o to, by uniknąć w przyszłości sytu-
acji prowadzenia tzw. dwutorowej polityki, czyli zróżnicowania 
jej treści i sposobu prowadzenia między regionami „konkuren-
cyjnymi”, w przeważającej części znajdującymi się w „starej” 
15, a regionami „konwergencji”, które znajdują się w obszarze 
pozostałej dwunastki.

Jeżeli zaś przyszła polityka spójności skoncentruje na mniej 
uprzywilejowanych obszarach konwergencji, w znacznym stop-
niu będzie mogła stać się polityką wspierającą proces gospo-
darczej i monetarnej integracji nowych państw członkowskich 
(UE-12) oraz potencjalnych nowych państw przystępujących 
do strefy jednolitego rynku. W tym przypadku polityka ta by-
łaby prowadzona głównie na poziomie krajowym, szczególnie 
biorąc pod uwagę liczbę nowych państw członkowskich. Może 
to wymagać zweryfikowania obecnych celów, kluczowych za-
sad i metod wspólnotowej polityki spójności.

W odniesieniu do drugiego pytania, oczywistym jest, że poje-
dynczy fundusz obejmujący wszystkie regionalne działania pro-
rozwojowe na różnych obszarach, byłby bardziej przejrzysty 
i usprawniłby racjonalizację polityki spójności. Ponadto był-
by w stanie zapewnić bardziej efektywne, zintegrowane podej-
ście oraz w bardziej spójny i logiczny sposób odpowiedziałby 

na nowy „terytorialny” cel nowego Traktatu. Takie rozwiązanie 
wiąże się jednak z modyfikacją Traktatu. 

Programy miejskie są bardzo dobrym sposobem eksponowania 
znaczenia Unii Europejskiej na poziomie lokalnym, a jednocze-
śnie stwarzają możliwość uczestnictwa instytucji bliskich oby-
watelom w europejskiej polityce rozwoju regionalnego, jako 
pełnoprawnych partnerów. Niemniej jednak, utrzymywanie 
problematyki rozwoju obszarów miejskich jako oddzielnego 
wymiaru EPRR może wytworzyć napięcia związane z równo-
ległością i konkurowaniem między zapotrzebowaniem na fun-
dusze oraz przejrzystością polityki. Należy również rozważyć, 
jak polityka miejska będzie zintegrowana z koncepcją spójno-
ści terytorialnej. Pozostaje zatem pytanie, jak połączyć tę poli-
tykę z EPRR bez utraty jej specyfiki związanej z oprzyrządowa-
niem i metodami. 

Pomimo odpowiedzi na trzy powyższe, kluczowe pytania, naj-
istotniejszym jest podkreślenie roli polityki regionalnej jako no-
woczesnego, instrumentu zrównoważonego rozwoju dla zinte-
growanego obszaru gospodarczego opartego na idei spójności 
terytorialnej w erze globalizacji, szczególnie w związku z jedną 
jej kluczowych ról jaką jest wspieranie głównych wyzwań po-
lityki UE, które stawia przed nią Strategia Lizbońska w latach 
2007-2013, a także zmaganie się z konsekwencjami zmian kli-
matycznych w okresie po roku 2013.



W kierunku nowego modelu polityki 
regionalnej. 
Wyzwania XXI wieku

DR PIOTR ŻUBER*

1 Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską, Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sierpień 2007.

* Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego

2 Poziom transferów rocznych w momencie podejmowania decyzji 
(szczyt w Brukseli 2005 rok) maksymalnie wynosił 3,92% polskie-
go PKB.
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1. Polska jako obszar problemowy i laboratorium 
europejskiej polityki spójności

Polska w Unii Europejskiej stała się, w świetle celów europej-
skiej polityki spójności, jej największym obszarem proble-
mowym. Niski w stosunku do średniej UE poziom rozwoju 
kraju i regionów, niska stopa zatrudnienia i wysoki poziom bez-
robocia, brak podstawowej infrastruktury decydującej o pozio-
mie konkurencyjności państw i regionów, niska zdolność do 
tworzenia innowacji, niesprawność administracji a także kon-
centracja przestrzenna problemów rozwojowych na niektó-
rych obszarach (obszary wiejskie, obszary wschodnie, obszary 
tradycyjnych przemysłów) wskazują na strukturalne, ukształ-
towane historycznie, przyczyny niskiego stopnia konwergencji 
społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Jednocześnie Polska w UE to także kraj w którym można za-
obserwować bardzo szybkie zmiany w niektórych segmentach 
gospodarki (wzrost gospodarczy, inwestycje bezpośrednie, 
wymiana handlowa, rynek pracy) oraz stosunkowo szybkie 
przekształcenia niektórych trwałych elementów struktu-
ry społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Najbardziej za-
uważalne zmiany o charakterze strukturalnym, które ujawniły 
się w ostatnich latach to m.in. zwiększanie poziomu zatrudnie-
nia, wzrost liczby absolwentów studiów wyższych prowadzący 
do zwiększenia odsetka osób z wykształceniem wyższym, gwał-
towne zmniejszanie się liczby pracujących w rolnictwie, wzrost 
zróżnicowań regionalnych i zwiększanie się roli dużych ośrod-
ków miejskich. Wolniej postępują zmiany w strukturze tworze-
nia PKB, zwiększanie poziomu inwestycji czy też rozwój powią-
zań transportowych o pierwszorzędnym znaczeniu dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki Polski1. Pomimo dużej dynami-
ki zmian w niektórych obszarach porównanie sytuacji w Pol-
sce i krajach, które razem z nami (lub wkrótce po nas) przystą-

piły do UE wskazuje, że zmiany ich struktur następują jeszcze 
szybciej. Powoduje to, że dystans rozwojowy w wielu katego-
riach maleje wprawdzie w stosunku do średniej UE, ale Pol-
ska rozwija się wolniej niż prawie wszystkie nowe kraje 
członkowskie.

Niski poziom rozwoju Polski w stosunku do średniej UE, zgod-
nie z zapisami traktatowymi i zasadami sformułowanymi dla eu-
ropejskiej polityki spójności jeszcze w końcu lat osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku pozwolił na objęcie całej Polski:

 w latach 2004-2006 celem pierwszym,
 a w latach 2007-2013 celem konwergencja europejskiej po-

lityki spójności.

W obu przypadkach oznaczało to olbrzymie, jak na sytuację na-
szego kraju, wzrastające w ujęciu rocznych zobowiązań (aż do 
roku 2013) transfery środków z budżetu UE na realizację dzia-
łań rozwojowych zgodnie z zasadami sformułowanymi dla in-
strumentów finansowych – funduszy strukturalnych i funduszu 
spójności. Planowana wielkość transferów środków z budżetu 
UE, które w latach 2007-2013 przekroczą 67 mld Euro (w ce-
nach bieżących)2, powoduje, że Polska staje się (w miejsce Hisz-
panii) największym beneficjentem europejskiej polityki spójno-
ści do którego trafić powinno około 20% całkowitej alokacji 
budżetu UE przeznaczonej na ten cel.

Nie przesądzając ustaleń jakie w wyniku dopiero co rozpoczy-
nającej się dyskusji zostaną za kilka lat podjęte przez kraje człon-
kowskie w stosunku do budżetu UE i polityk wspólnotowych 
po roku 2013 można założyć, że status największego benefi-
cjenta (lub jednego z największych) zmodernizowanej polityki 
spójności Polska utrzyma do roku 2020, a biorąc pod uwagę 
strukturalny charakter problemów rozwojowych, także będzie 
znaczącym klientem tej polityki po roku 2020.
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Powyższe obserwacje prowadzą do wniosku, że Polska w naj-
bliższych latach będzie największym laboratorium europejskiej 
polityki spójności. Europejska polityka spójności, która zgodnie 
z zapisami traktatowymi, jest sferą kompetencji dzielonej po-
między Komisją Europejską a krajem członkowskim będzie te-
stowana właśnie u nas. Brak osiągania założonych celów, niska 
efektywność wykorzystywania ośrodków w odniesieniu do in-
nych polityk europejskich i działań krajowych, czy też niemoż-
ność ich zagospodarowania ze względu na brak odpowiedniego 
potencjału administracyjnego i sprzyjającego środowiska praw-
nego, będzie nie tylko argumentem dla przeciwników prowa-
dzenia polityki spójności na poziomie europejskim ale także 
przede wszystkim będzie marnowaniem szansy przed jaką stoi 
nasz kraj w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku.

Duże problemy rozwojowe wynikające z historycznie ukształ-
towanej struktury społeczno-gospodarczej kraju, w zestawieniu 
z dużymi ośrodkami zewnętrznymi przekazywanymi naszemu 
krajowi w ramach europejskiej polityki spójności zmuszają do 
pogłębionej refleksji na temat średnio- i długookresowej stra-
tegii rozwojowej obejmującej zagadnienia społeczne, gospodar-
cze i przestrzenne. Chodzi tutaj nie tylko o wyznaczenie ce-
lów ale także o refleksję na temat wieloczynnikowego systemu 
zapewniającego możliwość ich pełnej realizacji – koordynację 
działań rozwojowych, monitorowanie, ewaluację skuteczności 
i efektywności dla poprawienia jakości zarządzania procesami 

rozwojowymi, kontrolę wykorzystania ośrodków, itp. Biorąc 
pod uwagę kierunek przekształceń ustrojowych w Polsce i zało-
żenia polityki spójności szczególna uwaga w myśleniu na temat 
ogólnej strategii rozwojowej winna być poświęcona roli polity-
ki regionalnej.

2. Polska jako laboratorium polityki regionalnej 
– kontekst krajowy, europejski i globalny

Polska nie tylko staje się największym beneficjentem europej-
skiej polityki spójności ale także jednym z największych labora-
toriów polityki regionalnej w świecie. Wynika to z rozpoczęte-
go dziewięć lat temu procesu budowy na poziomie województw 
samorządowego systemu zarządzania procesami rozwojowymi 
oraz stopniowego, a od 2007 skokowego, zwiększania ośrod-
ków finansowych udostępnianych na realizację przygotowywa-
nych na tym poziomie strategii i programów rozwojowych.

Udostępnianie coraz większych środków finansowych samo-
rządom wojewódzkim wiązać się musi z przekazywaniem kom-
petencji w zakresie realizacji zadań dotyczących dóbr i usług 
publicznych oraz ponownym określeniem roli różnych uczest-
ników rozwoju regionalnego. Proces ten doszedł obecnie do 
takiego punktu, w którym potrzebna jest refleksja nad kierun-
kiem dalszych zmian i przygotowanie odpowiednich zapisów 
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3 Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału te-
rytorialnego państwa z 24 lipca 1998 r.

4 Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r.
5 Ustawa o administracji rządowej w województwie z 5 czerwca 

1998 r.

w ustawach kompetencyjnych oraz odnoszących się do zagad-
nień finansowych. Brak tutaj możliwości zastosowania goto-
wych rozwiązań wypracowanych w innych krajach.

Przenoszenie pewnych elementów modeli ukształtowanych za 
granicą jest możliwe, ale nie zawsze się sprawdza. Polska mo-
gła się o tym już przekonać na podstawie doświadczeń z wy-
korzystaniem idei kontraktów regionalnych funkcjonujących od 
dziesięcioleci we Francji, a które w Polsce przybrały formy ka-
rykaturalne, ograniczając swój zakres do trybu przekazywania 
środków na realizację programów współfinansowanych ze źró-
deł UE.

Bardzo ważnym obszarem eksperymentowania będzie także 
znajdywanie w Polsce odpowiedniej równowagi pomiędzy poli-
tyką regionalną a politykami sektorowymi – w kontekście uwa-
runkowań globalnych i europejskich, w szczególności tymi o wy-
raźnym wpływie na kształtowanie się zjawisk przestrzennych, 
takich jak polityka transportowa, polityka obszarów wiejskich, 
polityka edukacyjna czy też odpowiedź na zmiany klimatyczne, 
procesy starzenia się ludności i problemy energetyczne. 

Chcąc być skuteczną, polityka regionalna w Polsce musi 
wypracować nowy skuteczny model powiązań z innymi 
politykami i określić do tego zasady koordynacji na różnych 
poziomach zarządzania – krajowym i regionalnym oraz pomię-
dzy nimi.

To, na ile powstający na naszych oczach model zarządzania pro-
cesami rozwojowymi w Polsce będzie efektywnym narzędziem 
realizacji celów europejskich, krajowych i wyznaczonych na po-
ziomie regionalnym będzie z pewnością interesujące dla więk-
szości krajów – beneficjentów europejskiej polityki spójności 
oraz tych myślących o decentralizacji systemu zarządzania pro-
cesami rozwojowymi na całym świecie, w szczególności zaś dla 
krajów rozwijających się.

3. Wyzwania przed polityka regionalną

Organizacja terytorialna Polski uległa po raz ostatni modyfika-
cji w roku 1999. Wprowadzono wtedy, obok poziomu gmin-
nego funkcjonującego od roku 1990, dwa dodatkowe poziomy 
samorządu terytorialnego – powiatowy oraz wojewódzki3. 
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały określony usta-
wowo zakres kompetencji, który od tego czasu jest stopniowo 
poszerzany. Szczególna rola w nowym systemie organizacji te-
rytorialnej kraju przypadła samorządom województw – pozo-
stając na mocy konstytucji jednostkami o tym samym statusie 
prawnym, co powiaty i gminy, jednocześnie uzyskały na mocy 
ustawy o samorządzie województwa obowiązek programowa-
nia i prowadzenia polityki rozwojowej na poziomie wojewódz-
twa także w zakresie odnoszącym się do działalności innych 
podmiotów publicznych (administracji rządowej, samorządu lo-
kalnego) podmiotów gospodarczych i społecznych4.

Przypisane prawnie kompetencje nie mogły i nie mogą do dziś 
być jednak wypełnionie ze względu na brak spójności w okre-
śleniu kompetencji innych podmiotów władzy publicznej, w tym 
administracji i rządowej5 działającej na poziomie krajowym i wo-
jewódzkim braku decentralizacji zarządzania poszczególnymi 
politykami sektorowymi i nieudostępnianiem adekwatnych do 
zadań środków finansowych. Nie zmieniły zasadniczo tego sta-
nu rzeczy kolejne nowelizacje ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego ani też wprowadzenie w roku 1999 
Ustawy o Rozwoju Regionalnym, na mocy której samorządy te-
rytorialne począwszy od roku 2001 zaczęły uzyskiwać pewne 
dodatkowe środki na realizację zadań określonych w kontrak-
tach wojewódzkich podpisywanych z Rządem RP.

Zwiększanie ilości środków finansowych przekazywanych z po-
ziomu krajowego na realizację przedsięwzięć finansowych re-
alizowanych w województwach przez jednostki samorządu te-
rytorialnego na podstawie wojewódzkich strategii rozwoju 
odbywało się głównie dzięki stopniowemu zwiększaniu środ-
ków UE:

 przed rokiem 2004 w ramach programu Phare i SAPARD 
oraz programowi ISPA,

 w pierwszym okresie po przystąpieniu Polski do UE dzię-
ki programom operacyjnym i projektom Funduszu Spójno-
ści realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 
2004-2004, w tym zarządzanego przez Ministra Rozwo-
ju Regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

 a od roku 2007 w ramach Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia na lata 2007-2013, w tym indywidualnych re-
gionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez 
samorządy województw, programowi operacyjnemu Pol-
ska Wschodnia oraz programom sektorowym zarządzanym 
przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 

Zwiększanie środków finansowych pozostawionych sa-
morządom wojewódzkim dla realizacji przygotowywanych 
przez nie programów regionalnych bądź priorytetów w ramach 
programów sektorowych, nie szło jednakże w parze z sys-
temową refleksją na temat ich nowej roli w realizacji stra-
tegii rozwojowej państwa, kształtowania się nowego typu 
relacji pomiędzy Komisją Europejską, rządem, samorządem 
województwa a innymi aktorami gry o rozwój (inne samorzą-
dy terytorialne, pozostałe instytucje publiczne, partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy) czy też koniecznością przeorganizowania 
systemu finansowania całej krajowej polityki regionalnej (np. 
rola kontraktów wojewódzkich).Podporządkowanie w ostat-
nich latach działalności samorządów wojewódzkich pełnemu 
wykorzystaniu środków UE oraz tworzeniu systemu instytu-
cjonalnego dla zapewnienia skutecznego wdrażania programów 
operacyjnych współfinansowanych tymi środkami, odsunęło na 
dalszy plan zagadnienia związane z budową potencjału regio-
nów do formułowania strategicznej wizji tworzonej w odniesie-
niu do unikalnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzen-



nej województw. Systemowo nie zostały także uporządkowane 
zagadnienia związane z koordynacją działań podejmowanych 
w ramach programów współfinansowanych ze środków UE 
a programami i projektami współfinansowanymi ze źródeł kra-
jowych budżetu państwa, funduszy celowych czy też np. poży-
czek EBI. Odrębnym problemem dla którego od lat nie znale-
ziono rozwiązania są różne mechanizmy alokacji przestrzennej 
środków finansowych w ramach różnych sfer działalności rządu 
(np. zdrowie, rolnictwo, oświata, polityka rynku pracy).

Powoduje to nieskuteczność w osiąganiu wyznaczonych 
celów w ramach polityki regionalnej przez krajowe pod-
mioty publiczne (rząd, samorządy wojewódzkie). Wkrótce też 
może się okazać, że bez zasadniczej harmonizacji pomiędzy in-
strumentami krajowymi a współfinansowanym przez UE nie 
będzie możliwe osiąganie zakładanych efektów europej-
skiej polityki spójności – wzrostu konwergencji, wzrostu 
konkurencyjności, wzrostu zatrudnienia itp.

Krajowa polityka rozwoju, w tym polityka regionalna, muszą 
się więc zmieniać aby zwiększyć efektywność wykorzy-
stywania środków publicznych, w tym tych otrzymywa-
nych w ramach polityki spójności finansowanej UE.

4. Podstawowe pytania do dyskusji

Dziś, na początku 2008 roku, brak jest kompleksowej oce-
ny dotychczasowych efektów i efektywności krajowej polity-
ki regionalnej. Wiele interesujących obserwacji zostało po-
czynionych w ramach prac nad strategiami i dokumentami 
programowymi powstającymi w MRR (SRK 2007-2015, NSRO 
2007-2013 i inne), cenne informacje zawierają także rapor-
ty publikowane przez resort6, ośrodki naukowe (IBnGR, EU-
ROREG i inne) oraz poszczególnych badaczy. Powstaje cieka-
wa, miejmy nadzieję, monografia dotycząca tej problematyki 
pt: „Przegląd Terytorialny Polski” opracowywana przez OECD 
oraz trwają prace nad Koncepcją Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju w ramach których przygotowano (i przedysku-
towano) szereg interesujących ekspertyz i analiza zawierających 
wiele cennych obserwacji także dla polityki rozwoju regionalne-
go. Istnieje także dużo (a ich liczba stale rośnie) ciekawych ana-
liz i ewaluacji przeprowadzanych na poziomie krajowym i regio-
nalnym odnoszących się jednak głównie do sprawności systemu 
administracyjnego, skuteczności poszczególnych instrumentów 
programów operacyjnych i funduszy współfinansowanych w la-
tach 2004-2006 z funduszy strukturalnych UE7.

Wszystkie te powyższe źródła, pomimo braku kompleksowej 
monografii na temat stanu polskich regionów i polityki regional-
nej na początku XXI, pozwalają na wskazanie kilku kluczowych 
obszarów tematycznych, wokół których w ciągu najbliższych 

6 Np. Raport o rozwoju i polityce regionalnej, MRR, listopad 2007.
7 Patrz: Baza danych ewaluacyjnych w ramach NPR 2004-2006 

i NSRO 2007-2013, Krajowa Jednostka Oceny, MRR, www.fundu-
szestrukturalne.gov.pl.

kilku miesięcy powinna koncentrować się debata na temat po-
żądanego kształtu polityki regionalnej w Polsce odpowiadające-
go na nowe wyzwania o charakterze zewnętrznym (takie jak 
globalizacja, reforma europejskiej polityki spójności, koordyna-
cja z innymi politykami wspólnotowymi) i wewnętrznym (re-
forma systemu administracji terytorialnej, redefinicja celów 
i instrumentów polityki regionalnej, koordynacja pomiędzy po-
lityką regionalną a politykami sektorowymi, itp.).

1. Konsekwencje decentralizacji zarządzania środkami 
UE dla krajowej polityki regionalnej. 

Samorządy wojewódzkie, dzięki znacznej decentralizacji za-
rządzania środkami UE, odpowiadają bezpośrednio za wy-
datkowanie znacznych środków finansowych przeznaczo-
nych na realizację własnych strategii rozwojowych (ok. 25% 
całej alokacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 
lata 2007-2013) oraz bezpośrednio, nie ponosząc końcowej 
odpowiedzialności wobec UE, odpowiadają za wybór projek-
tów w kilku obszarach związanych z rynkiem pracy (w ramach 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
przez ESF) oraz wsparcie dla restrukturyzacji obszarów wiej-
skich (w ramach Programu Restrukturyzacji Obszarów Wiej-
skich – PROW realizowanego jako element Wspólnej Polity-
ki Rolnej). Decentralizacja zarządzania środkami UE w sytuacji 
niepełnego dostosowania instrumentów prawnych i finanso-
wych wykorzystywanych w ramach krajowego systemu polityki 
regionalnej w najbliższym czasie wzmoże presję na:

 zwiększanie ilości środków finansowych pochodzących ze 
źródeł publicznych (budżetowych i funduszy celowych) 
przeznaczanych na zapewnienie współfinansowania realizo-
wanych na poziomie regionalnym projektów oraz zapewnie-
nie sprawnych mechanizmów ich przekazywania i rozliczania 
(obecne problemy z tzw. dotacją rozwojową),

 refleksję nad zadaniami poziomu krajowego i regionalnego 
w realizacji polityki rozwoju (problem tzw. linii demarkacyj-

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE

NR 2 (14) 2008

- 18 -



8 Przestrzenne Zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych 
w Polsce w latach 2004-2005, W. Misiąg z zespołem, IBnGR na zle-
cenie MRR, grudzień 2007.

nej) – proces ten de facto zmusza do przeanalizowania, któ-
re z poziomów zarządzania jest najbardziej efektywne w re-
alizacji różnych zadań publicznych,

 przeanalizowanie roli i kompetencji wszystkich aktorów gry 
o rozwój (samorządy terytorialne, administracja rządowa, 
partnerzy społeczni i gospodarczy a także Komisja Europej-
ska) i ustalenia wzajemnych ich relacji. Powyżej wymienio-
ne zagadnienia zostaną omówione szerzej w dalszej części 
tego tekstu.

2. Model powiązania europejskiej polityki spójności 
z krajową polityką regionalną

Udział środków krajowych przeznaczonych na realizację 
działań rozwojowych przez samorządy wojewódzkie jest mini-
malny i sprowadza się głównie do określanych w kontraktach 
wojewódzkich kwot środków przeznaczonych na współfinan-
sowanie regionalnych programów operacyjnych z budżetu pań-
stwa. Oczywiste pytanie w tym kontekście brzmi, czy taki mo-
del jest do utrzymania i czy jest on pożądany z punktu widzenia 
długofalowych interesów państwa? Szczególne znaczenie ma tu-
taj odpowiedź na pytanie jak długo model polityki regionalnej 
w Polsce może i powinien być określany prawie wyłącznie po-
przez ustalenia dotyczące europejskiej polityki spójności? Pol-
ska będzie jej największym beneficjentem jeszcze przez wie-
le lat i naturalne jest, że musi szczególnie w tym obszarze być 
aktywna na poziomie europejskim ale czy to wystarczy dla za-
pewnienia osiągania spodziewanych celów – budowy konku-
rencyjności regionalnej i sprzyjanie wyrównywaniu szans obsza-
rom problemowym? Odpowiedź wydaje się oczywista – sama 
polityka spójności nie wystarczy tym bardziej, że jej względne 
znaczenie po roku 2013 będzie maleć. Polska musi się poku-
sić o refleksję na temat zmian w modelu, który ukształtował się 
w ciągu kilku ostatnich lat – pytanie więc brzmi nie czy tylko, 
ale w jaki sposób i jak powinien wyglądać kalendarz wprowa-
dzania tych zmian.

3. Redefinicja i stopień szczegółowości celów i zasad kra-
jowej polityki regionalnej

Cele polityki regionalnej państwa są obecnie określone 
bardzo ogólnie w średniookresowych dokumentach określa-
jących strategię wykorzystania środków UE (Narodowe Stra-
tegiczne Ramy Odniesienia 2007-2013) oraz ogólnego doku-
mentu rozwoju kraju (Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015), 
brakuje natomiast (wobec zaprzestania przygotowywania Na-
rodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, która obowiązywała 
w latach 2001-2006) precyzyjnego określenia celów operacyj-
nych, określenia strategii ich osiągania oraz szczegółowych za-
sad i sposobów postępowania. Zastępczo różne aspekty poli-
tyki regionalnej państwa ustalane są na poziomie operacyjnym 
m.in. poprzez formułowanie wytycznych Ministra Rozwoju Re-
gionalnego, ustalanie linii delimitacyjnej odnoszącej się do za-
kresu interwencji w ramach różnych programów czy też formu-
łowanie zaleceń odnoszących się do konkretnych problemów 
implementacyjnych. W kontekście nowych wyzwań zewnętrz-
nych i wewnętrznych, w tym m.in. z ponownym rozpoczęciem 
prac nad wypracowywaniem nowych rozwiązań dotyczących fi-
nansów publicznych (np. budżet zadaniowy), ustrojowych (do-

kończenie reformy administracyjnej), planowania strategicz-
nego (zapewnienie koordynacji i kolejna próba zmniejszenia 
sektorowości podejścia w praktyce społeczno-gospodarczej) 
istotna jest refleksja nad celami i zasadami polityki regio-
nalnej państwa, stopniem ich szczegółowości, a także spo-
sobami ich sformułowania i osiągania w nowym, antycypowa-
nym systemie finansowym, układzie administracyjnym (zmiana 
ról – wzrost znaczenia poziomu regionalnego), czy też zmia-
ny sposobu zależności i przenikania się z politykami horyzontal-
nymi i sektorowymi.

4. Określenie najbardziej efektywnego poziomu plano-
wania i realizacji zadań publicznych oraz racjonaliza-
cja mechanizmów alokacji przestrzennej różnych poli-
tyk sektorowych

Przy okazji przenoszenia na samorządowy poziom regionalny 
odpowiedzialności za wydatkowanie dużej części środków fi-
nansowych UE udostępnianych w ramach polityki spójności 
i przygotowywania odpowiednich dokumentów operacyjnych 
okazało się, że podział kompetencji pomiędzy poziomami re-
gionalnym i krajowym w programowaniu i realizacji zadań z za-
kresu poszczególnych sfer działalności społeczno-gospodarczej 
jeszcze do niedawna pozostających całkowicie domeną rządu 
(niektóre przykłady to polityka rynku pracy, polityka wobec 
obszarów wiejskich, polityka inwestycyjna w obszarze ochro-
ny środowiska, polityka wobec MSP) jest bardzo niejasny (do-
świadczenie tzw. linii demarkacyjnej). W dużej mierze podle-
ga on przetargowi pomiędzy różnymi aktorami gry o rozwój 
w miejsce systemowego zastosowania zasady pomocniczości 
i ocenie, który z poziomów gwarantuje największą efektywność 
poziomu zarządzania dla realizacji zadań.

Przenoszenie zadań na poziom regionalny w sferach nie obję-
tych polityką spójności odbywa się stopniowo od roku 1999, 
ale proces ten jest dość chaotyczny. Wydaje się, że nie poprze-
dzają go analizy efektywności a raczej u jego podstawy pojawia 
się założenie o przenoszeniu na poziom samorządowy tych za-
dań, z którymi nie daje sobie rady administracja rządowa. Jak 
wskazują badania IBnGR8 w wielu obszarach działalności admi-
nistracji publicznej szczebla krajowego nie wiadomo ponadto 
jakie były przyczyny konstruowania różnych mechanizmów alo-
kacji przestrzennej środków i zadań publicznych (np. w obsza-
rze zdrowia ochrony zdrowia czy ubezpieczeń społecznych).

Wzmaga to chaos kompetencyjny, utrudnia lub wręcz unie-
możliwia osiąganie jakichkolwiek celów polityki regionalnej (bo 
instrumenty polityk sektorowych działają w przeciwnych kie-
runkach). W tej sytuacji powstaje konieczność systemowej re-
fleksji nad kompetencjami w obszarze działań całej administracji 
publicznej i określenie najbardziej efektywnego poziomu zarzą-
dzania sferą publiczną i racjonalizacji mechanizmów dystrybucji 
środków publicznych.
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5. Wzmocnienie koordynacji działań podejmowanych 
w ramach polityki regionalnej i polityk sektorowych 
oraz pomiędzy różnymi aktorami gry o rozwój

Nadal utrzymują się znaczne trudności w zapewnieniu koordy-
nacji różnych przedsięwzięć realizowanych w ramach polity-
ki regionalnej i w ramach innych polityk sektorowych. Istnieją 
także trudności w zapewnieniu spójności działań podejmowa-
nych przez samorządy województw z działaniami innych pod-
miotów (administracja rządowa, jednostki samorządu, podmio-
ty prywatne) finansującymi przedsięwzięcia z własnych źródeł 
lub też np. z budżetu państwa. Problemy te wynikają zarówno 
z uwarunkowań o charakterze instytucjonalnym (niedookreślo-
ne bądź określone błędnie kompetencje różnych organów), jak 
i z kultury administracyjnej, w której dopiero pomału zakorze-
nia się przejmowana m.in. z systemu europejskiej polityki spój-
ności zasada uzgadniania i współpracy przy rozwiązywania pro-
blemów rozwojowych z możliwie szeroką gamą podmiotów 
publicznych i prywatnych. Część z tych problemów ma nawet 
swoje źródło w regulacjach UE dotyczących zasad funkcjono-
wania instrumentów finansowych w ramach różnych polityk 
– najbardziej ewidentnym przykładem jest tutaj mechanizm 
koordynacji a raczej jej brak pomiędzy instrumentami polityki 
spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do rozwo-
ju obszarów wiejskich. Inne przykłady dotyczą inwestycji w sie-
ciach TEN i polityki konkurencyjności.

Pytaniem otwartym pozostaje jak zapewniać najbardziej efek-
tywną koordynację dla osiągania wyznaczonych celów strate-
gicznych i operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym 
uwzględniając interesy różnych podmiotów, ale jednocześnie 
zapewniającą wysoką wartość dodaną a nie dodatkowe biuro-
kratyczne obciążenia. Wykorzystywane obecnie w praktyce 
rozwiązania wypracowane w ramach polityki spójności np. ko-
mitety monitorujące tylko do pewnego stopnia mogą być uzna-
ne za godne naśladowania. Także koncentracja uprawnień pro-
gramowych i zarządczych w pojedynczych instytucjach (takich, 
jak np. MRR!) ma swoje wady i zalety.

6. Redefinicja ról różnych podmiotów w polityce regio-
nalnej państwa

Decentralizacja zarządzania programami operacyjnymi na po-
ziom regionalny jeszcze bardziej uwidoczniła występujące od 
roku 1999 konflikty pomiędzy interesami administracji rzą-
dowej, poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, 
pozostałych podmiotów publicznych, partnerów społecznych 
i ekonomicznych. W pierwszych latach dwudziestego pierw-
szego wieku ostrze dyskusji skierowane było na relacje pomię-
dzy rządem a samorządem wojewódzkim – szczególnie zapal-
nym obszarem były kompetencje wojewody oraz samorządu 
wojewódzkiego. Szczyt konfliktu przypadł na pierwsze lata po 
wejściu Polski do UE, kiedy uruchamiano program ZPORR 
(Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
2004-2006) – okazało się, że tworząc procedury implementa-
cyjne tego programu musiano dokonać weryfikacji (ponowne-
go tłumaczenia) uprawnień i odpowiedzialności różnych orga-
nów władzy publicznej w odniesieniu do problematyki realizacji 
polityki regionalnej.

Znaleziony kompromis nie był trwały i w latach 2007-2013 dal-
szym zmianom uległ zarówno zakres obowiązków wojewody, 
jak i samorządu województwa w implementacji regionalnych 
programów rozwojowych. Biorąc jednak pod uwagę pierwsze 
doświadczenia z funkcjonowania Ustawy o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju można przypuścić, że dalsze zmiany w tym 
obszarze będą następowały.

Model relacji pomiędzy samorządem wojewódzkim i admini-
stracją rządową nie jest stabilny i będzie ulegał dalszej ewolucji. 
Nadal na przykład dookreślenia wymagają uprawnienia i rola ad-
ministracji rządowej i samorządowej w realizacji polityki regio-
nalnej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów zarówno 
do Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jak i in-
nych aktów prawnych (Ustawa o finansach publicznych, Ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzennym i inne).

Obecnie jednak, także na wskutek wyzwań globalizacyjnych 
(presja konkurencyjna, strategia lizbońska, zagrożenia ekolo-
giczne, itp.) oraz kierunku w jakim ewoluuje europejska po-
lityka spójności, częściej pojawiają się pytania dotyczące roli 
innych aktorów polityki regionalnej takich jak: duże miasta (me-
tropolie), sektor przedsiębiorstw w tym korporacje między-
narodowe, banki i instytucje finansowe, lokalne jednostki te-
rytorialne i ich przedstawicielstwa na poziomie regionalnym i 
krajowym, sektor pozarządowy, pozostali partnerzy społeczni 
i gospodarczy.

W kontekście tworzenia stabilnych ram instytucjonalnych dla 
prowadzenia polityki regionalnej, Polsce niezbędna jest więc 
debata na temat roli poszczególnych podmiotów w programo-
waniu i realizacji polityki regionalnej państwa. Debata ta ma bez 
wątpienia charakter ustrojowy – jej wynik może przesądzić 
o modelu funkcjonowania państwa i prowadzenia polityki roz-
wojowej na długie lata.

7. Poszukiwanie sposobów zwiększania efektywności 
działań w ramach polityki regionalnej

Polska wykorzystująca obecnie olbrzymie zasoby środków 
z polityki spójności musi być zainteresowana jak najbardziej 
efektywnym wykorzystaniem środków finansowych – efek-
tywność należy przy tym rozumieć jako zdolność do skutecz-
nej realizacji określonych celów. W przypadku polityki regio-
nalnej stosowanie zasady pomiaru i uwzględniania czynnika 
skuteczności i efektywności interwencji publicznych powinno 
być szczególnie poważnie brane pod uwagę ze względu na duże 
oczekiwania w tym względzie (np. co do niwelowania różnic 
rozwojowych pomiędzy regionami) oraz decentralizację zarzą-
dzania środkami. Decentralizacja tylko wtedy będzie korzyst-
na dla interesów państwa i społeczeństwa jako całości, kiedy 
w jej wyniku zarządzanie środkami publicznymi będzie bardziej 
efektywne – a skutki tego zostaną społecznie zaaprobowane. 
W wielu przypadkach ze względu na swoje upolitycznienie oraz 
brak odpowiedniej jakości administracji, samorząd wojewódz-
ki nie odgrywa przypisanej mu roli strategicznego zarządcy pro-
cesami rozwojowymi w województwie a jedynie pośrednika 
w przekazywaniu środków finansowych na rzecz różnych lobby 
regionalnych i lokalnych. W takim systemie bardzo często środ-
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ki UE są traktowane jako rekompensata na wyrównywanie bra-
ków infrastrukturalnych.

Skutkuje to rozpraszaniem interwencji i ma fatalne skutki dla 
samych zainteresowanych – mieszkańców regionów, które 
w wyniku błędnych, krótkowzrocznych decyzji władz regional-
nych tracą unikalną być może (biorąc pod uwagę obecną skalę 
transferów finansowych) szansę na przezwyciężanie historycz-
nie ukształtowanych problemów o charakterze strukturalnym. 
O ile europejska polityka spójności w Polsce wydaje się być bar-
dziej efektywna niż polityki rozwojowe finansowane wyłącznie 
ze źródeł krajowych i nie podlegające dotychczas tym samym 
rygorom monitorowania i ewaluacji, to jednak i tutaj znaleźć 
można (np. w ramach ZPORR) wiele niepokojących przykła-
dów w jaki sposób decyzje podejmowane w odniesieniu do po-
szczególnych projektów zmniejszają możliwooeci realizacji za-
łożonych celów rozwojowych na poziomie kraju czy regionu.

Prowadzi to do osłabiania efektywności całej polityki spójno-
ści, która nie jest w stanie dostarczyć tego co sama (np. za po-
mocą wskaźników w dokumentach programujących) założyła. 
Argument ten jest zresztą często podnoszony przez przeciw-
ników polityki spójności, w szczególności w krajach płatników 
netto, w debacie na temat jej przyszłości. Chcąc zachować duże 
transfery na rozwój Polski i jej regionów musimy zastanowić 
się jak zwiększać efektywność polityki regionalnej? Jak konstru-
ować instrumenty wymuszające efektywność? Czy zwiększenie 
efektywności osiągać poprzez ograniczanie zakresu interwen-
cji czy też raczej ściślejsze powiązanie przekazywania środków 
z uzyskiwanymi rezultatami? A może wprowadzić na większą 
skalę stosowanie rezerw środków przeznaczanych dla najbar-
dziej efektywnych? Na jakim poziomie te ewentualne rezerwy 
powinny być konstruowane? Krajowym czy regionalnym? Po-
wiązana grupa pytań dotyczy sposobu budowy instrumentów 
pomiaru efektywności. Nie wystarczają już ewaluacje wybra-
nych instrumentów rozwojowych – nieuniknione jest bardziej 

kompleksowe spojrzenie na efektywność, uwzględniające za-
równo nowe koncepcje naukowe, jak i jej zintegrowany, mul-
ti-sektorowy charakter.

8. Wydłużenie perspektywy planistycznego na poziomie 
krajowym i regionalnym

Dotychczasowe, całkiem liczne na tle innych krajów, doświad-
czenia Polski z długookresowym planowaniem społeczno-go-
spodarczym i przestrzennym nie dostarczają dobrych przy-
kładów – myślenie o odleglejszej przyszłości było często 
schematyczne a nawet najlepsze wizje nie miały szans na reali-
zację, bo nie funkcjonował przez ostatnich kilkadziesiąt lat sys-
tem skutecznej operacjonalizacji ich wdrażania (ukonkretnianie 
celów, owskaźnikowanie, zapewnianie środków finansowych 
w długim horyzoncie czasowym, itp.). Obecne wyzwania przed 
jakimi staje UE oraz Polska jeszcze raz każą przywołać problem 
wydłużania perspektywy refleksji na temat odleglejszej przy-
szłości (powyżej 7 lat) i budowy w odniesieniu do sformuło-
wanych wizji narzędzi skutecznej ich realizacji. W tym miejscu 
pojawia się pytanie o model planowania strategicznego w Pol-
sce – jakie powinny być relacje pomiędzy dokumentami dłu-
gookresowymi a średnio i krótkookresowymi? Jakie powinny 
być relacje między dokumentami strategicznymi a operacyjny-
mi – planami i programami? Jakie dokumenty należy zmodyfi-
kować i jakie akty prawne wymagają przepracowania?

Szczególnym zagadnieniem w odniesieniu do zapewniania sku-
tecznego osiągania celów polityki regionalnej jest wydłużenie 
horyzontu planowania działań rozwojowych na poziomie regio-
nalnym. Wynika to ze stosunkowo ograniczonych doświadczeń 
poziomu regionalnego w tym obszarze (wobec centralizacji pla-
nowania przed 1999) oraz braku postrzegania tego typu plano-
wania jako skutecznego mechanizmu osiągania celów rozwojo-
wych (wobec braku zagwarantowania środków na ich realizację 
przed wejściem Polski do UE).



ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE

NR 2 (14) 2008

- 22 -

Już obecnie obowiązują strategie rozwoju województw, któ-
rych horyzont czasowy sięga dwudziestu kilku lat – nie zna-
czy to jednak, że są one gwarancją realizowanych zapisanych 
w nich celów. Podobnie jak miało to miejsce jeszcze do nie-
dawna na poziomie krajowym, brak w nich określenia systemu 
powiązań pomiędzy ich zapisami a dokumentami operacyjnymi. 
Z różnych względów nie stanowią one także punktu odniesie-
nia dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podstawowe 
pytania w tym obszarze to jak wzmacniać zdolność samorządu 
województwa do programowania strategicznego przekraczają-
cego horyzont czasowy politycznych wyborów i jak zwiększać 
zainteresowanie tegoż samorządu do wykorzystywania plano-
wania długookresowego jako narzędzia zarządzania procesami 
rozwojowymi?

9. Wzmocnienie współpracy przy programowaniu i re-
alizacji polityki regionalnej – partnerstwo

Niewątpliwą słabością dotychczasowego systemu programowa-
nia i realizacji polityk rozwojowych w Polsce, w tym polityki re-
gionalnej, było jeszcze do niedawna niewykorzystywanie dla za-
pewnienia osiągania celów rozwojowych, zarówno na poziomie 
krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, sprawnie funkcjonują-
cego systemu współpracy pomiędzy partnerami reprezentują-
cymi różne instytucje publiczne (rząd, samorządy terytorialne, 
inne instytucje), podmioty prywatne czy organizacje trzeciego 
sektora. Zmiany w tym zakresie wymusiły obowiązki nałożo-
ne przez regulacje UE – np. konieczność powoływania Komi-
tetów Monitorujących, organizowania konsultacji społecznych 
czy też promowanie podejścia oddolnego np. w przypadku pro-
gramu LEADER czy EQUAL. Nie mniej jednak nadal bardzo 
często zalecenia w tym zakresie traktowane są bardzo formal-
nie i nie widać w wielu obszarach chęci administracji rządowej 
i samorządów wojewódzkich wykorzystywania dostępnych in-
strumentów dla zwiększenia stopnia adekwatności do potrzeb 
i efektywności podejmowanych interwencji. Biorąc pod uwa-
gę jedno z podstawowych założeń rozwoju regionalnego (po-
dejście oddolne) i doświadczenia w tym zakresie innych kra-
jów członkowskich UE (np.Irlandii czy Finlandii) – zbudowanie 
sprawnych mechanizmów współpracy na poziomie sub-regio-
nalnym jest istotnym komponentem sukcesów polityki regio-
nalnej. Formułowanie propozycji systemów instytucjonalnego 
partnerstwa powinno być oparte na analizie dotychczasowych 
doświadczeń w funkcjonowaniu systemu partnerstwa w Polsce 
– wielu różnych inicjatyw pojawiających się w tym zakresie na 
poziomie regionalnym i lokalnym. Które z nich są najbardziej 
skuteczne? Które z nich zmniejszają występujące tendencje do 
konkurowania a zachęcają do współpracy przy rozwiązywaniu 
problemów rozwojowych? Jak promować partnerstwo w no-
wych uwarunkowaniach ustrojowych (decentralizacja)?

10. Wymiar terytorialny polityki regionalnej

Banałem jest stwierdzenie, że polityka regionalna jest polity-
ką o charakterze przestrzennym. Wydaje się jednak na pod-
stawie dotychczasowych doświadczeń, że w dużej mierze jest 
ona rozumiana jako polityka odnosząca się do województw 
– jednostek podziału administracyjnego kraju, podczas gdy 
wachlarz zagadnień związanych z wymiarem terytorialnym 

polityki regionalnej jest znacznie szerszy. Obejmuje on m.in. 
wszystkie elementy struktury przestrzennej kraju poczynając 
od miast i obszarów wiejskich oraz wzajemnych relacji pomię-
dzy nimi, różnych innych obszarów problemowych umiejsco-
wionych geograficznie (środowiskowe, przemysłowe, rolnicze, 
górskie, brzeg morza, obszary przygraniczne itp.), zagadnienia 
kształtowania sieci transportowych i telekomunikacyjnych czy 
też organizacji w przestrzeni usług publicznych. Obecne prace 
nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju (do roku 2033) oraz wprowadzenie spójności terytorial-
nej do Traktatu Lizbońskiego powoduje, że w ramach refleksji 
nad kształtem polityki regionalnej powinna także odbyć się dys-
kusja nad wzajemnymi związkami pomiędzy polityką regional-
ną i polityką przestrzenną zarówno na poziomie krajowym, re-
gionalnym jak i lokalnym. Jak uwzględniać wymiar terytorialny 
w realizacji celów polityki regionalnej państwa? Które z elemen-
tów tego wymiaru są najistotniejsze? Jaka jest rola polityki re-
gionalnej w osiąganiu celów polityki przestrzennej państwa? Jak 
integrować w tym kontekście polityki sektorowe o wyraźnych 
efektach przestrzennych (np. polityka wobec obszarów wiej-
skich) z głównym nurtem działań rozwojowych?

Podsumowanie

Powyższe obserwacje wskazują, że zarówno podstawy progra-
mowe (cele, zasady, instrumenty), sytuacja prawna i finansowa, 
sposób postępowania a także kompetencje głównych aktorów 
polityki regionalnej w Polsce od roku 1999 ciągle ewoluują. 
W kontekście zwiększania się roli Polski jako głównego bene-
ficjenta europejskiej polityki spójności i zaawansowania proce-
su decentralizacji, w interesie naszego kraju leży jak najszybsze 
prawne uporządkowanie relacji pomiędzy głównymi graczami 
gry o rozwój w Polsce, uszczegółowienie celów polityki regio-
nalnej państwa i metod ich osiągania (także poprzez analizę za-
kresu różnych polityk sektorowych) oraz ponowne przemy-
ślenie krajowych mechanizmów (w tym finansowych) wsparcia 
rozwoju regionalnego. Zrozumiałe jest, że przyjęte rozwiąza-
nia nie mogą dotyczyć tylko wąsko rozumianej sfery kompeten-
cji Ministra Rozwoju Regionalnego i jego relacji z innymi pod-
miotami a de facto dotykają one podstaw ustrojowych państwa 
(kompetencje samorządów terytorialnych versus administra-
cja rządowa), kompetencji poszczególnych ministerstw (analiza 
najbardziej efektywnego poziomu dostarczania różnego rodza-
ju dóbr i usług publicznych) oraz systemu finansów publicz-
nych. W dużej mierze rozwiązania w tym obszarze muszą także 
uwzględniać (być do nich komplementarne) zarówno obowią-
zujące, jak i przewidywane (czy nawet postulowane) cele i me-
chanizmy realizacji europejskiej polityki spójności. W większym 
niż dotychczas stopniu muszą one także uwzględnić uwarunko-
wania, nie tylko europejskie, ale także o zasięgu globalnym, po-
dobnie jak próbuje to czynić Strategia Lizbońska. Zapewni to 
większą efektywność wykorzystania środków finansowych, co 
korzystnie wpływać będzie na postrzeganie europejskiej poli-
tyki spójności wśród innych krajów UE, ale także uporządkuje 
system zarządzania i realizacji polityki regionalnej, co powinno 
skutkować oszczędnościami w zakresie kosztów administracyj-
nych jego funkcjonowania.
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Opinia dotycząca polityki spójności po 2013 r.

DR HAB. INŻ. TOMASZ PARTEKA*

Opinia dotycząca polityki spójności po 2013 r.

Pożądane kierunki reform

Dyskusja nad polityką spójności powinna śmielej zauwa-
żać tempo narastania nowych uwarunkowań. Obraca-
my się bowiem wciąż w kręgu tych samych „mantr”: 

globalizacja, terroryzm, zmiany klimatu, demografia. Powinna 
nastąpić redefinicja zewnętrznych uwarunkowań, także tych 
o charakterze nieustabilizowanych symptomów, które wyma-
gają sprawnego i szybkiego foresighu.

Uwarunkowaniami brzegowymi może być przyjęcie założeń 
(hipotez): 

1. Globalizacja osiągnęła swój szczyt i obraca się przeciw kre-
atorom (USA). USA wchodzi w fazę kryzysu. Polska w orien-
tacji euroatlantyckiej nie może lekceważyć tego symptomu. 

2. W Europie coraz ważniejsze mogą być niepokoje grup za-
grożonych trwałym wykluczeniem (Francja – obecnie kry-
zys emigrantów, Niemcy – kryzys i niepowodzenia polityki 
spójności w wschodnich krajach związkowych, społeczność 
turecka – Skandynawia – emigranci muzułmańscy)  trwa-
łe turbulencje społeczne.

3. Trwale osłabione bezpieczeństwo energetyczne (narodowe 
– w postaci szantażu energetycznego (Irak, Al. Kaida); eko-
logiczne – w postaci generowania zmian klimatu)  pro-
ces trwa.

4. Kierunki rozszerzania UE (wschodni – Ukraina, czy połu-
dniowy – Bałkany, Turcja). Rozszerzenie wielokierunkowe 
jest groźne.

5. Demografia inaczej zdefiniowana (np. jednolita polityka emi-
gracyjna i imigracyjna UE z jej efektem demograficznym) 
 lament, że Europa się starzeje

6. Zmiana roli i znaczenia graczy światowych coraz wyraźniej 
obecnych w Europie (Chiny, Indie wobec rosnącej siły Rosji 
i jej doktryny „oswajania” UE).

* Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

7. Metropolizacja, która jest dzieckiem globalizacji, ale nie utra-
ciła swojej dynamiki pozytywnej, np. w stosunku do strategii 
lizbońskiej i siły polaryzacji.

Polska a „nowa” polityka spójności

Polska nie do końca zdecydowała się na realizację strategii efek-
tywnościowej. Raczej próbowała łączyć efektywność z wyrów-
nywaniem dysproporcji. Oczywiście czas pokaże, czy forsowa-
nie (w takiej skali!) programu Polski Wschodniej da zakładany 
efekt, czy też powtórzy się doświadczenie wschodnich Nie-
miec (np. w zakresie odpływu siły roboczej i w ogóle młode-
go pokolenia do regionów atrakcyjniejszych, które przecież nie 
stoją w miejscu i nie czekają, aż województwa Polski Wschod-
niej „dociągną”. Wówczas nakłady na infrastrukturę technicz-
ną (drogi ruchu szybkiego) i społecznej (uniwersytety) okażą się 
nieefektywne.

Uważam, że oparcie polityki spójności na szeroko pojętej tema-
tyce miejskiej – w tym głównie metropolii, da w Polsce najwyż-
szą efektywność. Oczywiście chodzi tutaj o nowoczesne ujęcie 
metropolizacji, bliższe np. strategii regionu metropolitalnego 
Hamburga niż koncentracji Monachium. Konkurencyjność Pol-
ski, to konkurencyjność metropolii. Zarówno w wymiarze pro-
duktywności, innowacji jak i uczestniczenia w przepływach ka-
pitału, mediów, zasobów ludzkich.

Drugim problemem jest emigracja ludzi w skali niespotykanej 
w najnowszej historii Polski (ok. 1,5 mln ludzi). Część tych lu-
dzi wróci, wzbogaconych głównie o angielskie know-how oraz 
spory kapitał dyspozycyjny, który, oby nie został przeznaczony 
tylko na konsumpcję.

Przyszłość polityki spójności. Udział w debacie nad 
polityką spójności. Perspektywa polska

Znaczenie stanowiska Polski rośnie, ale nie wynika ze skali po-
tencjału gospodarczego, lecz ze skali środków, które w Polsce 
ulokowano. Stare kraje członkowskie będą krytycznie kibico-
wały zachowaniu Polski jako „biegacza” z tak ciężkim „pleca-
kiem” środków.



Skala nietrafionych projektów będzie zdecydowanie bardziej 
eksponowana niż sprawność systemu absorpcji, który w nie-
spotykanym w UE tempie – się uczy. Stąd znaczenie ewaluacji 
on going i mid term, które nie mogą służyć tylko rozliczeniu, lecz 
rewizji przyjętych priorytetów i korekt w tym zakresie.

Polska może dużo osiągnąć (np. w kreowaniu nowych kory-
tarzy transportowych i energetycznych czy pozytywnej kon-
sumpcji efektów sąsiedztwa i granicy zewnętrznej) dzięki plano-
waniu zintegrowanemu: gospodarczemu i przestrzennemu – z 
jednoczesną racjonalizacją podejścia prośrodowiskowego (filar 
goeteborski strategii lizbońskiej). To jest źródło nowego zinte-
growanego podejścia regionalnego. Schemat: efektywność re-
gionu – efektywność przestrzeni – efektywność środowiska 
– efektywność energetyczna, powinien zastąpić ujęcie sekto-
rowe, które dla Komisji jest wygodniejsze, bo nie jest zadanio-
we a branżowe.

Policentryczność przeciw koncentracji

IV Raport słusznie i trafnie diagnozuje konsekwencje aktywno-
ści gospodarczej w regionach stołecznych poza tzw. Pentago-
nem. Dotyczy to także Warszawy. Konsekwencje sygnalizowa-
ne w IV Raporcie już są dostrzegane: wzrost cen nieruchomości, 
zatory komunikacyjne, zanieczyszczenie środowiska (w tym ha-
łas). Procesy te, w perspektywie wieloletniej ograniczą zdol-
ność konkurencyjną, zwłaszcza zewnętrzną i utracą siłę przy-
ciągania trwałych czynników rozwoju związanych zwłaszcza 
z gospodarką opartą na wiedzy (GOW).

Stąd wyraźnie powinien być artykułowany postulat polski doty-
czący policentrycznego rozwoju – nie tylko miast, jako ośrod-
ków wzrostu i usług, lecz także, a może przede wszystkim miast 
wiedzy i innowacji. Miasta o takich predyspozycjach powinny 
uzyskać preferencje w innych instrumentach (np. lokalizacja 
platform technologicznych, czy wsparcie ośrodków badań mię-
dzynarodowych).

Reorientacja polityki transportowej – więcej efektu 
dyfuzji

Polityka transportowa UE powinna zostać uzupełniona tak, 
aby oprócz wielkich inwestycji infrastrukturalnych o charakte-
rze korytarzowym (TEN) rozwijać także inwestycje sieciowe 
wzmacniające policentryczność. A więc: autostrady i szybkie 
koleje; tak, ale także sieci rozprowadzające, nasycające całe re-
giony dostępnością a nie tylko ośrodki stołeczne i centralne.

Aktualnie mamy do czynienia ze wzmacnianiem potencjałów 
ośrodków centralnych (np. stolic) przez ich wiązanie w sieć 
powiązań o bardzo wysokich parametrach technologicznych 
transportu. Daje to efekt tunelowy pewnego „stepowienia” go-
spodarczego i społecznego w sieci TEN na ich przebiegu mię-
dzy ogniwami głównymi sieci. Nie może więc budzić zdziwie-
nia fakt, że ośrodki stołeczne nowych państw członkowskich 
wzmacniają koncentrację aktywności, skoro sieć TEN wzmac-
nia tę aktywność.

Potrzebne jest uruchomienie mechanizmu dyfuzji – pozytyw-
nego oddziaływania ośrodków centralnych poziomu krajowe-
go i regionalnego poprzez wiązanie otoczenia gospodarczego 
i przestrzennego wielkich miast. W takim mechanizmie obszary 
wiejskie, w tym małe i średnie miasta (z ich oczywistą redukcją 
funkcji produkcji żywności), mogą uzyskać nową atrakcyjność 
nie jako sypialnie wielkich miast pogłębiające problemy dojaz-
dów, lecz jako sieć ośrodków wielofunkcyjnych.

Istotą jest więc redukcja „efektu tunelowego” sieci transporto-
wej na rzecz efektu dyfuzji. Sprzyjać temu powinien proces in-
formatyzacji społeczeństwa z pełną paletą funkcji (e-administra-
cja, e-zdrowie, e-kultura itd.).

Nowy krok zintegrowanego podejścia do spójności

IV Raport słusznie waloryzuje spójność terytorialną. Konieczne 
jest jednak bardziej zdecydowane kreowanie wielowątkowego 
podejścia do rozwoju. Słusznie podkreśla się zintegrowane po-
dejście do rozwoju, lecz brakuje zintegrowanego podejścia do 
planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego.

Programowanie rozwoju w wymiarach gospodarczym i spo-
łecznym uzyskało daleko idące regulacje prawne, organizacyj-
ne i instytucjonalne. Planowanie przestrzenne na poziomie UE 
nie wyszło z formy studiów ESPON. Raporty ESPON są wciąż 
grą intelektualną i badawczą wiodących ośrodków planowa-
nia przestrzennego. Brak zgodności strategii rozwoju z polity-
ką przestrzenną. Ta ostatnia jest wciąż autonomiczną domeną 
poszczególnych państw członkowskich. Tymczasem dwa instru-
menty, którymi posługuje się UE: listy projektów kluczowych 
sieci TEN oraz sieć Natura 2000 – de facto organizują i wiążą 
całą przestrzeń europejską. Rosnąca rola miast i miejskich stra-
tegii tematycznych wskazuje na celowość podwyższenia rangi 
raportów ESPON tak, aby stały się one integralną częścią kolej-
nych Raportów Kohezyjnych. Mogłaby to być kolejna faza zin-
tegrowanego podejścia do rozwoju.
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Warunki skuteczności polskiej perspektywy

Skuteczność „polskiej perspektywy” artykułowanej w 2008 r. 
będzie funkcją „odrobienia strat” i zatarcia złego wrażenia wciąż 
młodego członka UE, który marudzi i jest wiecznie niezadowo-
lony. Takie budowanie autorytetu nie przyniosło rezultatu. Ko-
nieczne jest budowanie nowych sojuszy w nowych formach, nie 
koniecznie tylko instytucji rządowych1. 

Znacząca rola może przypaść Komitetowi Regionów, który jak 
się wydaje nie został dotknięty polskim syndromem „potrząsa-
nia szabelką”.

Raporty Spójności powinny przejść w formę kreatora Regional-
nych Raportów Spójności zgodnie z nurtem tematyzacji stra-
tegii i programów UE. Wymagałoby to znacznego przeformo-
wania zaplecza eksperckiego Komitetu Regionów kreującego 
raporty na miarę np. „Raportu van Mierta”.

Skuteczność wymaga także aktywnego partnerstwa terytorial-
nego. Polska wciąż jest znaczącym graczem w Regionie Bałtyc-
kim. Inicjatywa prezydenta Nicolasa Sarkozyego kreowania 
Unii Śródziemnomorskiej, o ile będzie konsekwentnie realizo-
wana, powinna znaleźć symetryczne odbicie w postaci wschod-
niego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w tym wymiar 
Regionu Bałtyckiego ze względu na potencjał innowacyjny kra-
jów skandynawskich będzie miał fundamentalne znaczenie dla 
realizacji strategii lizbońskiej. To powinna być odpowiedź na 
koncepcję Europy „dwóch prędkości” w postaci nowej kon-
stelacji dwóch wymiarów innowacyjności i konkurencyjności: 
śródziemnomorskiego i wschodniego. Pamiętajmy przy tym, że 
to wymiar wschodni wiąże Unię z Rosją a nie śródziemnomor-
ski, chyba że na Morzu Śródziemnym znów pojawią się rosyj-
skie lotniskowce i krążowniki, jak to już bywało w historii nie 
tak odległej.

Słuszna krytyka efektów polityki spójności powinna w wyższym 
stopniu uwzględniać sprzężenie: DIAGNOZA – REAKCJA. 
Powinna to być macierz diagnozowanych problemów oraz pro-
ponowanych działań czy reform w poszczególnych politykach 
wspólnotowych. Słuszne stwierdzenie dotyczące skomplikowa-
nych systemów realizacji w kontekście programów współpracy 
transgranicznej może być rozwinięte w projekt działań sanacyj-
nych. Może to być wręcz polskim wkładem biorąc pod uwagę 
różne doświadczenia polskich regionów w realizacji programów 
i inicjatyw INTERREG, PHARE i TACIS. „Rozbiegnięcie” się or-
ganizacyjne i zarządcze tych trzech inicjatyw znacznie ograni-
czyło ich efektywność. Przykładem wyjścia powinien być rze-
telny audyt, bowiem błędy, które się utrwaliły w INTERREG-u 
wcale nie są eliminowane w Europejskiej Współpracy Teryto-
rialnej. Dla Polski ma to fundamentalne znaczenie ze względu 
na rolę w ugrupowaniach: bałtyckim i środkowo – europej-
skim. Także rola Polski w kreowaniu dobrego, zewnętrznego 
sąsiedztwa z Rosją i Białorusią, a także Ukrainą jako potencjal-
nym członkiem UE, jest nie do zastąpienia. Przecież w okresie 
przedakcesyjnym regiony sąsiedzkie Niemiec i Polski ogrom-
nie skorzystały na wsparciu środkami UE. Jest to bardzo do-
bry interes dla UE bowiem za relatywnie bardzo małe środki 
buduje dalekosiężną przyszłość wzmacniania potencjałów całej 
Unii. Polska powinna w tej kwestii uzyskać rolę taką, jaką miały 
Niemcy w okresie przedakcesyjnym.

Należy wrócić do bardzo dobrych doświadczeń Twiningu, np. 
z Ukrainą, Czarnogórą, Bośnią i Hercegowiną.

Nowa, inna rola regionów 

Nad myśleniem unijnym krąży cień ciasnego rozumienia regio-
nów jako podmiotów polityki regionalnej. Najlepiej jeśli są to 
podmioty regionalne o stabilnej funkcji regionów administracyj-
nych. Nadszedł chyba czas, aby ponownie zastanowić się nad 
istotą regionalizacji, której regiony administracyjne (w tym pol-
skie województwa) wydają się być formą najsprawniejszą lecz 
nie jedyną. Z pewnością tak jest, ale nie rozwiązuje to wszyst-
kich problemów. Pojawiają się nowe byty regionów funkcjonal-
nych. Tendencją wyraźną jest rosnąca rola funkcjonalnych re-
gionów metropolitalnych (przykładem wzorcowym jest Region 
Metropolitalny Hamburga), który grupują zarówno wielkie mia-
sta, jego miejskie otoczenie jak i obszary wiejskie. Są to per-
spektywicznie najbardziej efektywne struktury gospodarcze, 
społeczne i przestrzenne. Innym typem jest region metropo-
litalny cieśniny Öresund (Malmoe – Kopenhaga), który osią-
ga najwyższe wskaźniki wzrostu (także w odniesieniu do celów 
strategii lizbońskiej). Mieszczą się w tym ujęciu także regio-
ny metropolii bipolarnych (perspektywiczny region tego typu 
oparty o Trójmiasto – Elbląg – Kaliningrad).

Drugim typem regionów funkcjonalnych mogą być względnie 
zwarte struktury sieci Natura 2000 układy zlewniowe rzek. 
W UE nie ma koncepcji zarządzania zasobami środowiska przy-
rodniczego (żywymi, które są przedmiotem dyrektyw: „ptasiej” 
i „siedliskowej” oraz zasobu deficytowego, nieodtwarzalnego, 
jakim jest woda). Zmiany klimatyczne wymagają nowego spoj-
rzenia na zarządzanie zasobami środowiska. Układ regionów 
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administracyjnych nie służy dobrze problemowi racjonalnej go-
spodarki zasobami środowiska, gdyż regionalizacja przyrodni-
czo – zasobowa nie pokrywa się w żadnym państwie z regio-
nami podmiotowymi.

Trzeci typ regionów funkcjonalnych to makroregiony o uni-
katowym charakterze wspólnych problemów rozwojowych. 
W Polsce takim przykładem jest region Delty Wisły (identyfi-
kowany w uproszczeniu z Żuławami) obejmujący części dwóch 
województw, w którym dwa problemy splatają się nierozłącz-
nie: ochrona przeciwpowodziowa terenów depresyjnych, gdzie 
skala skutków potencjalnej powodzi jest nieporównywalna 
– oraz sieć Natura 2000, której wartości są skoncentrowane 
w Dolinie Dolnej Wisły, Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej

Problemy rozwoju regionów funkcjonalnych mają więc zarów-
no wymiar efektywnościowy (regiony metropolitalne) jak i pre-
wencyjny (regiony zlewniowe i makroregiony unikatowe).

 Konieczne jest więc szukanie nowych instrumentów oddzia-
ływania. Takim typem instrumentu (który nie jest pomysłem 
europejskim) są plany Zintegrowanego Zarządzania Obszara-
mi Przybrzeżnymi (ZZOP). Rola tego instrumentu będzie rosła 
w związku ze skutkami zmian klimatu (podwyższanie się pozio-
mu mórz, w tym Morza Bałtyckiego, jak i coraz częstsze zjawi-
ska katastrofalne z przyczyn eksperymentalnych zjawisk pogo-
dowych).

Regiony administracyjne czy obywatelskie?

Coraz większego znaczenia nabiera pojęcie „governance”. „Do-
bre rządzenie” to nie tylko sprawność systemu zarządzania za-
sobami, w tym ludzkimi, czy też środkami. To także najszerzej 
pojęta formuła partycypacji społecznej. Taką formułą są w Pol-
sce Kongresy Obywatelskie, z eksperymentem Pomorskie-

go Kongresu Obywatelskiego. Wiele inicjatyw programowych 
i proceduralnych utknęło lub zostało wykreślonych na skutek 
braku sprzężenia pomiędzy kreatorami a potencjalnymi adre-
satami. Przyzwyczailiśmy się, że kreatorem jest instytucja (np. 
Komisja Europejska) a adresatem układ podmiotowy. Tymcza-
sem może być odwrotnie szarzej biorąc pod uwagę poważ-
ne traktowanie społeczeństwa obywatelskiego jako podmiotu 
i przedmiotu polityki spójności.

Polityka spójności to nie tylko skuteczne działanie admini-
stracji publicznej i wykorzystywanie inicjatyw obywatelskich. 
IV Raport Spójności zamyka ten problem na strategicznym po-
dejściu do systemu rządzenia wieloszczeblowego, w którym 
uczestniczą organy wspólnotowe, krajowe, regionalne i lokal-
ne oraz zainteresowane podmioty. Utrwalanie zasad subsy-
diarności wieloszczeblowej wymaga kroku dalej w kierunku 

rządzenia obywatelskiego. Oznacza to np. inne podejście do 
wykluczenia społecznego nie na zasadzie rekompensaty za swo-
istą „krzywdą społeczną”, lecz wykorzystania potencjału nie-
dostrzeganego, nieujawnionego lub lekceważonego. Sprzyjać 
temu będzie postęp społeczeństwa informacyjnego i technolo-
gii informatycznych.

Nieprzypadkowo partycypacja społeczna w życiu politycz-
nym nabiera charakteru „blogów”, w których każdy może upo-
wszechnić swój pogląd w niespotykanej skali na forum interne-
towym. Rodzi to oczywiście zarówno szanse jak i zagrożenia, 
lecz przecież porusza istotę spójności: wyrównywania szans, 
dostępności i innowacyjności – także kreatywności, nowych 
wizji. Jeśli nowa polityka spójności będzie podążać w techno-
kratycznym kierunku konkurencyjności za wszelką cenę, to 
czeka nas okres poważnej turbulencji i pogłębiania dysproporcji 
oraz napięć społecznych na nieznaną od dłuższego czasu skalę. 
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Niniejsze Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zawiera odpowiedzi na pytania postawione przez Ko-
misję Europejską w opublikowanym w maju 2007 r. 

Czwartym sprawozdaniu na temat spójności gospodarczej 
i społecznej1. Stanowisko to jest jednocześnie pierwszym od-
niesieniem się Rządu do kwestii kształtu polityki spójności po 
2013 r. Dyskusja na ten temat, zapoczątkowana została przez 
Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. polityki regio-
nalnej) podczas 4 Forum Kohezyjnego we wrześniu ubiegłego 
roku. Kontynuowana jest ona obecnie w poszczególnych pań-
stwach członkowskich oraz na poziomie wspólnotowym.

Zważywszy na szczególną rolę naszego kraju2 w procesie re-
alizacji polityki spójności, Polska musi wziąć aktywny udział 
w tej debacie. Należy mieć na uwadze fakt, że sukcesy i poraż-

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie przyszłości 
polityki spójności Unii Europejskiej 
po 2013 r.

ki w realizacji polityki spójności w latach 2007-2013 w Polsce 
będą istotnym argumentem w dyskusji na temat jej przyszłe-
go kształtu oraz będą stanowiły o sile naszego głosu w tej de-
bacie. W związku z tym, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pod-
jął już szereg przedsięwzięć zarówno na forum wspólnotowym, 
jak i krajowym.

Mając na względzie konieczność uwzględniania stanowisk po-
zostałych interesariuszy polityki spójności we wspólnotowej 
debacie nt. kształtu polityki spójności po 2013 r., przedsta-
wiciele Rządu wzięli udział w licznych spotkaniach na szczeblu 
wspólnotowym, w ramach spotkań nowych państw członkow-
skich (Cypr, listopad 2007, którego kontynuacją było spotka-
nie w Warszawie w styczniu 2008 r.), spotkaniach inicjowa-
nych przez Prezydencję portugalską (m. in.spotkanie ministrów 
odpowiedzialnych za rozwój regionalny – Azory, wrzesień 
2007), jak również w nieformalnych wymianach poglądów z za-
granicznymi ośrodkami eksperckimi.

Przyszłość polityki spójności była także tematem licznych kon-
sultacji na gruncie krajowym z przedstawicielami środowiska 
eksperckiego, centralnych i regionalnych instytucji zaangażowa-
nych w realizację tej polityki w Polsce oraz z przedstawicielami 
partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządo-
wych. Na podstawie wyników powyższego procesu konsulta-
cyjnego przygotowane zostało niniejsze stanowisko.

Należy zwrócić uwagę, że równolegle toczą się inne debaty na 
forum wspólnotowym mające istotny wpływ na przyszły kształt 
polityki spójności. W chwili obecnej do najważniejszych nale-
ży zaliczyć przegląd budżetu UE oraz Wspólnej Polityki Rolnej. 
W związku z tym kluczową kwestią jest stała współpraca insty-
tucji wiodących w tych procesach, tj. Urzędu Komitetu Inte-
gracji Europejskiej, Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów oraz 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

PRZYJĘTE W DNIU 30 STYCZNIA 2008 R.

1 Czwarte sprawozdanie przedstawia aktualną sytuację w państwach 
członkowskich i regionach, analizuje rezultaty polityki spójności rów-
nolegle wskazując na kluczowe czynniki pomyślnej realizacji priory-
tetów wspólnotowych oraz odnosi się do kwestii spójności w kon-
tekście polityk krajowych oraz wspólnotowych. Z uwagi na fakt, że 
okres sprawozdawczy tegorocznego dokumentu obejmuje dwie per-
spektywy finansowe (2000-2006 oraz 2007-2013), po raz pierw-
szy raport tego rodzaju podejmuje próbę oceny ex ante zreformo-
wanej polityki spójności uruchomionej z początkiem 2007 r. Pytania 
zawarte w Sprawozdaniu odnoszą się do trzech obszarów proble-
mowych, tj.: 

1) adekwatność polityki spójności 2007-2013 w stosunku do no-
wych wyzwań wspólnotowych, 

2) możliwości wypracowania zintegrowanego i bardziej elastycz-
nego podejścia do rozwoju i wzrostu w ramach polityki spój-
ności, 

3) potencjalnego usprawnienia systemu realizacji polityki spójności.

2 Polska stała się odbiorcą największego – w historii UE – wsparcia 
z europejskiej polityki spójności (blisko 20% środków polityki spój-
ności 2007-13).
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Rola polityki spójności w realizacji celów 
politycznych UE oraz jej miejsca wśród innych polityk 
wspólnotowych

1. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na wysoką 
wartość polityki spójności, podkreślając, że jej realizacja przy-
nosi widoczne efekty w sferze gospodarczej i społecznej w ska-
li poszczególnych regionów, państw członkowskich, jak i całej 
UE, zmniejszając tym samym dystans rozwojowy między jej sła-
biej a bardziej rozwiniętymi obszarami. Odbywa się to m.in. po-
przez nadawanie impulsów do zwiększania potencjału konku-
rencyjności i innowacyjności państw członkowskich i regionów, 
wymuszanie stosowania zintegrowanego podejścia podczas re-
alizacji priorytetów rozwojowych, mobilizowanie kapitału pu-
blicznego i prywatnego do bardziej efektywnego inwestowania 
oraz pogłębianie integracji poprzez wsparcie budowy jednolite-
go rynku europejskiego. W przypadku nowych państw człon-
kowskich warto dodatkowo podkreślić wkład polityki spójno-
ści w konwergencję instytucjonalną poprzez upowszechnianie 
nowoczesnych modeli wieloletniego zarządzania strategiczne-
go i finansowego, jak również transfer swoistego know-how 
w zakresie orientacji na cel, programowania, monitorowania, 
kontroli i ewaluacji.

2. Wraz z przyjęciem Zintegrowanych Wytycznych na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia, polityka spójności stała się kluczowym 
instrumentem osiągania celów Strategii Lizbońskiej, ukierun-
kowując tym samym podejmowane działania na wzmacnianie 
konkurencyjności. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla 
potencjał polityki spójności do elastycznego odpowiadania na 
zmieniające się priorytety i wyzwania Wspólnoty i jednocześnie 
potwierdza jej wkład w realizację celów UE, a w szczególności 
kluczowej trwałej, traktatowej zasady znajdującej się u podstaw 
całego systemu wspólnotowego, zgodnie z którą UE polityka ta 
„wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz 
solidarność między państwami członkowskimi”3.

3. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pragnie jednak zwrócić 
uwagę, że w obliczu obserwowanych zmian na płaszczyźnie 
gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze terytorialnym 
w Europie, oraz zważywszy na ewolucję oczekiwań poszczegól-
nych państw członkowskich i ich obywateli cele, zasady, a także 
instrumenty i system realizacji polityki spójności powinny pod-
legać zmianom. Jest to niezbędne, by polityka w dalszym ciągu 
mogła stanowić instrument podejmowania celów rozwojowych 
UE oraz przyczyniać się do pogłębiania wymiaru europejskie-
go działań podejmowanych przez Wspólnotę. Tym samym Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, widząc pozytywne efekty realizacji 
polityki spójności, potwierdza wolę jej kontynuowania, wska-
zując jednocześnie na potrzebę zmian.

4. W opinii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, punktem wyj-
ścia do debaty nad przyszłym kształtem wspólnotowej polityki 

spójności, powinna stać się dyskusja na temat politycznych ce-
lów oraz priorytetów rozwojowych UE. Debata o kwestiach fi-
nansowych, w tym o miejscu poszczególnych polityk w budże-
cie UE, powinna być kolejnym krokiem w dyskusji o celach UE 
i jej polityk, a nie ją wyprzedzać. Dlatego Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej postuluje, by debata nad polityką spójności była ściśle 
powiązana z przeglądem budżetu UE i polityk wspólnotowych 
a także, by nie skupiała się wyłącznie na stronie finansowej, lecz 
nad wkładem w realizację celów politycznych UE oraz podej-
mowaniem stojących przed Wspólnotą wyzwań rozwojowych.

5. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że po-
lityka spójności powinna stać się instrumentem realizacji prio-
rytetów pro-rozwojowych całej Wspólnoty przy zachowaniu 
jej ukierunkowania na wyrównywanie poziomu rozwoju regio-
nów i państw członkowskich UE. Należy podkreślić zależność 
dalszego rozwoju UE i sprostania konkurencji na rynku świa-
towym od aktywnej postawy UE wobec wyzwań globalnych, 
wskazanych m.in. w Czwartym sprawozdaniu… Charaktery-
styczne dla polityki spójności zintegrowane podejście sprawia, 
że właśnie ta polityka może stać się skutecznym instrumentem 
zwiększania potencjału rozwojowego i konkurencyjności glo-
balnej wszystkich europejskich regionów. Polityka spójności 
winna zatem bezpośrednio przyczyniać się do osiągania śred-
nio i długookresowych strategicznych celów UE oraz skupiać 
się na przedsięwzięciach budujących europejską wartość do-
daną. Mając na uwadze potencjał polityki w tym zakresie oraz 
ogólnoeuropejskie korzyści z jej realizacji, Rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej nie widzi argumentów przemawiających za re-na-
cjonalizacją polityki spójności. W opinii Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej, stworzenie takiego systemu, który poprzez budowę 
podstaw długotrwałego wzrostu byłby w stanie reagować na 
dynamiczne procesy globalizacyjne nabiera znaczenia prioryte-
towego. Tym samym, konieczne jest podkreślenie roli polityki 
spójności jako polityki o charakterze integracyjnym i horyzon-
talnym w odniesieniu do pozostałych polityk wspólnotowych 
w podejmowaniu wyzwań globalnych.

6. Zważywszy na postulat uczynienia z polityki spójności klu-
czowego instrumentu realizującego długofalowe strategiczne 
cele UE, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla konieczność 
wyposażenia jej w adekwatną wielkość środków (co najmniej 
na obecnym poziomie), umożliwiającą skuteczną realizację no-
wych wyzwań.

Pożądane kierunki zmian w kształcie Polityki 
spójności

7. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę, że postulo-
wana ewolucja roli polityki spójności winna wiązać się z kon-
centracją na ograniczonej liczbie celów. Jej wsparcie powinno 
zostać silnie ukierunkowane na prorozwojowe przedsięwzię-
cia, które są istotne, nie tylko w krajowej, ale przede wszyst-
kim w europejskiej i globalnej skali odniesienia. Jednocześnie 
polityka ta powinna umożliwiać regionom rozwój ich zdolności 
adaptacyjnych do wyzwań zewnętrznych. Rząd Rzeczypospoli-
tej Polskiej zwraca zatem uwagę, że powyższe uwarunkowania 
wskazują na konieczność koncentracji na projektach wykorzy-

3 Art. 1 pkt 4 Traktatu Lizbońskiego zmieniającego Traktat o Unii Eu-
ropejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany 
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
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stujących regionalne potencjały rozwoju, a jednocześnie przy-
czyniające się do osiągania celów Wspólnoty identyfikowanych 
z tworzeniem europejskiej wartości dodanej. Działania te po-
winny być realizowane w oparciu o zasadę solidarności, której 
celem jest jednoczyć państwa członkowskie i regiony w dążeniu 
do realizacji wspólnych priorytetów rozwojowych.

8. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, iż nale-
ży wykorzystać horyzontalny i zintegrowany charakter polity-
ki spójności, rozumianej jako polityki rozwojowej łączącej wy-
miary: społeczny, gospodarczy i terytorialny, do przywrócenia 
jej roli „promotora” zintegrowanego podejścia w realizacji ce-
lów rozwojowych UE. Chodzi o zastosowanie tego podejścia 
zarówno w odniesieniu do działań realizowanych w ramach po-
szczególnych wspólnotowych polityk sektorowych, jak i tych 
realizowanych w ramach polityk krajowych i strategii regio-
nalnych. Osiągnięcie celów rozwojowych UE wiąże się zatem 
z koniecznością dyskusji na temat określenia wzajemnych re-
lacji (komplementarności) między politykami wspólnotowymi, 
w tym instrumentów i zasad ich realizacji. Powinno to dotyczyć 
przede wszystkim następujących obszarów: konkurencyjność 
(przedsiębiorstwa), B+R, kapitał społeczny, rozwój terytorial-
ny i szerzej przestrzenny, rozwój sieci TEN, ochrona środo-
wiska oraz rozwój obszarów wiejskich. Konieczne jest także 
bardziej zintegrowane podejście w odniesieniu do działań fun-
duszy i systemu ich realizacji w ramach polityki spójności, które 
w sposób komplementarny powinny reagować na zidentyfiko-
wane problemy i wyzwania w celu osiągnięcia wspólnych celów 
UE. W tym kontekście warto rozważyć rezygnację z podzia-
łu na fundusze, w szczególności na EFRR i EFS lub ich ściślejsze 
powiązanie, gdyż na poziomie UE dążą one do realizacji tych sa-
mych celów.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na potrzebę po-
głębionej analizy zasad i instrumentów wsparcia obszarów wiej-
skich. Doświadczenia z okresu programowania 2004-2006 
oraz przygotowań dokumentów programowych 2007-2013 
wyraźnie wskazują na nakładanie się podobnych rodzajów in-
terwencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójno-
ści prowadzącego do osłabienia zintegrowanego podejścia na 
poziomie Wspólnoty do problematyki wspierania rozwoju ob-
szarów wiejskich. W związku z tym, Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej widzi konieczność przeglądu efektywności wspólnoto-
wych instrumentów na rzecz obszarów wiejskich oraz sposobu 
ich koordynacji i realizacji.

9. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z aprobatą przyjmuje wpro-
wadzenie przez Traktat Lizboński pojęcia spójności terytorial-
nej. Uwzględnienie tego dodatkowego aspektu spójności znaj-
duje swoje uzasadnienie z uwagi na fakt, iż wraz z dynamiczną 
ewolucją sytuacji społeczno-gospodarczej UE aspekt zróżnico-
wań terytorialnych staje się kluczową kwestią. Zmiana ta po-
winna pomóc w racjonalizacji polityki spójności oraz pozytyw-
nie wpłynąć na jej system realizacji.
Terytorialny wymiar polityki spójności może stać się elemen-
tem integrującym wspólnotowe polityki i tym samym zwiększyć 
możliwości skutecznego odpowiadania na wyzwania stojące 
przed UE. Krokiem w tym kierunku winno być przeprowadze-
nie pogłębionej debaty na poziomie europejskim i krajowym 
w celu przełożenia nowych zapisów traktatowych na archi-

tekturę celów całej UE, określenia ich wpływu na funkcjono-
wanie poszczególnych instrumentów realizacji polityk wspól-
notowych, w tym także polityki spójności. W tym kontekście 
konieczne staje się zdefiniowanie pojęcia spójności terytorial-
nej, opracowanie jasnych wskaźników pozwalających ja mierzyć 
oraz jej wpływu na sposób mierzenia spójności. Rząd Rzeczpo-
spolitej Polskiej zwraca także szczególną uwagę na potrzebę 
określenia efektywnych instrumentów pozwalających na osią-
gnięcie równowagi terytorialnej między obszarami miejskimi 
i wiejskimi oraz sprzyjających utrzymaniu i rozwojowi policen-
trycznego układu sieci osadniczej.

10. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się za poszuki-
waniem nowej równowagi w architekturze relacji pomiędzy KE 
(a także wewnątrz niej) a państwami członkowskimi, regionami, 
aktorami szczebla lokalnego i innymi graczami (takimi jak part-
nerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządo-
we oraz przedsiębiorcy), zaangażowanymi w realizacje polity-
ki spójności.
System wieloszczeblowego zarządzania (multi-level governance) 
powinien opierać się o zadaniowy i wielostronny dobór partne-
rów zainteresowanych danym obszarem wsparcia i funkcjonu-
jący w szerszym kontekście niż tradycyjne partnerstwo na linii 
Komisja Europejska – rządy państw członkowskich – władze 
regionalne. Kształtujący się nowy model partnerstwa, do któ-
rego wchodzą coraz to nowe podmioty, powinien być obsza-
rem szerokiej refleksji w kontekście osiągania celów polityk 
wspólnotowych, w tym polityki spójności. W związku z posze-
rzaniem się katalogu adresatów polityki spójności (np. rosnąca 
pozycja miast), rola regionów powinna zostać przedyskutowa-
na na nowo.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega istotną rolę Komisji 
Europejskiej w zapewnianiu europejskiej wartości dodanej pro-
jektów realizowanych ze środków UE.

11. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się za wprowa-
dzeniem rozwiązań służących zwiększaniu efektywności instru-
mentów realizacji polityki spójności oraz podniesienia jej sku-
teczności w kontekście osiągania celów. Chodzi o rozwiązania, 
które będą wpływały w pierwszej kolejności na efektywność 
wykorzystania środków, a nie na tempo ich absorpcji. Zasadni-
cze znaczenie ma szersze zastosowanie narzędzi ewaluacji, któ-
re w większym stopniu powinny koncentrować się na ocenie 
efektywności wsparcia polityki spójności oraz jej skuteczności 
w osiąganiu długofalowych celów wspólnotowych i tworzeniu 
europejskiej wartości dodanej. Silniej, niż dotychczas, powin-
no wykorzystywać się ewaluację typu on-going, ukierunkowa-
ne na bieżące dostarczanie rekomendacji pod kątem pożąda-
nych zmian w sposobie realizacji polityki w kontekście dążenia 
do bardziej efektywnego wykorzystania środków i osiągania ce-
lów Wspólnoty.

12. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera wysiłki na rzecz 
dalszego rozwoju inicjatyw podejmowanych w ramach Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiej Polityki Są-
siedztwa – zwłaszcza w odniesieniu do wymiaru wschodniego. 
W związku z tym dostrzega potrzebę – z jednej strony uprasz-
czania zasad jej realizacji, a drugiej – stopniowego zwiększania 
budżetu przeznaczonego na tego typu współpracę. Współpraca 
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terytorialna, w tym z krajami spoza UE, jest kluczowym czynni-
kiem budowania spójności terytorialnej. Posiada także wymiar 
polityczny. Dzięki projektom i inicjatywom, które powstaną w 
ramach Celu 3 polityki spójności – regiony i społeczności lo-
kalne w państwach członkowskich, które aktywnie przyczyniają 
się do rozwoju UE, będą mogły przenieść swoje dotychczasowe 
doświadczenia, wypracowane zasady współpracy, partnerstwa i 
wartości poza granice UE, do regionów sąsiadujących.

13. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie bierze udział w 
dyskusjach toczących się na różnych forach w UE koncentrują-
cych się wokół potrzeby kompleksowego zdefiniowania wskaź-
ników pomiaru rozwoju, które powinny brać pod uwagę nie tyl-
ko aspekt ekonomiczny, mierzony tradycyjnie za pomocą PKB, 

ale również należy poszukiwać uzupełniających wskaźników, 
biorących pod uwagę czynniki: demograficzny, społeczny, edu-
kacyjny, środowiskowy, terytorialny, a perspektywy czasowe 
używane do badania procesów rozwojowych powinny ulec wy-
dłużeniu. Ważne jest, by wskaźniki te wykazywały rzeczywiste 
efekty oraz oddziaływanie polityki spójności na rozwój w tych 
wszystkich wymiarach (stosowanie na szeroką skalę wskaźni-
ków oddziaływania wykazujących długookresowe efekty w uję-
ciu materialnym i niematerialnym).

Podsumowanie

Niniejszy projekt stanowiska Rządu jest efektem wstępnych 
prac nad polską wizją pożądanych kierunków ewolucji wspólno-
towej polityki spójności po 2013 r. Następne etapy tego pro-
cesu odbywać się będą z uwzględnieniem debat dotyczących 
przeglądu budżetu UE i wspólnotowych polityk, prac kolejnych 
Prezydencji oraz dyskusji związanych z publikacją wspólnoto-
wych sprawozdań na temat spójności w UE. Część strategiczna 
tego procesu zakończy się w momencie prezentacji przez Ko-
misję Europejską propozycji kształtu regulacyjnego i finansowe-

go polityki spójności w ramach kolejnej perspektywy finanso-
wej, co powinno nastąpić w 2011 r. W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę, że etap ten zbiegnie się ze sprawowaniem przez 
Polskę Prezydencji w Radzie UE.
W związku z powyższym, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
uczestnicząc w sposób aktywny w dalszym procesie kształto-
wania polityki spójności na poziomie wspólnotowym i krajo-
wym, będzie dokonywał stosownych aktualizacji niniejszego 
Stanowiska.



Rok 2007 jest niezwykle ważny dla polskich województw. 
Z jednej strony konieczna była intensyfikacja wysiłków 
ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie środków 

z funduszy strukturalnych w ramach środków zaprogramowa-
nych na okres 2004-2006. Z drugiej zaś trwały przygotowa-
nia do sprawnego uruchomienia programów regionalnych w ra-
mach perspektywy finansowej 2007-2013, które w ciągu tego 
roku stanowiły przedmiot negocjacji z Komisją Europejską. Jed-
nocześnie wraz z publikacją przez Komisję Europejską w dniu 
30 maja 2007 roku Czwartego raportu na temat spójności go-
spodarczej i społecznej otwarta została debata w sprawie przy-
szłości polityki spójności UE, która skłania do pogłębionej re-
fleksji i formułowania wizji o charakterze długookresowym. 

Dyskusja w sprawie przyszłości polityki spójności UE odbywać 
się będzie w ramach debaty o znacznie szerszym zakresie, któ-
ra będzie dotyczyła przeglądu budżetu UE planowanego na lata 
2008-2009. Bez wątpienia Unia Europejska musi dokonać oce-
ny skuteczności polityk wspólnotowych finansowanych z unij-
nego budżetu. Wynika to z faktu, iż stoi przed nią wiele no-
wych wyzwań, takich jak globalizacja, zmiany klimatyczne, czy 
też problemy demograficzne. Rezultatem przeglądu powinna 
być odpowiedź na pytanie, czy walka z tymi wyzwaniami powin-
na być współfinansowana z budżetu UE, a jeśli tak to, czy będą 
się do tego nadawały istniejące już instrumenty, czy też trzeba 
będzie stworzyć nowe. 

Polska, a tym samym jej regiony, ze względu na swój poziom 
rozwoju gospodarczego i społecznego, są i jeszcze długo będą 
znaczącym beneficjentem polityki spójności. Kształt tej poli-
tyki w bezpośredni sposób wpłynie na ich sytuację gospodar-
czą i społeczną. Wsparcie finansowe z polityki spójności, obok 
udziału w Jednolitym Rynku UE, stanowi istotny bodziec dla po-
wodzenia procesu doganiania i wyrównywania szans (catching-
-up). Tym samym polityka spójności przyczynia się do pogłę-
bienia Jednolitego Rynku UE i większego powiązania regionów 
wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) z gospodarką 
europejską i światową.

Powodzenie tego procesu w Polsce i pozostałych nowych pań-
stwach członkowskich leży w interesie nie tylko tych państw, 
ale jest także jednoznacznie korzystne dla całej UE. Fundusze 
polityki spójności przyczyniają się do rozwoju regionalnych bie-
gunów wzrostu na całym obszarze UE. Równomierny rozwój 
działalności gospodarczej w poszczególnych państwach UE za-
pobiega podziałowi Unii Europejskiej na gospodarcze centrum 
i peryferie. Tym samym przyczynia się do ograniczenia napięć 
o charakterze społecznym oraz ogranicza ryzyko powstania 
białych plam na gospodarczej mapie Europy. Co więcej, bez 
spójności rozumianej nie tylko w sensie ekonomicznym, spo-
łecznym i terytorialnym, ale również w wymiarze politycznym 
Europa będzie miała problemy w formułowaniu wspólnych od-
powiedzi na nowe wyzwania. 

Priorytetowy charakter zasady solidarności musi być zachowa-
ny przy dokonywaniu reformy polityki spójności. Nowe wyzwa-
nia, przed którymi stoi UE będą w dużej mierze miały wpływ na 
sytuację regionów i dlatego w walce z tymi wyzwaniami należy 
się posłużyć instrumentami polityki spójności. Tym samym in-
strumenty polityki spójności powinny stanowić podstawę od-
powiedzi na wyzwania przyszłości. 

Efektywność polityki spójności powinna być oceniana nie tylko 
przy użyciu kryteriów ekonomicznych. Należy także brać pod 
uwagę pozaekonomiczną wartość dodaną polityki spójności. 
W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje wpływ fundu-
szy strukturalnych na poprawę jakości funkcjonowania systemu 
instytucjonalnego w państwach członkowskich na poziomie re-
gionalnym. Nie można zapominać, że dzięki wymogowi progra-
mowania działań polityki spójności, regiony w Polsce wdrażają 
nowoczesne programy rozwoju, które obejmują zadania finan-
sowane także z innych źródeł niż budżet europejski.

Z punktu widzenia polskich województw priorytetowy cha-
rakter wśród przedsięwzięć współfinansowanych ze środków 
polityki spójności powinny mieć działania prorozwojowe ukie-

Zarys stanowiska Konwentu Marszałków  
w sprawie przyszłości  
polityki spójności po roku 2013 

PRZYJĘTY W DNIU 15 LISTOPADA 2007 R.
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runkowane na realizację priorytetów Strategii Lizbońskiej, ta-
kie jak: 
 inwestycje w kapitał ludzki i zwiększanie szeroko rozumia-

nych zdolności adaptacyjnych pracowników, 
 inwestycje infrastrukturalne (transport i ochrona środowi-

ska), 
 poprawa otoczenia i warunków do rozwoju przedsiębior-

czości i innowacji,
 wpieranie sektora badań i rozwoju. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na wysoką skutecz-
ność i efektywność polskich województw we wdrażaniu środ-
ków z funduszy strukturalnych. Dlatego też przyszły kształt po-
lityki spójności powinien opierać się na zdecentralizowanym 
systemie wdrażania. Zasada partnerstwa powinna ulec znaczne-
mu wzmocnieniu również na etapie programowania środków 
z funduszy strukturalnych, które będą wdrażane poza regional-
nymi programami operacyjnymi. 

Konieczne jest dalsze zmniejszanie obciążeń administracyjnych 
związanych z wdrażaniem programów współfinansowanych ze 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Polityka re-
gionalna stanowi wizytówkę Unii w najbardziej odległych spo-
łecznościach lokalnych Europy. UE nie może kojarzyć się głów-
nie z biurokracją. 

Polskie regiony z zadowoleniem przyjmują wzmocnienie wy-
miaru terytorialnego polityki spójności. W tym kontekście 
szczególną uwagę należy zwrócić na takie zagadnienia jak: 
 wspieranie rozwoju miast pełniących funkcje lokalnych bie-

gunów wzrostu, 
 zwiększanie dostępu do usług publicznych, dzięki któremu 

niwelowane będzie zróżnicowanie poziomu i jakości życia 
między miastem a obszarami wiejskimi. 

Rzeczywista integracja Europy nie jest możliwa bez wspierania 
współpracy przygranicznej, która również w przyszłości powin-
na stanowić priorytet w ramach europejskiej współpracy tery-
torialnej. Także regiony, które nie graniczą z regionami z innych 
państw członkowskich powinny korzystać z wartości dodanej 
płynącej z kontaktów z partnerami zagranicznymi. Dlatego też 
na wsparcie zasługują również wszelkie działania nastawione na 
wymianę doświadczeń, które wspierane powinny być w ramach 
programów współpracy międzyregionalnej i transnarodowej. 

Utrzymanie obowiązujących obecnie podstawowych zasad po-
lityki spójności jest niezbędne dla osiągnięcia celów jakie stoją 
przed polskimi regionami oraz przed całą Unią Europejską. Re-
forma budżetu Unii i reforma polityki spójności nie mogą za-
grozić sprawnemu realizowaniu tych celów, związanych także 
z praktyczną realizacją zasady solidarności europejskiej.
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Uznając, iż: 

a) przyszłość UE zależy od tego, w jakim stopniu potrafi ona 
sprostać głównym wyzwaniom, które staną przed nią w naj-
bliższych latach, 

b) zmieniają się zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania 
UE, 

c) źródłem sukcesu UE jest jej sprawne funkcjonowanie jako 
całości, co oznacza między innymi konieczność zapewnienia 
konkurencyjności wszystkich regionów; 

d) fundamentem stabilności UE oraz filarem jej konkurencyjno-
ści w globalnej gospodarce jest spójność gospodarcza, spo-
łeczna i terytorialna; 

e) polityka spójności nie zrealizowała jeszcze swej misji, którą 
jest ograniczanie naturalnej słabości (dysfunkcji) jednolitego 
rynku, na czym tracą wszystkie państwa członkowskie UE; 

f) korzyści z realizacji polityki spójności obejmują nie tylko słab-
sze gospodarczo kraje i regiony UE, ale także kraje i regiony 
o silniejszej pozycji konkurencyjnej; 

g) nie ma zasadniczego konfliktu między rozpatrywanymi sce-
nariuszami dla polityki spójności po roku 2013, czyli mię-
dzy modelem „pro-konkurencyjnym” a modelem „pro-spój-
nościwym”; 

oraz wziąwszy pod uwagę, że: 

a) zasady wolności i demokracji oraz solidarności i subsydiar-
ności tworzą fundament UE; 

b) cel określony w Traktatach Rzymskich, którym jest „wzmoc-
nienie gospodarczej i społecznej spójności Unii Europejskiej 

w perspektywie harmonijnego, zrównoważonego i trwałego 
rozwoju Wspólnoty” został uzupełniony w Traktacie Lizboń-
skim o wymiar terytorialny; 

c) polityka spójności powinna być rozpatrywana w relacji do 
Strategii Lizbońskiej, a także w odniesieniu do Wspólnej Po-
lityki Rolnej oraz innych polityk sektorowych (transport, 
energia, edukacja, badania i rozwój, zatrudnienie); 

d) dzięki interwencji polityki spójności w latach 2004-2006 
wyraźnie zmniejsza się dystans rozwojowy Polski wobec 
innych krajów UE, w tym „starych” państw członkowskich 
Wspólnoty; 

e) Polska jest największym beneficjentem polityki spójno-
ści w latach 2007-2013, stanowiąc swego rodzaju poli-
gon, na którym odbędzie się najpoważniejszy w historii 
UE test skuteczności i efektywności interwencji funduszy 
strukturalnych;

f) polski system instytucjonalny w ciągu ostatnich lat osiągnął 
ogromny postęp, jeśli chodzi o zdolność przygotowania i re-
alizacji działań rozwojowych, w tym także sprawne wykorzy-
stanie środków strukturalnych UE; 

przedstawiamy niżej nasze stanowisko w sprawie 
przyszłości polityki spójności, podkreślając, że: 

a) ma ono charakter wstępny i będzie podlegało konkretyza-
cji w toku dalszej dyskusji nad kształtem polityki spójności 
po roku 2013; 

b) wynika ono przede wszystkim z naszych doświadczeń na po-
ziomie regionalnym zebranych w trakcie wdrażania funduszy 
strukturalnych w okresie 2004-2006 oraz w trakcie proce-
su programowania na lata 2007-2013; 

Stanowisko XIV Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Województw RP  
z dnia 22 stycznia 2008 r.  
w konsultacjach na temat przyszłości  
polityki spójności po roku 2013
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c) jest ono zaprezentowane w formie zbioru refleksji i propo-
zycji w odniesieniu do pytań postawionych w IV Raporcie 
Kohezyjnym.

Wyrażamy podziękowanie Komisji Europejskiej za podjęcie 
szerokich konsultacji w sprawie przyszłości polityki spójności 
w perspektywie czasowej dającej możliwość rzetelnej debaty. 

Wnioski z doświadczeń zebranych w trakcie 
przygotowania programów na lata 2007-2013 

 W jakim stopniu polityka spójności staje na wysokości 
zadania wobec nowych wyzwań, przed jakimi znajdą się 
regiony europejskie w najbliższych latach?

 W jaki sposób regiony mają reagować na presję kon-
kurencji o dynamicznej strukturze w sektorach nisko 
i średnio zaawansowanych technologicznie?

Globalna konkurencja w sektorach nisko i średnio zaawanso-
wanych technologicznie stanowi poważne wyzwanie i zagroże-
nie dla regionów, w których te dziedziny stanowią podstawę 
gospodarki. Biorąc pod uwagę fakt, że zasadniczymi czynnika-
mi konkurencyjności w tych obszarach są koszty pracy, energii 
i środowiska, dalszy ich rozwój może ulec spowolnieniu.

Nawet przy założeniu, że coraz więcej energii będzie pochodzi-
ło z innych niż ropa naftowa źródeł, to ich koszt nie będzie jesz-
cze długo konkurencyjny. Kosztowne są również działania zwią-
zane z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska oraz 
standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Istnieją co prawda 
pewne wymiary, w których można zachować, bądź wzmocnić, 
pozycję konkurencyjną (jakość, wzornictwo), jednakże ich od-
działywanie ma ograniczony charakter.

W regionach, które dotychczas rozwijały się w oparciu o tra-
dycyjne, nisko zaawansowane technologicznie sektory gospo-
darki, szczególnego znaczenia nabiera zdolność adaptacji do 
zmieniających się warunków gospodarczych. Wymaga to na-
kładów na edukację i kształcenie ustawiczne, wzrostu mobil-
ności międzysektorowej, innowacyjności i inwestycji w bar-
dziej zaawansowane technologicznie dziedziny gospodarki 
oraz w sektor usług. Te procesy wymagają wsparcia funduszy 
strukturalnych w regionach najbardziej dotkniętych procesami 
restrukturyzacji.

Szczególne znaczenie ma zapewnienie małym i średnim przed-
siębiorstwom dostępu do nowoczesnych technologii, sieci 
współpracy i kapitału, w tym kapitału podwyższonego ryzyka.

Dla wzmocnienia efektywności polityki spójności koniecz-
ne jest zwiększenie nacisku na wspomaganie postaw przedsię-
biorczych i innowacyjnych, na których bazuje rozwój gospo-
darki. Niewystarczająca podaż i nieodpowiednia ciągle jakość 
usług wsparcia przedsiębiorczości – poza nadmiernymi obcią-
żeniami administracyjnymi wynikającymi z prawa krajowego – 
stanowi istotną barierę dla podejmowania własnej działalności 
gospodarczej. Fundusze strukturalne powinny zwiększać swe 

zaangażowanie w różnorodne instrumenty finansowe wspiera-
jące przedsiębiorstwa.

 Jaką rolę w obliczu zmian demograficznych ma do 
odegrania polityka spójności? 

Trwały spadek liczby urodzeń wraz ze wzrostem długości ży-
cia jest istotnym czynnikiem pogłębiania się dysproporcji mię-
dzy regionami. Wyzwania związane z tym procesem mają wiele 
wymiarów. Począwszy od braku pracowników (odpływu inwe-
stycji), groźby załamania się systemów emerytalnych i ochrony 
zdrowia, poprzez konieczność zapewnienia usług wspomagają-
cych, zdrowotnych i opiekuńczych, kończąc na marginalizacji 
regionów rozpoznawanych jako „wyludniające się”.

Spadek populacji osób w wieku produkcyjnym w wielu regio-
nach determinuje kierunki interwencji polityki spójności. Istot-
nego znaczenia nabiera wsparcie działań na rzecz przedłużenia 
rzeczywistego okresu aktywności zawodowej, a także umożli-
wienia godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, 
jak też zatrudniania i integracji społecznej imigrantów. Polity-
ka spójności powinna uwzględniać ryzyka wynikające z tren-
dów demograficznych w kontekście wspierania rozwoju sek-
tora usług oraz przepływów migracyjnych, które (odpowiednio 
sterowane) mogą mieć istotny wpływ na utrzymanie konkuren-
cyjności regionów.

Polityka spójności powinna dostrzegać europejski wymiar pro-
blemu migracji ludności. Jest ona z jednej strony celowa – jako 
uzupełnienie luki demograficznej – z drugiej zaś rodzi poważ-
ne napięcia. 

 W jakim stopniu można uznać zmiany klimatyczne za 
wyzwanie dla polityki spójności?

Zmiany klimatyczne będą miały coraz większe znaczenie dla 
utrzymania konkurencyjności i rozwoju regionów. Zmiany te 
będą miały zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwen-
cje. Do negatywnych należą niewątpliwie m.in.: wzrost zagro-
żenia powodziami lub huraganem, stepowienie, czy też utrata 
podstaw gospodarki regionalnej w niektórych regionach (np. 
rolnictwo). Dla niektórych regionów zmiany klimatyczne będą 
oznaczały z kolei nowe możliwości rozwoju (np. turystyka, od-
nawialne źródła energii). 

Zmiany klimatyczne będą miały również istotne konsekwencje 
dla migracji i osadnictwa, czyli dla spójności terytorialnej, go-
spodarczej i społecznej. Natomiast instrumenty polityki spój-
ności nie powinny zastępować działań koniecznych do podjęcia 
w innych dziedzinach, takich jak na przykład Wspólna Polity-
ka Rolna. 

Obecny poziom zaangażowania funduszy strukturalnych jest 
zbyt niski, aby mogły one służyć jako efektywny instrument za-
pobiegania i walki ze skutkami negatywnych zjawisk klimatycz-
nych. Instrumenty polityki spójności powinny skupić się na 
wspieraniu regionów w tworzeniu warunków dla rozwoju tych 
sektorów gospodarki, dla których zmiany klimatyczne otwie-
rają nowe perspektywy. Polityka spójności powinna również 
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wspierać przewidywanie i zarządzanie zmianami wynikający-
mi z warunków klimatycznych. Zmiany klimatyczne wymuszają 
bardziej zintegrowane podejście do rozwoju regionów. Podej-
ście sektorowe staje się nieefektywne. 

 Jak polityka spójności może lepiej posłużyć wypraco-
wywaniu zintegrowanego i bardziej elastycznego podej-
ścia do rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz tworze-
nia miejsc pracy? 

Polityka spójności nie powinna ograniczać się do prostego 
wsparcia redystrybucyjnego. Powinna ona wspierać głównie 
słabsze regiony w realizacji ich strategii, opartych na tworzeniu 
podstaw dla dynamicznego i trwałego rozwoju wykorzystujące-
go regionalny potencjał. 

Polityka spójności powinna wspierać i promować mechanizmy, 
inwestycje i działania, które w przyszłości będą w stanie zapew-
nić trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy regionów poprzez 
tworzenie trwałych miejsc pracy. 

Równolegle do tworzenia miejsc pracy konieczne jest zapew-
nienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. 
Interwencja strukturalna w tym zakresie powinna być ściśle 
dostosowana do specyfiki regionalnej, w szczególności odpo-
wiadać na zapotrzebowanie przedsiębiorców na pracowników 
o określonych kwalifikacjach. 

Wsparcie ze strony zintegrowanych instrumentów polityki 
spójności powinno dotyczyć zwłaszcza:

 infrastruktury umożliwiającej rozwój gospodarki, 
 innowacyjności oraz usprawnienia powiązań nauki z gospo-

darką, 
 rozwoju odnawialnych źródeł energii wiążących wiele sek-

torów, 
 kapitału ludzkiego i społecznego, 
 dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komu-

nikacyjnych, 
 efektywnych mechanizmów zarządzania w sferze publicznej. 
Strategiczne cele polityki spójności sformułowane na poziomie 
wspólnotowym powinny uwzględniać możliwość elastycznego 
reagowania na zmiany gospodarcze. 

 W jaki sposób polityka spójności może sprawniej pro-
pagować harmonijny, zrównoważony i trwały wzrost, 
zważywszy na różnorodność terytorialną UE? 

Pozycja konkurencyjna UE powinna bazować na policentrycz-
nym rozwoju. Nie ma sprzeczności w rozwoju dużych miast 
i regionów. Istotna jest rola miast, ale nie tylko jako ośrodków 
wzrostu i usług, lecz także, a może przede wszystkim – jako 
ośrodków wiedzy i innowacji generujących procesy dyfuzyjne 
skierowane do ich otoczenia regionalnego. 

Europejska sieć transportu (TEN) pozostaje nadal nierówno-
miernie rozwinięta. W szczególności TEN powinna szerzej 
uwzględniać kraje nowo przyjęte. 

Obecnie mamy do czynienia ze wzmacnianiem potencjałów 
ośrodków centralnych (np. stolic), m.in. poprzez ich wiązanie 
siecią transportową o bardzo wysokich parametrach. Polityka 
transportowa UE powinna obok wielkich inwestycji infrastruk-
turalnych o charakterze korytarzowym uwzględniać także sie-
ciowe inwestycje wzmacniające policentryczność. 

Polityka spójności powinna zapewnić uruchomienie mecha-
nizmu dyfuzji czynników rozwojowych przenoszącego pozy-
tywne impulsy z ośrodków krajowych i regionalnych na małe 
i średnie miasta oraz na obszary wiejskie. Mechanizm ten będzie 
skuteczny pod warunkiem wzmocnienia „zdolności absorpcyj-
nej” otoczenia dużych miast. Jednym z istotnych czynników wa-
runkujących tę zdolność jest odpowiednie wyposażenie w in-
frastrukturę gospodarczą, techniczną i społeczną. Istotną rolę 
będzie tu odgrywał także proces informatyzacji społeczeństwa 
z pełną paletą funkcji. 

Poważnym argumentem za wzmocnieniem wymiaru teryto-
rialnego polityki spójności jest funkcjonowanie sieci obszarów 
NATURA 2000, będącej przedmiotem szczególnego zainte-
resowania UE. Potrzeba zachowania europejskiego dziedzic-
twa przyrodniczego – w równowadze z potrzebami regionów 
opóźnionych w rozwoju – wymaga m.in. poważnego zaanga-
żowania nowych instrumentów finansowych. Warto tu jedno-
cześnie podkreślić, że najwartościowsze zasoby środowiskowe 
znajdują się głównie na obszarach wiejskich, stanowiąc dosko-
nałą przestrzeń dla rozwijania nowych typów aktywności go-
spodarczej i społecznej. 

Zintegrowane planowanie gospodarcze i przestrzenne z jed-
noczesną racjonalizacją wymiaru środowiskowego (filar goete-
borski Strategii Lizbońskiej) powinno stać się źródłem nowego, 
nie-sektorowego podejścia do rozwoju regionów. Sektorowy 
podział środków, tak krajowych, jak i strukturalnych UE, nie 
w pełni przynosi bowiem pożądane rezultaty. 

Tymczasem już dziś można zakwalifikować organizacyjne i pro-
gramowe rozdzielenie polityki spójności oraz polityki rozwoju 
obszarów wiejskich jako istotny błąd systemowy. Rozwiązanie 
takie poważnie utrudniło harmonizację podejścia oraz koordy-
nację w odniesieniu do obu tych zazębiających się obszarów in-
terwencji na poziomie krajowym i regionalnym. 

W związku z tym należy poważnie rozważyć integrację wszyst-
kich polityk rozwojowych UE w jeden nurt (regionalna, rybac-
ka, zasoby ludzkie i obszary wiejskie), co oznaczałoby m.in. 
możliwość realizacji na poziomie regionalnym wielofunduszo-
wych programów operacyjnych. Przyczyniłoby się to niewątpli-
wie się do podniesienia kompleksowości prowadzonej polityki 
wewnątrzregionalnej. 

 Jakie znaczenie mają wyzwania zidentyfikowane w IV 
Raporcie Kohezyjnym wobec wartości kluczowych dla 
spójności społecznej, takich jak włączenie, integracja 
i szanse dla wszystkich? 

Włączenie, integracja oraz szanse dla wszystkich to obszary, 
które nie powinny pozostawać wyłącznie domeną służb so-
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cjalnych. Pozapłacowe koszty pracy i obciążenia podatkowe 
przedsiębiorców, które wynikają z utrzymywania nieskutecz-
nych i drogich systemów ochrony socjalnej, są przede wszyst-
kim problemem ekonomicznym skutkującym utratą konkuren-
cyjności w warunkach globalnej gospodarki. 

Zachowanie spójności społecznej warunkuje utrzymanie „spo-
koju” społecznego, który jest zagrożony nie tylko w regionach 
o wysokim bezrobociu, ale także w regionach o dużej koncen-
tracji ludności napływowej. 

Zważywszy na fakt, że podstawowymi czynnikami decydują-
cymi o poziomie PKB są produktywność i stopa zatrudnienia, 
aktywizacja osób biernych zawodowo jest warunkiem rozwo-
ju regionów. Każda osoba powracająca na rynek pracy oznacza 
możliwość zwiększenia środków na cele rozwojowe. Kwestia 
ta stanowi istotne wyzwanie dla polityki spójności. 

Interwencja strukturalna powinna być powiązana zintegrowa-
nym działaniem państwa w obszarze legislacji, w tym szczególne 
w zakresie ułatwień w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, aktywnych polityk rynku pracy, czy też zmian 
w systemie pomocy społecznej oraz wyrównywania szans (m.in. 
osób niepełnosprawnych) w dostępie do rynku pracy. 

Niezbędna jest decentralizacja funduszy przeznaczonych na 
wsparcie zatrudnienia przy zachowaniu ustalonych standardów 
usług. Środki funduszy strukturalnych powinny sprzyjać refor-
mom krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, eduka-
cji oraz regulacji w obszarze przedsiębiorczości. Nie powinno 
to jednak oznaczać rozbudowy administracji, a raczej ukierun-
kowanie systemu zarządzania na realizację celów.

 Jakie umiejętności zawodowe będą w przyszłości klu-
czowe dla obywateli UE, by mogli sprostać nowym wy-
zwaniom?

Kluczowe umiejętności niezbędne dla zatrudnienia, a co za tym 
idzie integracji społecznej i osobistego rozwoju zostały trafnie 
zdefiniowane przez Komisję Europejską [1]. Są to:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym,
2) porozumiewanie się w językach obcych,
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne,
4) kompetencje informatyczne,
5) zdolność uczenia się,
6) kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne 

oraz kompetencje obywatelskie,
7) przedsiębiorczość,
8) ekspresja kulturalna.

Rozwój tych umiejętności, z których najważniejsza jest zdol-
ność ciągłego uczenia się, ułatwi sprostanie wyzwaniom, przed 
którymi stoi Unia Europejska. Wsparcie polityki spójności dla 
programów edukacyjnych powinno być uzależnione od stopnia, 
w którym kształtują one powyższe umiejętności.

 Kluczowe kompetencje, które należy rozwinąć dla 
podniesienia konkurencyjności regionów

 Biorąc pod uwagę skalę wyzwań stojących przed polityką spój-
ności konieczne jest kształtowanie i rozwijanie na poziomie re-
gionalnym przede wszystkim następujących kompetencji:

 innowacyjność i przedsiębiorczość, 
 zarządzanie zasobami ludzkimi i kreowanie kapitału ludzkie-

go, 
 strategiczne, twórcze myślenie i działanie (przewidywanie 

zmian), 
 trafne diagnozowanie oraz definiowanie źródeł i mechani-

zmów rozwoju społeczno-gospodarczego, 
 umiejętność monitorowania i oceny skutków podejmowa-

nych decyzji, realizowanych polityk oraz innych procesów 
i działań podejmowanych na rzecz regionów przez aktorów 
sceny globalnej, 

 elastyczność i zdolność do przekształceń przedsiębiorstw 
i pracowników, 

 umiejętność porozumiewania się, współpracy, budowania 
trwałego partnerstwa i przywództwa, 

 umiejętność zintegrowanego zarządzania zorientowanego 
na osiąganie celów, 

 otwartość, efektywność i przejrzystość w działaniach admi-
nistracji. 

 Jak należy ocenić system zarządzania w sferze polityki 
spójności na lata 2007-2013? 

Przyjęty na lata 2007-2013 system zarządzania w sferze poli-
tyki spójności zawiera szereg pozytywnych elementów. Nale-
żą do nich przede wszystkim uproszczenie i zmniejszenie za-
kresu regulacji, ograniczenie liczby funduszy oraz zwiększenie 
kompetencji państw członkowskich. Ten kierunek działań nale-
ży w przyszłości wzmocnić. 

Istnieje jednak obawa, że zarówno cele polityki spójności jak 
i system realizacji nie odpowiada w wystarczającym stopniu na 
wyzwania stojące przed UE. Dotyczy to przede wszystkim:

 funkcjonowania UE jako silnego partnera w globalnej gospo-
darce,

 powiększających się dysproporcji pomiędzy regionami (i we-
wnątrz nich),

 wzmacniania barier sektorowych zamiast promowania po-
dejścia zintegrowanego,

 problemów z koordynacją i przerostem biurokracji.

 Optymalny podział zadań między Wspólnotą, pań-
stwami członkowskimi i regionami w ramach wielopozio-
mowego sprawowania władzy. 

Zadaniem władz lokalnych i regionalnych jest zapewnienie peł-
nego wykorzystania ich potencjału rozwojowego. Na najniż-
szym szczeblu powinny być podejmowane decyzje i działania 
na rzecz wzrostu konkurencyjności i harmonijnego, zrówno-
ważonego rozwoju. Regiony powinny mieć możliwość aktyw-
nego udziału w definiowaniu strategicznych celów ponadre-
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gionalnych, krajowych i wspólnotowych. Stoi przed nimi także 
zadanie związane z realizacją zasady subsydiarności wobec niż-
szych struktur wspólnoty regionalnej. 

Rolą państwa w zakresie polityki regionalnej powinno być 
wspieranie regionów w ich wysiłkach na rzecz rozwoju, a tak-
że koordynacja zarządzania w obszarach wykraczających poza 
kompetencje regionów oraz formułowanie strategicznych ce-
lów narodowych. 

Na szczeblu państwowym powinny być podejmowane działa-
nia na rzecz zapewnienia możliwości realizacji zintegrowanych 
strategii rozwoju regionalnego oraz likwidacji barier admini-
stracyjnych utrudniających rozwój przedsiębiorczości. Ozna-
cza to konieczność dalszej decentralizacji finansów publicznych 
oraz ukierunkowania administracji na osiąganie ustalonych ce-
lów. Na poziomie wspólnotowym powinny być ustalane klu-
czowe cele, których osiągnięcie jest niezbędne dla utrzyma-
nia i rozwoju UE. Cele te powinny zostać zoperacjonalizowane 
w strategiach narodowych i regionalnych. Precyzyjnie określo-
ne środki wspólnotowe przeznaczone na realizację tych celów 
powinny zostać skierowane do regionów, które przy wsparciu 
wyłącznie własnych i krajowych zasobów nie są w stanie osią-
gnąć tempa rozwoju pozwalającego na funkcjonowanie UE jako 
zintegrowanego organizmu. 

W tym świetle, w ramach przyszłej polityki spójności, niezbęd-
ne jest doprecyzowanie roli regionów pod kątem wzmocnie-
nia ich odpowiedzialności za koordynację rozwoju, programo-
wanie i realizację polityk. Regiony potrzebują suwerenności 
w podejmowaniu decyzji co do kształtu programów i alokacji 
środków na specyficzne dla nich przedsięwzięcia – przy re-
spektowaniu ogólnych zasad wynikających z przepisów wspól-
notowych, zwłaszcza w odniesieniu do pomiaru efektywności 
interwencji funduszy strukturalnych. 

Podsumowując, warunkiem skutecznej realizacji polityki spój-
ności jest kontynuacja procesu jej decentralizacji z ulokowa-
niem funkcji koordynacyjnej m.in. na poziomie regionalnym. 
Idący w ślad za tym wzrost wielkości środków (krajowych i unij-
nych) powierzonych regionom umożliwi nadanie bardziej part-
nerskiego charakteru współpracy regionów z Komisją Europej-
ską i władzami krajowymi. 

 Wzrost skuteczności polityki spójności we wspieraniu 
działań państw członkowskich i regionów. Mechanizmy 
przybliżające politykę spójności obywatelom i kierujące 
ją na osiąganie wyników. 

Przeciętny obywatel UE nie posiada wiedzy, a przede wszyst-
kim poczucia wpływu na kształt polityk europejskich, w tym po-
lityki spójności. Ten stan jest jedną z przyczyn ograniczonego 
powodzenia wielu przedsięwzięć wspólnotowych. 

Największy wpływ obywatela na kształt polityki zapewnia sa-
morząd terytorialny. Umożliwienie uczestnictwa obywateli w 
definiowaniu strategicznych celów rozwojowych jest wyzwa-
niem dla polityki spójności. Cele rozwojowe powinny być de-
finiowane na poziomie regionalnym, a następnie, w trakcie de-

baty z rządem, uzupełniane i wzmacniane przez narodowe cele 
strategiczne. 

Narodowe cele strategiczne powinny zostać uzgodnione, a na-
stępnie zoperacjonalizowane (m.in. poprzez wskazanie krajo-
wych i unijnych źródeł finansowania) w Narodowej Strategii 
Rozwoju będącej podstawą do sformułowania mandatu nego-
cjacyjnego wobec Komisji Europejskiej. W negocjacjach regio-
ny powinny być reprezentowane na równi z rządem. 

Po uzgodnieniu celów polityki spójności w danym kraju, a tak-
że przedsięwzięć, które z punktu widzenia rozwoju całej UE są 
niezbędne, oraz po wskazania źródeł finansowania, środki prze-
znaczone na realizację polityki spójności powinny zostać prze-
kazane w uzgodnionych częściach:·

 na szczebel krajowy – w związku z realizacją projektów na-
rodowych oraz tych, które zostały uzgodnione na szczeblu 
wspólnotowym, a których realizatorem (koordynatorem) 
ma być rząd; 

 na szczebel regionalny – w związku z realizacją strategii roz-
woju regionów. 

W tym świetle coraz większego znaczenia nabiera pojęcie „do-
brego rządzenia, które należy rozumieć szerzej niż tylko po-
przez pryzmat skutecznego działania administracji publicznej 
oraz umiejętnego wykorzystania zasobów ludzkich czy finan-
sowych. Utrwalanie zasad subsydiarności i partnerstwa wyma-
ga zdecydowanego kroku w kierunku rządzenia obywatelskiego 
– przyszłością UE są obywatelskie regiony konkurencyjne. 

 Wzmocnienie powiązań polityki spójności z innymi 
politykami krajowymi i wspólnotowymi w celu osiągnię-
cia wzmożonego efektu synergii 

Realizacja polityki spójności w izolacji od polityk sektorowych 
na szczeblu wspólnotowym i krajowym prowadzi do ogranicze-
nia skuteczności działań, braku przejrzystości i rozbudowy biu-
rokracji. Debata w sprawie przyszłości polityki spójności powin-
na odbywać się w szerszym kontekście powiązanym z oceną: 

 rezultatów Strategii Lizbońskiej i funkcjonowania wspólne-
go rynku, szczególnie w odniesieniu do swobody przepływu 
osób, towarów i usług, 

 bezpieczeństwa energetycznego, 
 sieci transportowych, 
 skuteczności Wspólnej Polityki Rolnej. 

Cele definiowane tak przez Wspólnotę, jak i poszczególne pań-
stwa członkowskie, powinny być zintegrowane, a sposoby ich 
osiągnięcia zindywidualizowane na poziomie krajowym i regio-
nalnym. Środki funduszy strukturalnych powinny wspierać pań-
stwa i regiony w ich działaniach na rzecz spójności. Działania 
te nie powinny ograniczać się do inwestycji w infrastrukturę, 
ale również dotyczyć zmian systemowych (w tym legislacyjnych 
i organizacyjnych), których celem jest wzrost zatrudnienia, 
zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości. 
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Dla zwiększenia synergii ważne jest zachowanie zasady subsy-
diarności. Państwo nie powinno zastępować regionów w ich 
kompetencjach. To samo dotyczy relacji pomiędzy Wspólnotą 
a państwami członkowskimi. 

Należy zintegrować (uzgodnić) cele polityki spójności, Wspól-
nej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz polity-
ki zatrudnienia. Zwiększy to racjonalność alokacji środków 
z budżetu UE na przedsięwzięcia rozwojowe oraz ułatwi ko-
ordynację wszystkich działań, ograniczając ryzyko dublowania 
wsparcia podobnego typu przedsięwzięć w ramach budżetów 
różnych polityk. 

Skoncentrowana interwencja zwiększy efektywność polityki 
spójności, w znacznie większym stopniu niż dotychczas niwe-
lując różnice pomiędzy państwami członkowskimi i regionami. 
Konieczne jest realne skoncentrowanie na celach w przeci-
wieństwie do rozbudowywania procedur. Uproszczenie, ogra-
niczenie biurokracji, jasny przekaz i czytelne reguły są warun-
kiem skuteczności nowej polityki spójności. 

Nowe możliwości współpracy między regionami 
w ramach UE oraz poza UE 

Współpraca między regionami jest istotnym obszarem realizacji 
polityki spójności, który przyczynia się do pogłębienia integracji 
europejskiej. Współpraca ta powinna służyć przede wszystkim 
eliminacji barier, które blokują rozwój rynku wewnętrznego. 

Współpraca międzyregionalna, szczególnie w zakresie gospo-
darczym i w związku z nowymi możliwościami, jakie daje m.in. 
rozszerzenie Strefy Schengen i Strefy EURO, może mieć istotny 
wpływ na pełne włączenie regionów UE w główny nurt proce-
sów globalizacyjnych, w tym na wzmocnienie konkurencyjności 
istniejących i tworzących się klastrów ponadregionalnych.

Integracja UE nie powinna prowadzić do pogłębiania podziału na 
kraje rozwinięte należące do UE i europejskich sąsiadów UE. 

Polskie regiony powinny pełnić „rolę koła zamachowego w kre-
owaniu warunków dobrego sąsiedztwa UE z Rosją i Białorusią, 
a także Ukrainą jako potencjalnym członkiem UE. Polityka spój-
ności powinna wzmacniać tempo rozwoju UE dzięki urucha-
mianiu dużego potencjału drzemiącego w regionach bezpośred-
niego sąsiedztwa z granicą zewnętrzną.

Polityka spójności powinna zapewnić efektywne mechanizmy 
pogłębiania współpracy społeczno-gospodarczej w makrore-
gionach europejskich, zwłaszcza tych obejmujących nowe kra-
je członkowskie UE. W tym kontekście, Region Bałtycki – eu-
ropejski lider Strategii Lizbońskiej – może stać się dla polskich 
regionów bardzo istotnym punktem odniesienia w kreowaniu 
„ścieżek trwałego rozwoju”. 

W kontekście wyzwań, które stoją przed UE, szczególnego 
znaczenia nabiera współpraca w dziedzinie innowacyjności, ba-
dań i rozwoju, wytwarzania energii i zarządzania sieciami ener-

getycznymi, sterowania procesami migracyjnymi, uznawania 
kwalifikacji zawodowych, klastrów gospodarczych oraz sieci 
transportowych.

Podsumowanie

Stoimy na stanowisku, że: 

a) dysproporcje rozwojowe w UE hamują realizację zasad 
jednolitego rynku i ograniczają globalną konkurencyjność 
Wspólnoty, w związku z czym misja polityki spójności po-
zostaje ciągle aktualna; radykalne redefiniowanie jej celów 
i instrumentów nie ma uzasadnienia – nie tylko z punktu wi-
dzenia krajów i regionów korzystających ze wsparcia struk-
turalnego, ale także z punktu widzenia pozostałych państw 
i regionów; w tym kontekście niezmiernie istotne będzie 
rozwinięcie skutecznych instrumentów wymiernej oceny 
wpływu realizacji polityki spójności na całą Wspólnotę;

b) mając na uwadze skalę wyzwań stojących przed UE, zasad-
ne jest zwiększenie nakładów na realizację polityki spójności 
i jej ukierunkowanie na regiony, które mają do nadrobienia 
największy dystans rozwojowy, a które przy pomocy wła-
snych zasobów nie są w stanie tego dystansu zmniejszyć; jed-
nocześnie należy rozważyć propozycję uwzględnienia innych 
niż PKB per capita wskaźników jako przesłanek wyznaczania 
obszarów wsparcia w ramach polityki spójności;

c) polityka spójności powinna być realizowana z zachowa-
niem aktywnej roli trzech głównych aktorów: Komisji Eu-
ropejskiej, państw członkowskich i regionów oraz z po-
szanowaniem zasady partnerstwa i subsydiarności (także 
wewnątrzregionalnej) – jest to potrzeba wynikające z zapi-
sów Traktatu Lizbońskiego;

d) polityka spójności powinna być skoncentrowana na ograni-
czonej liczbie celów i kierunków wsparcia, kluczowych dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego; wsparcie strukturalne 
nie powinno mieć charakteru kompensaty, ale być przezna-
czone na realizację zintegrowanych strategii rozwoju, w tym 
strategii regionalnych, które pozwalają na pewną elastycz-
ność interwencji;

e) wzmocnieniu powinna ulec koordynacja interwencji i celów 
różnych polityk wspólnotowych, w tym w szczególności po-
lityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki 
Rybackiej i polityki zatrudnienia;

f) ewentualne ukierunkowanie polityki spójności na wspiera-
nie wąsko pojmowanej konkurencyjności spowoduje kryzys 
gospodarczy i społeczny w wielu regionach UE, zwłaszcza 
w centralnej i wschodniej Europie, a także marginalizację tych 
regionów oraz zmarnowanie ich potencjału rozwojowego;

g) wzmocnieniu powinien ulec terytorialny wymiar polityki 
spójności, który może odegrać bardzo istotną rolę w budo-
waniu trwałych fundamentów konkurencyjności UE;
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h) polityka spójności powinna podlegać decentralizacji (regio-
nalizacji) oraz dalszemu uproszczeniu procedur; powinny 
być rozwijane mechanizmy podnoszenia efektywności inter-
wencji funduszy strukturalnych; należy rozważyć możliwość 
odejścia od mechanizmów wymuszających szybkie wydatko-
wanie środków na rzecz mechanizmów wymuszających ich 
efektywne wydatkowanie.

Wyrażamy nadzieję, że powyższe stanowisko dostarcza istot-
nych argumentów na rzecz ewolucji i wzmocnienia polityki 
spójności.

Przewodniczący obrad
JAN KOZŁOWSKI



W kierunku nowej koncepcji 
polityki regionalnej

OPINIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

* Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament 
Polityki Regionalnej

Wraz z opublikowaniem IV Raportu na temat spój-
ności gospodarczej i społecznej, w połowie 2007 
roku, na forum europejskim rozpoczęła się szero-

ka dyskusja nad przyszłością polityki spójności po 2013 roku. 
Echa tej dyskusji znalazły materiale odzwierciedlenie również 
na gruncie polskim, prowokując do dyskusji o kształcie krajo-
wej polityki regionalnej. Fakt ten zasługuje na szczególną uwa-
gę i uznanie przede wszystkim dlatego, że przez szereg lat kra-
jowa polityka regionalna – w warstwie prawnej, programowej 
i finansowej – niemal całkowicie podporządkowana była wdra-
żaniu europejskiej polityki spójności. W odpowiedzi na ocze-
kiwania artykułowane zarówno przez partnerów krajowych 
(regiony), jak i europejskich (Komisja), Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego podjęło inicjatywę publicznej dyskusji na temat 
istniejącego modelu prowadzenia polityki regionalnej w Polsce 
oraz pożądanych zmian w tym zakresie. 

Województwo Małopolskie ma ambicje pełnić rolę aktywne-
go uczestnika tej inicjatywy. Analizując istniejące podstawy 
i uwarunkowania krajowej polityki regionalnej oraz rozwiązania 
funkcjonujące w ramach istniejącego systemu, w Departamen-
cie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego, wypracowane zostało wstępne stanowisko 
w odniesieniu do głównych obszarów problemowych zidentyfi-
kowanych w dotychczasowej dyskusji. 

Podstawy formalno-prawne prowadzenia polityki 
regionalnej 

W aspekcie programowym, analiza porównawcza zakresu 
przedmiotowego obowiązującej Strategii Rozwoju Kraju, jako 
nadrzędnego dokumentu określającego kierunki polityki roz-

woju kraju, z zakresem tematycznym Narodowych Strategicz-
nych Ram Odniesienia – dokumentu określającego kierunki 
realizacji polityki spójności w Polsce, wskazuje na daleko idącą 
tożsamość obu dokumentów. Fakt ten można traktować jako 
potwierdzenie tezy, zgodnie z którą obecny model polityki re-
gionalnej państwa jest wtórny wobec systemu europejskiej po-
lityki rozwoju. Odnosząc się do istniejącego zakresu regulacji 
SRK, w kontekście dyskusji o rozwiązaniach modelowych, ce-
lowym wydaje się: 

 pogłębienie i rozwinięcie części dotyczącej rozwoju re-
gionów: obecnie dokument poświęca temu obszarowi nie-
proporcjonalnie mało uwagi w stosunku do zakresu i zna-
czenia zadań realizowanych na poziomie regionalnym i przez 
regiony; strategia powinna w sposób bardziej pogłębio-
ny i zindywidualizowany odnosić się do celów i kierunków 
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wspierania rozwoju poszczególnych regionów – uwzględ-
niając ich specyficzne potrzeby i zróżnicowany potencjał 
endogeniczny;

 wyodrębnienie części dotyczącej wymiaru przestrzen-
nego polityki rozwoju, tj. zarówno obszarów problemo-
wych, jak i współpracy terytorialnej: w konsekwencji prac 
nad przygotowaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju oraz zwrócenia większej uwagi na wymiar te-
rytorialny polityki rozwoju oraz w kontekście dyskusji nad 
nową koncepcją polityki regionalnej, kwestią nie budzącą 
wątpliwości wydaje się być postulat ścisłego powiązania sys-
temu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego z syste-
mem planowania przestrzennego; 

 w kontekście wyzwań globalnych – uwzględnienie w szer-
szym zakresie, w sposób horyzontalny, działań strategicz-
nych w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju kra-
ju, w szczególności w aspekcie środowiskowym. 

Równie istotny wydaje się kontekst formalno-prawny. Pierw-
sza strategia rozwoju kraju przyjęta została uchwałą Rady Mi-
nistrów oraz przedstawiona Sejmowi i Senatowi w trybie in-
formacji. Takie rozwiązanie należy uznać za niewystarczające, 
zarówno ze względów ustrojowych, jak i funkcjonalnych. 
Uchwała Rady Ministrów, zgodnie z Konstytucją RP, to akt kie-
rownictwa wewnętrznego, który nie może być adresowany, ani 
wiążący dla podmiotów innych niż bezpośrednio podporządko-
wane organowi, który je wydał. Oznacza to zatem, że z for-
malnego punktu widzenia dokument strategiczny, określający 
kierunki rozwoju kraju nie jest wiążący dla polityki rozwoju kre-
owanej przez samorządy województw. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz ze względu na rangę, jaką 
posiadać powinna strategia rozwoju kraju, jej systemowy cha-
rakter i długofalowe oddziaływanie oraz oparcie na niej innych 
strategii i dokumentów programowych, a w konsekwencji pla-
nowanie wieloletnich działań inwestycyjnych o charakterze 
rozwojowym i inwestycyjnym, niezbędnym wydaje się nadanie 
temu dokumentowi rangi ustawowej. Takie rozwiązanie zapew-
niłoby większą stabilność polityki rozwoju oraz zwiększenie 
znaczenia SRK, zwłaszcza w stosunku do kolejnych ustaw bu-
dżetowych. Ponadto możliwe byłoby zlikwidowanie asymetrii 
pomiędzy statusem prawnym strategii rozwoju kraju i strategii 
rozwoju województw, które zatwierdza organ stanowiący sa-
morządu województwa. Rozwiązaniu temu towarzyszyć powin-
na weryfikacja trybu przyjmowania strategii, celem uzupełnienia 
go o wymóg uzgadniania zapisów strategii z województwami – 
co najmniej w zakresie dotyczącym priorytetu poświęconego 
rozwojowi regionalnemu. Jednocześnie coraz częściej podnosi 
się postulat wydłużenia horyzontu czasowego dokumentu stra-
tegicznego i uczynienia go instrumentem znacznie bardziej per-
spektywicznym. Strategia rozwoju kraju nie powinna być do-
kumentem koniunkturalnym, w praktyce podporządkowanym 
wyłącznie procesowi realizacji krajowej polityki spójności. 

Skuteczna realizacja polityki regionalnej na poziomie krajowym 
i regionalnym wymaga reformy systemu regulacyjnego, w szcze-
gólności otoczenia prawnego. Podstawowym aktem prawnym, 

który powinien zostać poddany gruntownej weryfikacji jest 
ustawa przedmiotowa dla celów, zasad, sposobu i trybu pro-
wadzenia polityki rozwoju, tj. ustawa o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju. Konsekwencją zmiany konstrukcji tego 
aktu prawnego powinno być przeprowadzenie zmian w usta-
wie o samorządzie województwa. Rewizja odpowiednich prze-
pisów wskazanych ustaw wiązać się będzie z koniecznością 
starannego i pogłębionego przeglądu innych aktów prawnych 
celem zidentyfikowania i przeprowadzenia niezbędnych zmian 
i dostosowań. W szczególności analiza ta powinna objąć usta-
wę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz ustawę o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

W zakresie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
konieczne są zarówno zmiany o charakterze systemowym, jak 
również zmiany doraźne o znaczeniu technicznym. W pierw-
szej grupie uwag, dotyczących głównie rozwiązań postulowa-
nych w ramach kompleksowej reformy systemu, wskazać nale-
ży w szczególności: 

 konieczność weryfikacji i redefinicji: przedmiotu, zakresu 
i funkcji ustawy określającej zasady prowadzenia poli-
tyki rozwoju państwa, w tym polityki rozwoju regio-
nalnego: postulat przygotowania kompleksowego aktu ge-
neralnego, który w sposób kierunkowy określa zasady, tryb 
i sposób, w tym instrumenty prowadzenia polityki rozwo-
ju, przy jednoczesnej rezygnacji z formuły szczegółowego 
podręcznika, opisującego procedury wydawania środków, 
w szczególności funduszy europejskich. Poziom szczegóło-
wości zapisów obowiązującej ustawy, w znacznym jej zakre-
sie, jest właściwy dla regulacji wykonawczych, często o ran-
dze niższej niż rozporządzenie. Mając na uwadze stabilność 
i przejrzystość ustawy, należałoby rozważyć możliwość wy-
łączenia z przedmiotu jej regulacji szczegółowych kwestii 
proceduralnych (np. dotyczących systemu wdrażania polityki 
rozwoju), które ze względu na praktyczny charakter i moż-
liwość relatywnie częstych zmian, powinny być regulowane 
w bardziej elastyczny sposób. Właściwym instrumentem do 
regulowania kwestii proceduralnych o charakterze horyzon-
talnym są akty prawne o charakterze wykonawczym (rozpo-
rządzenia), odpowiednie wytyczne, podręczniki itp. przygo-
towywane w ścisłej współpracy z podmiotami, do których są 
adresowane. Jednocześnie ustawa, jako akt prawny na po-
ziomie krajowym, nie powinna powielać przepisów prawa 
wspólnotowego, obowiązujących bezpośrednio;

 konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań 
w zakresie aktów planowania strategicznego, doku-
mentów programowych oraz instrumentów planowa-
nia finansowego: konieczna jest ponowna analiza i weryfi-
kacja istniejącego katalogu tych aktów, ich statusu prawnego, 
wymogów i procedur związanych z ich przygotowywaniem 
i zatwierdzaniem, definicji, wzajemnych relacji (w tym powią-
zań pomiędzy dokumentami o równym statusie); 

 konieczność redefinicji miejsca i roli wytycznych mini-
stra właściwego ds. rozwoju regionalnego: po pierwsze, 
należy oczekiwać, że modyfikacja konstrukcji i statusu wy-



tycznych postępować będzie w kierunku nadania temu in-
strumentowi charakteru porządkującego, usprawniającego 
oraz zapewniającego jednolite standardy i zasady postępowa-
nia w odniesieniu do kwestii, będących przedmiotem regula-
cji; po drugie, należy ograniczyć stosowanie lub zrezygnować 
z wprowadzania przepisów dających podstawę do wydawa-
nia wytycznych o charakterze bezwzględnie obowiązującym, 
zawierających szczegółowe regulacje, które w konsekwencji 
mogą prowadzić do nieuzasadnionych obciążeń administra-
cyjnych. Wytyczne powinny być traktowane jako instrument 
techniczny – formuła służąca wzmocnieniu funkcji koordy-
nujących administracji rządowej, której zasadniczym celem 
jest zapewnienie elementarnych standardów i jednolitych za-
sad, a nie szczegółowych cech systemu.

W grupie uwag i rekomendacji szczegółowych, których bez-
pośrednim celem jest uporządkowanie oraz usprawnienie 
rozwiązań w ramach istniejącego systemu, wymienia się: 

 wprowadzenie kategoryzacji dokumentów programo-
wania operacyjnego na szczeblu krajowym i regional-
nym, w tym wyodrębnienie programów wynikających 
z ustaw szczególnych (m.in. programy wojewódzkie na-
leżące do kompetencji sejmiku województwa) oraz pro-
gramów operacyjnych w rozumieniu przepisów prawa 
wspólnotowego;

 redefinicja, przesłanek i zasad zawierania kontraktu re-
gionalnego, który co do zasady powinien być rozumiany 
jako celowy instrument finansowania polityki regionalnej, 
mający charakter umowy dwustronnej pomiędzy rządem, 
a samorządem województwa w przedmiocie wsparcia re-
alizacji polityki rozwoju regionu środkami pochodzącymi 
z budżetu państwa, z wyłączeniem środków europejskich, 
dla przyznania których podstawą jest decyzja Komisji Eu-
ropejskiej w sprawie zatwierdzenia danego programu 
operacyjnego;

 likwidacja tzw. stałej konferencji współpracy, pod prze-
wodnictwem wojewody; 

 modyfikacja zapisów dotyczących roli wojewody w proce-
sie realizacji programów operacyjnych w kierunku ograni-
czenia jego kompetencji (w zakresie wyboru projektów 
– likwidacja zapisów o nadzorze wojewody); 

 wprowadzenie nowych rozwiązań proceduralnych, 
w zakresie sposobu wyłaniania instytucji pośredniczących 
w zarządzaniu, w przypadku gdy są one podmiotami spo-
za sektora finansów publicznych;

 dostosowania trybu wykonywania kompetencji w zakre-
sie występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej 
o dokonanie przesunięć pomiędzy osiami priorytetowymi 
programu do przepisów prawa wspólnotowego, tj. uza-
leżnienie takiego wniosku od inicjatywy lub zgody Instytu-
cji Zarządzającej danym programem operacyjnym; 

 wyposażenie Instytucji Zarządzających regionalnymi pro-
gramami operacyjnymi w kompetencję tworzenia sche-
matów pomocy publicznej adekwatnych do potrzeb i spe-
cyfiki danego programu operacyjnego;

 uwzględnienie w procedurze przygotowania strategii sek-
torowych i strategii ponadregionalnych rozwiązań zapew-
niających udział właściwych samorządów województw 
(tryb konsultacji i uzgadniania), w celu zapewnienia spój-
ności projektowanych dokumentów ze strategiami 
regionalnymi.

W zakresie ustawy o samorządzie województwa uporządkowa-
nia wymaga w szczególności kwestia katalogu, definicji, zależno-
ści i statusu instrumentów służących realizacji strategii rozwoju 
województwa (programy, instrumenty prawne i finansowe).

Poza odpowiednim otoczeniem regulacyjnym, skuteczność re-
alizacji polityki regionalnej warunkuje odpowiednia konstruk-
cja relacji pomiędzy dokumentami strategicznymi. W ramach 
tej konstrukcji strategia rozwoju kraju i strategie rozwoju wo-
jewództw powinny stanowić główne dokumenty określające 
odpowiednio cele i priorytety polityki rozwoju państwa oraz 
województw. Dokumenty powinny być wzajemnie spójne 
i komplementarne. 

Strategia rozwoju kraju jest nadrzędnym dokumentem na po-
ziomie krajowym, która powinna być ściśle powiązana z kon-
cepcją przestrzennego zagospodarowania kraju. Realizacji tego 
dokumentu służyć powinny w szczególności inne strategiczne 
dokumenty na poziomie krajowym, w tym m.in. strategie sek-
torowe, narodowe strategiczne ramy odniesienia, a także kra-
jowa strategia rozwoju regionalnego oraz – pośrednio stra-
tegie rozwoju województw. Tego rodzaju zależność powinna 
jednoznacznie wynikać z ustawy o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju i mieć zastosowanie w praktyce.

Na poziomie operacyjnym, realizacji strategii sektorowych po-
winny służyć odpowiednio – programy krajowe i regionalne, 
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przy czym programy te powinny zostać zróżnicowane na dwie 
kategorie, tj. programy wynikające z ustaw szczegółowych oraz 
programy operacyjne w rozumieniu prawa wspólnotowego. 
W odniesieniu do strategii sektorowych, właściwa ustawa po-
winna dopuszczać możliwość przyjmowania takiego instrumen-
tu również na poziomie regionalnym, w celu realizacji strategii 
województw (np. formuła programowa dla regionalnych stra-
tegii innowacji).

Strategie rozwoju województw są nadrzędnymi dokumenta-
mi na poziomie regionalnym. Ustrojowa kompetencja samo-
rządu do prowadzenia autorskiej polityki rozwoju regionu nie 
powinna jednak skutkować rozbieżnością w zakresie kierun-
ków interwencji polityki regionalnej w wymiarze ogólnokra-
jowym. Innymi słowy treścią relacji pomiędzy strategią roz-
woju kraju, a strategiami województw powinna być zasada 
komplementarności.

Mając na uwadze fakt, że realizacja celów i priorytetów stra-
tegii regionalnych jest i prawdopodobnie będzie w przyszłości, 
w znaczącym zakresie uwarunkowana możliwościami dostę-
pu do środków europejskich, co do zasady horyzont czasowy 
strategii regionalnych powinien być zbieżny z perspektywą fi-
nansową UE (dokument średniookresowy). Z uwagi na ustro-
jową niezależność samorządu, zasada taka nie powinna mieć 
rygoru bezwzględnego obowiązywania. Strategie regionalne 
mogą mieć charakter długookresowy, jednak nie powinny wy-
kraczać (zgodnie z obowiązującą regulacją ustawy) poza okres 
obowiązywania strategii rozwoju kraju. W przypadku przyję-
cia perspektywy długookresowej, powinny podlegać okresowej 
aktualizacji.

Strategiczne cele polityki regionalnej państwa

Określone w obowiązującej Strategii Rozwoju Kraju, cele poli-
tyki regionalnej państwa – zarówno w obszarze podnoszenia 

konkurencyjności gospodarczej regionów, jak i w zakresie wy-
równywania szans rozwojowych obszarów problemowych – 
należy generalnie uznać za aktualne – w perspektywie śred-
niookresowej. Jednak mając na uwadze nowe uwarunkowania 
globalne, warto rozważyć rozwinięcie bądź uzupełnienie struk-
tury celów i priorytetów o następujące elementy:

 wyodrębnienie celu (priorytetu) dotyczącego wspierania 
rozwoju „obszarów problemowych”, umownie rozu-
miejąc przez to pojecie m.in. takie kategorie obszarów jak 
obszary metropolitalne, obszary zurbanizowane, obszary 
wiejskie, obszary poprzemysłowe (zdegradowane) i inne wy-
odrębnione kategorie,

 wyodrębnienie celu (priorytetu) dotyczącego rozwoju 
współpracy terytorialnej,

 wyodrębnienie celu horyzontalnego dotyczącego wspierania 
zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektu środowiskowego. 

W dyskusji o nowym kształcie polityki regionalnej, bez wąt-
pienia jedną z najpilniejszych potrzeb jest wypracowanie no-
wej koncepcji polityki wobec obszarów problemowych. Wy-
daje się, że dotychczas funkcjonujące podejście cechuje znaczna 
fragmentaryczność i brak koordynacji. W tym kontekście nie-
zbędne wydaje się, aby na poziomie krajowym: przeprowa-
dzić identyfikację i opracować klasyfikację istniejących i poten-
cjalnych obszarów problemowych w Polsce, w oparciu o jasno 
zdefiniowane kryteria i przesłanki; przygotować diagnozę sta-
nu i analizę SWOT dla wyodrębnionych i sklasyfikowanych 
obszarów problemowych, a także wypracować cele i priory-
tety polityki rozwoju obszarów problemowych w skali kraju, 
z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tych obszarów oraz 
ich zróżnicowanego potencjału rozwojowego (uwzględnienie 
w dokumentach strategicznych: strategia rozwoju kraju, kon-
cepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, krajowa stra-
tegia rozwoju regionalnego).

Równolegle, na poziomie regionalnym należy przeprowadzić 
przegląd wniosków i rekomendacji wynikających z powyższej 
analizy, celem ich operacjonalizacji, dostosowania do potrzeb 
danego województwa oraz uwzględnienia w dokumentach stra-
tegicznych na poziomie regionalnym, w tym w strategii rozwo-
ju województwa, planie przestrzennego zagospodarowania 
województwa.   

Niezależnie od konieczności przeprowadzenia typologii obsza-
rów problemowych, należy spodziewać się, że w kręgu zain-
teresowania nowej koncepcji polityki skierowanej na wsparcie 
obszarów problemowych, powinny znaleźć się: obszary metro-
politalne, obszary zurbanizowane, obszary wiejskie, obszary 
o szczególnych walorach przyrodniczych (w tym obszary Na-
tura 2000), obszary poprzemysłowe i zdegradowane, obszary 
przygraniczne, obszary podlegające nasilonej migracji. Należy 
pamiętać, że z uwagi na odrębne traktowanie wymiaru teryto-
rialnego w europejskiej polityce spójności, krajowa polityka re-
gionalna będzie w znacznej mierze warunkowana i determino-
wana podejściem formułowanym na poziomie wspólnotowym. 
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Decentralizacja systemu polityki rozwoju, w tym 
polityki regionalnej

Ustrojowy podział kompetencji pomiędzy administracją rządo-
wą a samorządową, w tym w zakresie kształtowania i prowa-
dzenia polityki rozwoju (również polityki rozwoju regionów), 
wynika z obowiązujących regulacji ustrojowych i w tym zakresie 
nie należy oczekiwać istotnych zmian. W istniejącym porządku 
prawnym, kwestią wymagającą analizy i poprawy jest uporząd-
kowanie oraz doprecyzowanie zapisów ustawowych oraz re-
gulacji wykonawczych, a także wypracowanie i rozwijanie od-
powiedniej praktyki współpracy z uwzględnieniem takich zasad 
jak: decentralizacja władzy, samorządność wspólnot re-
gionalnych i lokalnych, subsydiarność w podziale zadań 
i kompetencji, samodzielność i odpowiedzialność samo-
rządu terytorialnego za realizację powierzonych mu za-
dań publicznych, przy jednoczesnym respektowaniu zasad 
właściwych dla państwa unitarnego. 

Porządkowanie regulacji ustawowych oraz projektowanie ak-
tów wykonawczych i kształtowanie dobrej praktyki współpra-
cy pomiędzy administracją rządową, a samorządem powinno 
być ukierunkowane na podnoszenie samodzielności prawno-fi-
nansowej i zdolności instytucjonalnej samorządu oraz równo-
ległe wzmacnianie zdolności administracji rządowej do spraw-
nej koordynacji horyzontalnych obszarów polityki rozwoju 
oraz efektywnego zarządzania tymi obszarami interwencji po-
lityki regionalnej, które z uwagi na skalę i znaczenie nie mogą 
być realizowane na poziomie województw (np. obszary strate-
gicznego interesu państwa). W kontekście propozycji dotyczą-
cych nowej konstrukcji i statusu wytycznych, rozumianych jako 
pozbawiony rygoru bezwzględnego obowiązywania instrument 
ukierunkowany na zapewnienie jednolitych zasad i standardów, 
współpraca rządu i samorządu, w większym stopniu, powinna 
być prowadzona w oparciu o takie właśnie elastyczne narzędzie 
koordynacji. Mając na uwadze fakt, że administracja rządowa 
w terenie jest integralnym segmentem administracji rządowej 
(władzy centralnej), raz jeszcze warto podnieść postulat, aby 
rola terenowej administracji rządowej ograniczała się do funkcji 
orzeczniczych i kontrolno-nadzorczych.

W związku z kontynuacją reformy administracyjnej państwa 
– w obszarze decentralizacji władzy publicznej – oczekiwa-
nia formułowane przez województwa dotyczą zwłaszcza sys-
temowego wzmocnienia ich kompetencji prawnych, przy jed-
noczesnym ograniczeniu władztwa wojewody, jak również 
zwiększenia stopnia partycypowania samorządów województw 
w procesie zarządzania i wdrażania funduszy europejskich 
w Polsce, przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu interwen-
cji wdrażanych na poziomie centralnym. Mając na uwadze za-
sady ustrojowe, naturalnym rozwiązaniem jest ograniczenie 
kompetencji wojewody do sprawowania ogólnego nadzoru 
pod względem legalności oraz funkcji orzeczniczych, a także – 
co ma miejsce zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym 
– skoncentrowanie kompetencji na funkcjach reprezentacyj-
nych oraz realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa zbioro-
wego, ochrony porządku publicznego i zarządzania kryzysowe-
go. Działalność wojewody nie może prowadzić do powielania 
działań samorządów województw w zakresie kreowania poli-

tyki rozwoju województwa, z uwagi na prawną odpowiedzial-
ność samorządu w tym obszarze. W praktyce fragmentaryczne 
i rozproszone zadania wojewody regulowane w licznych aktach 
prawnych powodują zagrożenie w postaci nakładania się, a na-
wet kolizji kompetencji na poziomie województwa. Wydaje się, 
że docelowo optymalnym rozwianiem byłoby przekazanie sa-
morządowi województwa wszystkich kompetencji terenowej 
administracji rządowej, które nie należą do sfery formalnego 
orzecznictwa i nadzoru. Jednocześnie w warstwie programo-
wo-politycznej, naturalne wydaje się partycypowanie wojewo-
dy w projektowania i realizacji polityki regionalnej rządu wo-
bec danego województwa Udział ten powinien mieć charakter 
wspierający oraz opiniodawczo-doradczy wobec tych elemen-
tów polityki rządu, które adresowane są bezpośrednio do da-
nego województwa. Warto podkreślić, że w świetle obowiązu-
jącej praktyki współistnienia na poziomie regionalnym urzędu 
wojewody oraz organów samorządu województwa, sytuacja 
polegająca na braku ścisłego zdefiniowania i rozdzielenia obsza-
rów ich kompetencji, wywoływać może skutki w postaci nie-
uprawnionych ingerencji, a w konsekwencji – konflikty utrud-
niające wykonywanie przypisanych zadań. 

W celu przeprowadzenia efektywnej decentralizacji systemu re-
alizacji polityki rozwoju, konieczne jest przeprowadzenie zmian 
systemowych. Zmiany te powinny koncentrować się w pierw-
szym rzędzie na dwóch grupach spraw, tj. reformie finansów 
publicznych, w zakresie umożliwiającym realną emancypację sa-
morządu oraz na uporządkowaniu obecnego stanu prawnego, 
celem usunięcia barier w realizacji ustrojowych zasad dotyczą-
cych samorządu. W związku z tym szczególne znaczenie będą 
mieć działania polegające na: 

 przekształceniach w sferze finansów publicznych, w celu 
zapewnienia skutecznej realizacji zadań publicznych, nale-
żących do właściwości samorządu województwa, w tym 
wprowadzenie ustrojowej zasady adekwatności środków fi-
nansowych (w relacji do zadań przypisanych i realizowanych 
przez samorządy) oraz przyjęcie zasad i wypracowanie me-
chanizmu kompensowania samorządom utraty części wpły-
wów w wyniku zmian dotyczących zasad opodatkowania 
osób fizycznych; 

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE

NR 2 (14) 2008

- 44 -



 przeglądzie i uporządkowaniu przepisów dotyczących kom-
petencji, zasad i możliwości wykonywania zadań publicznych 
w niektórych dziedzinach interwencji publicznej (np. drogi 
publiczne, lotniska regionalne, przewozy regionalne i inne);

 dalszym ograniczaniu formalnych kompetencji terenowej ad-
ministracji rządowej na rzecz samorządu województwa;

 opracowaniu standardów realizacji zadań publicznych, zleca-
nych samorządom przez administrację rządową, zadań finan-
sowanych z dotacji celowych oraz zadań własnych samorzą-
dów, współfinansowanych z budżetu państwa;

 wprowadzeniu, w drodze odpowiednich regulacji prawnych, 
zasad służby cywilnej w odniesieniu do samorządu. 

Instrumenty polityki regionalnej 

W warunkach wzrastającej roli wymiaru przestrzennego dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, nowego znaczenia 
nabiera pytanie o potrzebę i możliwości prowadzenia polityki 
regionalnej w układach innych niż układ województw. Na obec-
nym etapie dyskusji racjonale wydaje się przyjęcie tezy, zgodnie 
z którą polityka regionalna w wymiarze krajowym prowadzo-
na jest (i powinna być prowadzona nadal) na dwóch podstawo-
wych poziomach realizacji – centralnym i regionalnym. Jedno-
cześnie nowa koncepcja prowadzenia tej polityki musi odnosić 
się do możliwości, uwarunkowań i instrumentów prowadze-
nia polityki regionalnej w układach innych niż podstawowe, np. 
w układach obszarów problemowych, makroregionów, subre-
gionów, obszarów metropolitalnych. 

W kontekście tej dyskusji szczególnego znaczenia nabiera kwe-
stia dotycząca nowej roli i funkcji kontraktu wojewódzkie-
go. Opierając się na doświadczeniu z realizacji kilku już edycji 
kontraktu, należy stwierdzić, że postulowana reforma tego in-
strumentu powinna zmierzać w kierunku przywrócenia mu 
– w warstwie programowej – konstrukcji przyjętej dla pierw-
szej edycji kontraktów (rozwiązania obowiązujące na gruncie 
ustawy z 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego). 
Propozycji tej towarzyszyć musi stanowczy postulat gruntow-
nej rewizji wymiaru finansowego konstrukcji kontraktu. W no-
wej formule, kontrakt wojewódzkie powinien stanowić:  

 narzędzie osiągania konsensusu i spójności pomiędzy strate-
giami regionalnymi, a strategią rozwoju kraju i krajową stra-
tegią rozwoju regionalnego;

 instrument zapewniający wsparcie realizacji inwestycji wie-
loletnich o znaczeniu kluczowym z punktu widzenia reali-
zacji polityki regionalnej rządu i samorządu województwa, 
których zakres jest przedmiotem negocjacji pomiędzy zain-
teresowanymi stronami (obszar interesu wspólnego);

 mechanizm zapewniający finansowanie zadań uzgodnionych 
przez rząd i samorząd, ze środków krajowych (rządowych 
i samorządowych), z wyłączeniem środków europejskich, 
dla przekazania których właściwą podstawę stanowi decy-

zja Komisji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjne-
go oraz zapisy ustawy budżetowej.

Kontrakt winien mieć charakter zobowiązania wieloletniego, 
co jest warunkowane reformą finansów publicznych i wprowa-
dzeniem kompleksowych rozwiązań w zakresie wieloletniego 
planowania finansowego. Podstawę merytoryczną negocjacji 
pomiędzy rządem i samorządem stanowić powinny odpowied-
nio – krajowa strategia rozwoju regionalnego i strategia roz-
woju województwa. Zgodnie z formułą instrumentu celowego, 
osadzonego w realiach budżetowych, w ramach systemu finan-
sowania zadań objętych kontraktem, proponuje się przyjęcie 
rozwiązań zmierzających do wyodrębniania, w części budże-
tu państwa pozostającej w dyspozycji resortów odpowiedzial-
nych za poszczególne sektorowe polityki publiczne, puli środ-
ków na realizację ukierunkowanych przestrzennie projektów, 
istotnych z punktu widzenia krajowej polityki rozwoju. 

Należy podkreślić, że realizacja kontraktu w zaproponowa-
nej formule możliwa będzie pod warunkiem rekonstrukcji za-
sad koordynacji w obrębie systemu planowania i finansowania 
polityki regionalnej, w tym na poziomie centralnym – w ukła-
dzie międzyresortowym. W tym kontekście warto po0nownie 
podnieść postulat koniecznego wzmocnienie systemowej pozy-
cji ośrodka właściwego do spraw koordynacji polityki regional-
nej rządu. 

Zakres i granice polityki rozwoju na poziomie 
sektorowym i regionalnym 

Dyskusja nad tzw. linią demarkacyjną, prowadzona podczas 
prac programowych na okres 2007-2013, ujawniła występo-
wanie poważnych trudności w przedmiocie możliwości klarow-
nego zdefiniowania właściwych granic i zakresu interwencji na 
poziomie krajowym i regionalnym. Negatywne doświadcze-
nia związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem linii de-
markacyjnej potwierdzają również istnienie realnych trudno-
ści w wyznaczeniu demarkacji za pomocą kryteriów innych 
niż kryterium kwotowe. Wydaje się, że dyskusja nad zasadami 
i kryteriami definiowania obszaru, w którym kończy się interes 
państwa, a zaczyna interes regionów – stanowi wyzwanie klu-
czowe w toczącej się dyskusji.  

Za naturalny uchodzi pogląd mówiący o tym, że formuła progra-
mów sektorowych, zarządzanych centralnie powinna być zare-
zerwowana dla realizacji tych obszarów interwencji polityki 
regionalnej, które z uwagi na swoją specyfikę (złożoność), klu-
czowe z punktu widzenia interesu państwa znaczenie, ponadre-
gionalny zasięg oddziaływania lub charakter beneficjenta nie 
mogą – ze względów formalnych lub praktycznych – zostać 
efektywnie i skutecznie zrealizowane na poziomie regionalnym. 
Przykładami takich interwencji mogą być inwestycje o zasięgu 
(znaczeniu) ponadregionalnym, ogólnokrajowym lub ponadna-
rodowym w obszarach takich jak: infrastruktura transportowa 
i komunikacyjna, infrastruktura energetyczna, czy współpraca 
ponadnarodowa i transnarodowa, ale również wszystkie ob-
szary interwencji, których wyłącznymi beneficjentami jest ad-
ministracja rządowa. Z drugiej strony w praktyce trudno by-
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łoby wskazać obszary interwencji polityki regionalnej, obecnie 
wdrażane na poziomie województw, których realizacja powin-
na zostać przeniesiona na poziom sektorowy. 

Mając na uwadze ustrojową zasadę subsydiarności oraz pierw-
sze wnioski, płynące z oceny interwencji realizowanych w okre-
sie 2004-2006, można sformułować wniosek, iż znacząca część 
interwencji zarządzanych lub wdrażanych obecnie na poziomie 
centralnym, a także zasadnicza większość interwencji, które nie 
mają ponadregionalnego zasięgu oddziaływania lub znaczenia 
ogólnokrajowego, mogłyby podlegać bardziej efektywnej reali-
zacji, jeżeli kompetencja do zarządzania nimi (wdrażania) byłaby 
skoncentrowana na poziomie regionalnym. Warunkiem deter-
minującym realizację tego założenia jest funkcjonowanie spraw-
nego ośrodka koordynacji na poziomie centralnym, gwarantu-
jącego stabilność systemu oraz jednolitość zasad i standardów 
w procesie realizacji publicznych polityk rozwoju, a także wy-
posażenie samorządów w adekwatne do przypisanych im za-
dań, instrumenty finansowe. 

Analiza wniosków sformułowanych w ramach dostępnych ba-
dań i analiz (np. okresowe raport na temat poziomu wdrażania 
funduszy europejskich, badanie ewaluacyjne dotyczące oceny 
kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem i wdra-
żaniem funduszy strukturalnych, przeprowadzone na zlecenie 
MRR w 2007r.), potwierdzona obserwacją praktyki wdraża-
nia środków europejskich, pozwala na stwierdzenie, że zasad-
nicza większość interwencji, wdrażanych obecnie w układzie 
sektorowym, przez instytucje na poziomie centralnym lub przy 
współpracy centrum i regionów – powinna zostać przekazana 
na poziom regionalny. Programy wdrażane w układzie zdecen-
tralizowanym co prawda generują większe koszty administra-
cyjne, związane z ich obsługą, jednak co do zasady programy te 
są szybciej i efektywniej realizowane oraz w większym stopniu 
zaspokajają zidentyfikowane potrzeby beneficjentów. W obec-
nej perspektywie finansowej udział samorządów w zarządzaniu 
i wdrażaniu programów operacyjnych uległ znaczącemu zwięk-
szeniu. Jeżeli w perspektywie lat ich potencjał w tym zakresie 
zostanie pozytywnie zweryfikowany, to wyniki odpowiednich 
ewaluacji strategicznych stanowić powinny podstawę dla reko-
mendacji w zakresie dalszej decentralizacji systemu realizacji 
polityk publicznych w Polsce. 

Wymiar i powiązania instytucjonalne

Wydaje się, że istniejące regulacje dotyczące relacji pomię-
dzy podmiotami uczestniczącymi w systemie realizacji polity-
ki rozwoju w układzie wewnątrzregionalnym (w tym samorząd 
województwa – samorząd lokalny, samorząd województwa 
– partnerzy społeczno-gospodarczy) są wystarczające i nie 
wymagają uzupełniania o nowe rozwiązania formalno-praw-
ne. Obecny układ relacji jest kształtowany w oparciu o zasa-
dy ustrojowe, obowiązujące od ponad 10 lat. W tym zakresie 
na poziomie regionów generalnie funkcjonuje praktyka part-
nerskiej współpracy, którą należy rozwijać i pogłębiać, zwłasz-
cza poprzez inicjowanie przez samorząd województwa szero-
kich konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów 
programowych określających cele, priorytety i kierunki roz-

woju województwa (w tym strategii rozwoju województwa), 
a także stosowanie przejrzystych i możliwie równych zasad do-
stępu do finansowych instrumentów wsparcia dla partnerów 
z różnych sektorów. Jednocześnie należałoby rozważyć uwa-
runkowania i możliwości wprowadzenia prawnych mechani-
zmów zapewniających spójność strategii rozwoju lokalnego ze 
strategią regionalną. Wzorem strategii rozwoju województw 
warto rozważyć określenie minimalnego zakresu rzeczowego 
(zawartości) strategii lokalnych. Warto podkreślić, że jednym 
z ważniejszych warunków trwałości i efektywności współdziała-
nia pomiędzy właściwymi podmiotami, w obszarze polityki roz-
woju województwa, jest zapewnienie racjonalnych i stabilnych 
regulacji prawnych, konstruowanych na szczeblu centralnym. 

Analizując podstawy formalne określające relacje zewnętrzne 
regionów, w tym relacje pomiędzy samorządami województw, 
należy stwierdzić, że nie wymagają one dodatkowych, odręb-
nych regulacji formalno-prawnych, jednak – w celu efektywne-
go i prawidłowego ich rozwijania zarówno w wymiarze krajo-
wym, jak i europejskim – niezbędne jest zapewnienie stabilnego 
i racjonalnego otoczenia prawnego w obszarze zasad współpra-
cy terytorialnej. Należy zauważyć, że w wymiarze krajowym, 
regiony podlegając naturalnej, „pozytywnej” konkurencji (wy-
nik udziału w grze o zasoby, będące w dyspozycji administracji 
centralnej), jednocześnie wypracowały zdolność współdziałania 
w formułowaniu wspólnych stanowisk oraz wymianie informa-
cji i dobrych doświadczeń w sprawach ważnych z punktu widze-
nia wszystkich regionów, jak również współpracują ze sobą na 
forum ogólnopolskich oraz europejskich organizacji samorzą-
dowych. Na poziomie europejskim relacje międzyregionalne są 
pochodną konstrukcji rozwiązań formalnych w ramach euro-
pejskiej współpracy terytorialnej. Istotne i wiarygodne wnioski 
dotyczące funkcjonowania tej współpracy, a także rekomenda-
cje w zakresie modyfikacji i poprawy istniejących zasad powin-
ny być wynikiem kompleksowej oceny ex-post realizacji Inicjaty-
wy Wspólnotowej INTERREG oraz oceny bieżącej programów 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Obszarem dyskusji o zdecydowanie kluczowym znaczeniu jest 
zagadnienie szeroko pojętej koordynacji systemowej. Wy-
pracowanie odpowiednich zasad i konstrukcji oraz właściwe 
wdrożenie tego rodzaju mechanizmu (procesu) może być istot-
nym czynnikiem ograniczającym istniejący chaosu w zakresie 
odpowiedzialności za programowanie i realizację polityk sekto-
rowych w państwie. O poziomie chaosu istniejącego w obsza-
rze programowania na poziomie centralnym świadczyć mogą 
chociażby wnioski płynące z dokumentu pn. Ocena rządowych 
dokumentów strategicznych przyjętych w latach 1989-2006. 

Niezbędnym jest, aby podstawy funkcjonowania mechanizmu 
koordynacji miały charakter formalny, określając w szczegól-
ności instytucje (podmioty) uczestniczące, ich funkcje, zakres 
odpowiedzialności oraz zasady i sposób współpracy. Tego ro-
dzaju formalna procedura powinna zostać wypracowana przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z resor-
tami i instytucjami rządowymi oraz samorządami województw. 
Uzgodniony i opisany, w formie odrębnego dokumentu, proces 
powinien mieć status uchwały takiego gremium jak Komitet Ko-
ordynacyjny. Wśród kluczowych założeń dla konstrukcji me-
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chanizmu koordynacji należy wskazać: zlokalizowanie ośrod-
ka koordynującego w ministerstwie właściwym ds. rozwoju 
regionalnego, przypisanie właściwym resortom (instytucjom 
rządowym) ostatecznej odpowiedzialności za realizację dane-
go obszaru polityki sektorowej ukierunkowanej przestrzennie 
(kompetencja merytoryczna), określenie roli i zakresu partycy-
pacji samorządów województw w realizacji danej polityki sek-
torowej odnoszącej się do regionu. 

Rozwój statystyki oraz badań i analiz regionalnych

Skuteczna i efektywna realizacja polityki regionalnej w sposób 
bezpośredni determinowana jest jakością danych i informacji 
wspomagających proces decyzyjny. W związku z tym koniecz-
ny wydaje się rozwój systemu pozyskiwania i zarządzania dany-
mi zarówno w ramach statystyki publicznej, jak i tworzącego 
się systemu badań i analiz regionalnych (również na poziomie 
poszczególnych województw). Dane gromadzone w bankach 
danych regionalnych (wojewódzkie urzędy statystyczne) po-
winny zostać uzupełnione – w większym niż obecnie zakresie 
– o wskaźniki (i dane) związane z celami i priorytetami strate-
gii rozwoju województw (zróżnicowanie w układzie regional-
nym). Dane te pozwoliłyby na stworzenie i funkcjonowanie 
efektywnego systemu monitorowania i analizy publicznych po-
lityk rozwoju realizowanych lub współrealizowanych na pozio-
mie regionalnym. 

Rozwojowi systemu analizy i statystyki i publicznej towarzyszyć 
powinno bardziej staranne niż dotychczas podejście do budo-
wania narzędzi pomiaru efektów realizacji publicznych polity-
ki i programów (poprawność metodologiczna, definicje), a tak-
że włączenie wojewódzkich urzędów statystycznych w proces 
tworzenia systemu pomiaru efektów interwencji określonych 
strategiach rozwoju województw.

We wstępnej fazie dyskusji o reformie krajowej polityki regio-
nalnej, mając na uwadze zidentyfikowane obszary problemowe, 
w ramach których konieczne jest wypracowanie nowych lub 
gruntowna weryfikacja istniejących rozwiązań, wydaje się wska-
zane przeprowadzenie pogłębionych analiz i badań, dotyczących 
m.in. uwarunkowań i konsekwencji aktualizacji oraz tworzenia 
nowych strategii rozwoju województw – w związku z plano-
wanym przygotowaniem krajowej strategii rozwoju regionalne-
go; obszarów potencjału endogenicznego i czynników przewa-
gi konkurencyjnej polskich województw; identyfikacji i analizy 
uwarunkowań przestrzennych prowadzenia polityki rozwoju 
województw – w układzie regionalnym; identyfikacji oraz kla-
syfikacji istniejących typów obszarów problemowych w Polsce 
wraz z analizą uwarunkowań prowadzenia polityki rozwoju wo-
bec tych obszarów.

* * * * *

Zainicjowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
z końcem ubiegłego roku, publiczna debata ma charakter sze-
roki i wielowątkowy. Ważnym punktem odniesienia dla jej wy-
ników jest pozycja Polski w nabierającej tempa dyskusji o przy-
szłym kształcie europejskiej polityki spójności. Uwaga Brukseli 
w tym procesie, z pewnością zostanie zwrócona na kierunek 
reformy systemu w państwie będącym odbiorą największej czę-
ści wsparcia Wspólnoty w ramach obecnej perspektywy. Jed-
nak wymiar europejski, istotny chociażby z punktu widzenia 
materialnych interesów Polski, powinien uzupełniać, a nie de-
terminować głównego nurtu krajowej dyskusji. Sensem obec-
nych refleksji jest w istocie odpowiedź na pytanie, za pomo-
cą jakich środków ukształtować relacje pomiędzy krajowym 
i europejskim wymiarem polityki regionalnej, w taki sposób, 
aby w przyszłości ich treścią nie było podporządkowanie i uza-
leżnienia, ale oparta na różnorodności, wzajemna komplemen-
tarność i przejrzysta demarkacja.
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I. Wprowadzenie

Celem niniejszego dokumentu problemowego jest ukierun-
kowanie refleksji i debaty nad pożądanymi – z punktu 

widzenia krajowego i wspólnotowego – kierunkami reformy 
polityki spójności UE, które stanowić będą istotne zródło in-
spiracji dla dalszych prac nad wypracowaniem nowego para-
dygmatu europejskiej polityki spójności, nad wizją jej nowego 
kształtu po 2013 r., oraz ostatecznie nad projektem stosow-
nego stanowiska Polski.

Prezentowane rozważania zostały sformułowane na podsta-
wie wniosków z dotychczasowej ewolucji polityki spójności wi-
dzianej z perspektywy wspólnotowej, krajowych doświadczeń 
związanych z procesem jej wdrażania oraz z wypracowywaniem 
wspólnotowych i krajowych ram prawnych regulujących jej re-
alizacje w latach 2007-2013, jak również na podstawie pierw-
szych ocen efektywności jej realizacji w Polsce.

W pierwszej części dokumentu przedstawiono tło debat nad 
przyszłością polityki spójności. Dalsze rozdziały stanowią pró-
bę zidentyfikowania jej najważniejszych słabych stron. W części 
ostatniej zaprezentowano potencjalne kierunki zmian będące 
jednocześnie odpowiedzią na wcześniej sformułowane argu-
menty krytyki oraz wizje najkorzystniejszych kierunków ewo-
lucji polityki spójności. 

W trosce o precyzyjne zidentyfikowanie zasadniczych obsza-
rów problemowych, zawarte dalej refleksje w sposób zamie-
rzony pomijają szerszy opis pozytywnych efektów realizacji 
polityki spójności, natomiast koncentrują się na wskazaniu 
jej najważniejszych słabości.

Polska po sformułowaniu własnej wizji zmian europejskiej 
polityki spójności podejmie inicjatywę zainteresowania nią 
Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich UE – za-

równo tych dążących do kontynuacji polityki spójności, tych 
prezentujących wolę jej odnowienia, jak i tych zmierzających do 
jej marginalizacji na rzecz innych polityk wspólnotowych.

Ważne jest, by debata nad przyszłością polityki spójności doty-
czyła faktycznego przeglądu tej polityki, tj. skupiła się na rzetel-
nej analizie efektów jej realizacji w kontekście priorytetów 
politycznych UE, a nie koncentrowała się – jak to w dużym 
stopniu miało miejsce podczas negocjacji budżetowych 2007-
-2013 – na kwestiach związanych z redystrybucją środków, 
wprowadzając ostatecznie do rozliczenia potencjalnych „zy-
sków i strat” płatników netto.

Istotne jest także, by dyskusja nad polityką spójności była 
elementem szerszej debaty na temat przeglądu wspól-
notowych polityk, będących częścią jednego systemu i re-
alizujących ogólnoeuropejskie cele rozwojowe. W tym kon-
tekście ważne jest debatowanie pożądanych kierunków 
zmian polityki spójności w ścisłym powiązaniu z refor-
mowaniem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Są to dwie, 
związane ze sobą polityki, absorbujące największą ilość bu-
dżetu UE i wymagające gruntownych zmian w obliczu wy-
zwań stojących przed UE.

Wizja zmian polityki spójności winna opierać się na dogłęb-
nej analizie uwarunkowań związanych z jej funkcjonowa-
niem – zarówno wewnętrznych (podstawy traktatowe, za-
sady i przepisy określone w regulacjach ws. realizacji polityki 
spójności, tj. instrumenty finansowe i system realizacji jak rów-
nież powiązanie polityk krajowych), jak i zewnętrznych odno-
szących się do obecnych i przyszłych celów UE w horyzoncie 
średnio i długoterminowym oraz ich roli w realizacji poli-
tyki spójności. Proces ten musi również uwzględniać potrze-
by rozwojowe wszystkich państw członkowskich, odby-
wać się na poziomach: europejskim, krajowym i regionalnym 
z udziałem różnych środowisk, aby w konsekwencji wpłynąć 
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na ostateczny kształt propozycji legislacyjnej ws. kolejnej per-
spektywy finansowej, którą KE powinna przedstawić najpóźniej 
w połowie 2011 r.

II. Ewolucja Polityki spójności

 Trendy reform – między solidarnością regionalną, 
spójnością europejską a konkurencyjnością globalną 

Preambuła Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską (1957) odwołuje się do woli „wzmocnienia spój-
ności gospodarczej i społecznej UE w perspektywie harmonij-
nego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty” bez 
wskazania jednak konkretnej polityki mającej wesprzeć osią-
gnięcie celu. Państwa członkowskie nie przewidywały prowa-
dzenia polityki regionalnej przez Europejską Wspólnotę Go-
spodarczą odwołując się do filozofii liberalizmu i swobodnych 
działań wolnego rynku. Dopiero w latach 70-tych europejska 
polityka regionalna zostaje wyposażona w instrumenty finan-
sowe w postaci funduszy strukturalnych realizowanych w ra-
mach systemu budżetowania rocznego. Główny cel traktato-
wy był realizowany według kryterium kompensacyjnego 
polegającego na skierowaniu środków pomocowych na we-
wnętrzne wyzwania UE (pomoc regionom dotkniętym pro-
blemami strukturalnymi). Kilkanaście lat później, Jednolity Akt 
Europejski (1986) wzmacnia politykę regionalną poprzez włą-
czenie jej do kompetencji Wspólnoty oraz uzupełnia traktat 
o nowy rozdział zatytułowany Spójność gospodarcza i społecz-
na. Dokument ten wprowadza pierwsze modyfikacje systemu 
realizacji polityki mających na celu zwiększenie efektywności 
oraz puli dostępnych środków. Zmiany te wyznaczają funda-
ment architektury polityki spójności. Natomiast system wielo-
letnich perspektyw finansowych zostaje wprowadzony w tzw. 
pakiecie Delors I i obejmuje 5 lat (1988-1992). Reformy poli-
tyki regionalnej, które weszły w życie wraz z JAE oraz podpisa-
nym w 1992 r. Traktatem z Maastricht (utworzenie Funduszu 
Spójności) stanowiły przełom w prowadzeniu wspólnotowej 
polityki regionalnej, która stała się narzędziem osiągania spój-
ności społeczno-gospodarczej, ułatwiającej budowę jednolite-
go rynku europejskiego i unii gospodarczo-walutowej. Następ-
ne reformy wydłużyły perspektywę finansową funduszy do 7 lat 
(1993-1999 w ramach pakietu Delors II, 2000-2006 w ramach 
Agendy 2000 oraz 2007-2013 w ramach tzw. Porozumienia 
Międzyinstytucjonalnego1. Jednocześnie w latach 90-tych, wraz 
z nasilającym się tempem procesów globalizacyjnych, zainicjo-
wane zostaly próby większego ukierunkowania wsparcia wspól-
notowego na wyzwania zewnętrzne UE.

Wraz z kolejnymi transformacjami UE, forma wsparcia wspól-
notowego ewoluowała od podejścia polegającego na reagowa-

niu na potrzeby2 zapóźnionych regionów do aktywnego kre-
owania warunków rozwoju i nadawania impulsów do zmian 
strukturalnych poprzez bardziej lub mniej adekwatne konfi-
gurowanie instrumentów finansowych. Głównym obszarem 
działań stały się inwestycje w infrastrukturę podstawową oraz 
w zasoby ludzkie i społeczne, jak również w niewielkiej części 
na wsparcie sektora wytwórczego. Nurt ten nasilił się wraz ze 
ścisłym powiązaniem polityki spójności z odnowioną Strategią 
Lizbońską (2005). Odtąd działania podejmowane w ramach po-
lityki spójności mają być nie tylko ukierunkowane na działania 
typowo konwergencyjne, lecz także na wzmacnianie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia (promowanie konkurencyjno-
ści i tworzenie miejsc pracy).

Kolejną istotną zmianą kształtu polityki spójności jest jej wzbo-
gacenie o dodatkowy wymiar, tj. spójność terytorialną (zob. 
Traktat Lizboński). Jest to wyrazem woli wzmocnienia tego trze-
ciego wymiaru polityki spójności akcentowanego w Strategicz-
nych Wytycznych Wspólnoty dla spójności, gdzie wielokrotnie 
podkreśla się istotę obszarów miejskich i wiejskich w osiąganiu 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Podejście to znajduje 
swoje uzasadnienie również z uwagi na fakt, iż wraz z zachodzą-
cymi zmianami we Wspólnocie, aspekt zróżnicowań terytorial-
nych dołącza do grupy kluczowych wskaźników. Należy w tym 
miejscu także zwrócić uwagę, że aspekt spójności został pod-
niesiony do jednej z podstawowych zasad Wspólnoty w pro-
jekcie Traktatu Lizbońskiego3. Zgodnie z tą zasadą UE „wspiera 
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz soli-
darność między państwami członkowskimi”4.

1 Porozumienie Międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należyte-
go zarządzania finansami z dn. 17.05.2006.

2 W art. 130 TWE zapowiedziano „wzmocnienie spójności gospodar-
czej i społecznej UE w perspektywie harmonijnego, zrównoważone-
go i trwałego rozwoju Wspólnoty” oraz w jasny sposób wskazano 
wolę „zmniejszania dysproporcji gospodarczych, społecznych i tery-
torialnych, które istnieją zwłaszcza w państwach i regionach opóź-
nionych w rozwoju”.

3 Traktat Lizboński zmieniający Traktat o Unii Europejskiej Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, którego ostateczna treść zo-
stała zaakceptowana na Konferencji Przedstawicieli Państw Człon-
kowskich dnia 3 grudnia 2007 r.

4 Art. 2 ust.3 Traktatu Lizbońskiego.
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stwa członkowskie i część największych jej dotychczasowych 
beneficjentów.

Z dzisiejszej perspektywy można zaryzykować stwierdzenie, 
że sukces ten może okazać się pyrrusowym zwycięstwem. Po 
pierwsze, coraz bardziej widoczne jest wypadanie polity-
ki spójności z głównego nurtu działań politycznych UE, 
w którym pozostawała przez ponad dwadzieścia ostatnich lat, 
i stopniowe wytracanie roli instrumentu realizacji długo-
falowych celów na rzecz innych średnio i krótkookresowych 
celów UE (np. realizacja Strategii Lizbonskiej w ramach trzylet-
niej perspektywy Krajowych Programów Reform). Po drugie, 
uzyskane podczas negocjacji perspektywy 2007-2013 przez 
nowe państwa członkowskie rozwiązania mające ułatwić ab-
sorpcję środków wsparcia (koncentracja środków w regionach 
najmniej zamożnych, podwyższenie poziomu maksymalnego 
dofinansowania i – paradoksalnie – szersze wdrażanie zasa-
dy subsydiarności) mogą okazać się – czego od początku oba-
wiała się Polska – gorzkim owocem sukcesu w postaci zmniej-
szenia zainteresowania polityką spójności „starych” krajów 
UE. Polityka spójności jest więc spychana do roli „instru-
mentu dla ubogich”, którzy nie są w stanie uczestniczyć (lub 
nie wykazują takiej woli – co spotyka się z milczącą akcepta-
cją najsilniejszych graczy) w realizacji ogólnoeuropejskich prio-
rytetów politycznych określanych przez państwa członkowskie 
w czasie okresowych spotkań Rady Europejskiej. Ulegające 
dynamicznym zmianom uwarunkowania polityczne, spo-

 Odmienne punkty widzenia. Potrzeba zmian

Ocena polityki spójności była i wciąż jest zróżnicowana. Z re-
guły popierają ją państwa korzystąjące ze wsparcia stano-
wiącego istotny zastrzyk środków w stosunku do krajowego 
PKB oraz oczekujące – w myśl zasady solidarności – wzmo-
żonego wysiłku finansowego ze strony państw zamożnych na 
rzecz państw borykających się z problemami strukturalnymi. 
Z kolei, głosy krytyki pochodzą przede wszystkim ze strony 
krajów płatników netto, postulujących drastyczne cięcia bu-
dżetowe oraz definiowanie wielkości wkładu w sposób zrów-
noważony między wszystkimi państwami. Mimo wielokrotnie 
podejmowanych prób modernizacji, głosy krytyki nasilały się 
i skupiały się wokół kwestii skuteczności i efektywności 
polityki spójności oraz funkcjonalności systemu realizacji (m.in. 
nadmiernie rozbudowane procedury wykorzystywania jej in-
strumentów finansowych).

Wydaje się, że podczas ostatniej debaty nad kształtem obecnej 
perspektywy, polityka spójności została zaatakowana najsilniej. 
Negocjacje okazały się bardziej skomplikowane niż kiedykol-
wiek dotąd. W wyniku osiągniętego kompromisu zachowano 
dotychczasową filozofię i zasady polityki spójności, wypra-
cowane przecież w innych warunkach politycznych i społecz-
no-gospodarczych. Po stronie zwolenników podejścia zacho-
wawczego i – jak później się okazało – zwycięzców „sporu” 
znalazła się Komisja Europejska wspierana przez nowe pań-



łeczno-gospodarcze oraz terytorialne Europy5, dążenie do 
dalszego pogłębiania integracji europejskiej6, przegląd budże-
tu UE i polityk wspólnotowych, jak również realizacja Agen-
dy Terytorialnej należą do kolejnych elementów nie pozosta-
jących bez wpływu na jej przyszły kształt.

Powyższe problemy zostały także zauważone podczas Czwar-
tego Forum Kohezyjnego w dn. 27-28 września 2007 roku 
w Brukseli – formalnie inicjującego debatę ws. przyszło-
ści polityki regionalnej UE – gdzie dodatkowo stwierdzono, 
że w obecnym kształcie polityka ta nie sprawdza się w peł-
ni jako skuteczny i efektywny instrument podejmowania 
wyzwań i realizacji oczekiwań ogólnoeuropejskich.

W związku z powyższym, bez podjęcia wysiłku wykazania 
jej znaczenia i wartości dla całego projektu europejskiego 
i przeformułowania na nowo jej celów, zasad oraz (a być 
może przede wszystkim) systemu realizacji polityka spój-
ności zagrożona jest marginalizacją.

III. Polska a „nowa” Polityka spójności

 Pozytywne efekty realizacji

Zarówno na tle innych nowych państw członkowskich UE, jak 
i w odniesieniu do sprawności wdrażania innych przedsięwzięć 
rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych, realizacja 
polityki spójności w Polsce przebiega zdecydowanie lepiej niż 
przewidywano u progu jej akcesji. Wdrażanie środków struk-
turalnych, udział w jednolitym rynku europejskim, współpraca 
inwestycyjna i handlowa, przynoszą już widoczne efekty w sfe-
rze gospodarczej, społecznej oraz instytucjonalnej na po-
ziomie całego kraju i poszczególnych regionów. Szybciej rośnie 
produkt krajowy brutto, zarówno w skali kraju, jak i w prze-
liczeniu na mieszkańca. Zwiększa się stopa zatrudnienia i po-
ziom życia ludności. Stopniowo zmniejsza się dystans roz-
wojowy Polski wobec innych krajów UE. Uwidacznia się to 
m.in. poprzez wpływ funduszy strukturalnych na wzrost gospo-
darczy (ok. 1-1.5% PKB w roku 2006), przyrost miejsc pracy 
(ok. 320 tys. z 900 tys. ogółem w latach 2004-2006). Z punktu 
widzenia zarówno obywateli całej UE jak i mieszkańców Polski 
– oczekujących szybkiego wyrównywania zróżnicowań regio-
nalnych oraz poziomu i jakości życia – najbardziej przemawia-
jące są i zawsze będą zaangażowane nakłady inwestycyjne 
w rozbudowę i modernizację sieci infrastruktury podstawo-
wej, infrastruktury społecznej, przedsiębiorstwa i sferę B+R, 
w modernizację systemów edukacji i kształcenia, czy też reali-
zację aktywnych polityk rynku pracy ukierunkowanych na wy-
kluczone lub zmarginalizowane grupy społeczne. Jednocześnie 
należy podkreślić, że oprócz rzeczowych efektów polityki spój-
ności jej istotnym – a rzadko akcentowanym – atutem jest 
jej korzystne oddziaływanie na jakość zdolności administracyj-
nych w nowych państwach członkowskich. Polska administracja 

publiczna zaangażowana w realizację polityki spójności przeno-
si na grunt krajowy nowoczesne modele wieloletniego za-
rządzania strategicznego i finansowego, nabywając swoiste 
know-how w zakresie orientacji na cel, programowania, moni-
torowania, kontroli i ewaluacji. Równolegle daje impulsy do 
zmian w zewnętrznym (poza polityką spójności) otoczeniu 
instytucjonalno-legislacyjnym, w licznych obszarach wciąż 
niedostosowanym do wymogów efektywnego zarządzania lub 
przeobrażającym się w wolniejszym tempie. Zmiany wprowa-
dzane w administracji związanej z polityką spójności oznaczają 
de facto stopniowe wprowadzanie do praktyki zarządzania sek-
torem publicznym w Polsce standardów i norm sprawdzonych 
i obowiązujących w innych krajach UE o wyższej kulturze ad-
ministracyjnej. Taka zmiana rules of game w działaniu całej ad-
ministracji będzie przekładać się na rozwój szerzej pojętych 
instytucji prawnych, regulacyjnych, ochrony własności inte-
lektualnej, stabilizacji makroekonomicznej, zabezpieczenia spo-
łecznego, czy dialogu społecznego, mających największe zna-
czenie dla wzrostu gospodarczego.

Bez wątpienia działania polityki spójności nadal będą miały istot-
ny wkład w zdynamizowanie gospodarki i zmian strukturalnych 
zmierzających do podniesienia naszej konkurencyjności 
i w poprawę jakości funkcjonowania systemu instytucjonalnego 
państw członkowskich (konwergencja instytucjonalna).

 Udział w debacie nad przyszłością

Przed wejściem do UE, nowe państwa członkowskie nie 
miały możliwości bezpośredniego kształtowania polityki 
spójności, zasad jej realizacji, instrumentów finansowych, czy 
też wysokości środków, które zostały jej ostatecznie przyzna-
ne na lata 2004-2006. Moment ich akcesji pozwolił natomiast 
na udział w procesie uzgadniania ram realizacji polityki w latach 
2007-2013 (pakiet rozporządzeń regulujących realizację fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności – dalej pakiet re-
gulacyjny) oraz negocjowania budżetu polityki spójności w ra-
mach pakietu finansowego Nowej Perspektywy Finansowej. 
Zabrakło jednak czasu i miejsca na pogłębioną dyskusję 
o wymiarze strategicznym nad pożądanymi kierunkami ewo-
lucji celów i podstawowych zasad polityki. Na tym etapie deba-
ta dotyczyła już konkretnych propozycji wypracowanych przez 
KE w wyniku wcześniejszych procesów konsultacyjnych i w du-
żej mierze odpowiadała na postulaty UE-15 – skupiła się na 
pewnych, często bardziej operacyjnych, aspektach realizacji po-
lityki i funkcjonowania jej poszczególnych instrumentów, przy-
bierając charakter fragmentaryczny i bardziej techniczny.

Należy podkreslić, że podczas negocjacji budżetu oraz pa-
kietu regulacyjnego Polska – we współpracy z nowymi pań-
stwami członkowskimi – odniosła znaczące sukcesy, zarów-
no w obszarze finansowym, jak i w odniesieniu do zasad 
funkcjonowania samej polityki spójności7. Decyzją szczytu 
w Brukseli w grudniu 2005 r. transfery UE do Polski w okre-

7 M.in. ochrona przed cięciami środków Działu 1B, dodatkowe aloka-
cje dla najbiedniejszych polskich regionów, bardziej korzystne zasa-
dy dostępu do środków.
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5 Proces rozszerzenia, globalizacja, zagrożenia terroryzmem, zmiany 
klimatyczne, rynek energetyczny czy też procesy demograficzne.

6 Traktat Lizboński.



sie 2007-2013 mogą sięgnąć blisko 20% łącznych środków fi-
nansowych dla UE-278. Tym samym Polska stała się odbiorcą 
największego – w historii UE – wsparcia z europejskiej 
polityki spójności, co czyni z niej największy poligon doświad-
czalny oraz laboratorium skuteczności i efektywności tejże po-
lityki. Nie chodzi tu wyłącznie o zwykły wysiłek związany z ab-
sorpcją finansową bezprecedensowej wielkości środków, ale 
przede wszystkim o efektywność i skuteczność prowadzenia 
polityki dla realizacji średnio- i długoterminowych celów 
rozwojowych Polski i UE. Jest to ogromna odpowiedzialność 
dla Polski, a przede wszystkim elit rządzących i jednocześnie 
nadzieja dla wszystkich obywateli. Sukcesy i porażki europej-
skiej polityki spójności mierzone będą sukcesami i porażkami 
polityki spójności w Polsce, dostarczając argumentów9 do dys-
kusji na temat jej ewolucji. Obecnie, to właśnie na Polsce spo-
czywa zobowiązanie wykazania skuteczności i kluczowej roli jej 
instrumentów w procesach rozwojowych na poziomie krajo-
wym i wspólnotowym.

Na przełomie dwóch perspektyw finansowych otwiera się 
przed nowymi państwami członkowskimi – w tym i przed Pol-
ską – możliwość pełnego udziału w procesie reformowania 
polityki spójności już od pierwszych etapów tego procesu. Ma-
jąc na względzie szczególną rolę Polski dla dalszych losów poli-
tyki spójności, nasza pozycja w procesie jej kształtowania musi 
przejść od policy takers do policy makers.

IV. Krytyka dotychczasowych efektów polityki 
spójności

Podejmując refleksję nad pożądanym kształtem przyszłej polity-
ki spójności należy zidentyfikować najważniejsze słabości polity-
ki oraz znaleźć rozwiązania umożliwiające pełne wykorzystanie 
oferowanych możliwości rozwojowych.

 Niedostosowanie celów do wyzwań globalnych

Dyskusje nad przyszłością polityki spójności, reformą budżetu 
UE czy jednolitego rynku są inicjowane m.in. w związku z za-

chodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi, wśród któ-
rych kluczowe znaczenie mają wyzwania, jakie gospodarce 
europejskiej stawia globalizacja. Włączanie się krajów rozwi-
jających się do międzynarodowego podziału pracy już nie tylko 
w sektorach produkcji, ale i usług, których znaczenie dla gospo-
darki XXI w. jest kluczowe, zróżnicowanie trendów demogra-
ficznych na świecie na niekorzyść Europy, mających w następ-
nych latach znaczący wpływ na redystrybucję źródeł wzrostu, 
dochodu i oszczędności, wzrost cen na rynkach energii i ko-
nieczność przyjmowania standardów ekologicznych w celu 
ochrony europejskiego środowiska naturalnego, wzrastają-
cy poziom urbanizacji i znaczenia miast w gospodarkach regio-
nów, czy nowe technologie, powstające już nie tylko w najbar-
dziej rozwiniętych państwach świata to najważniejsze trendy 
w światowej gospodarce, które mają wpływ na konkurencyj-
ność regionów europejskich, będących częścią jednolitego ryn-
ku. To właśnie m.in. pogłębianie rynku europejskiego, usuwanie 
istniejących na nim barier w funkcjonowaniu czterech swo-
bód jest postrzegane jako odpowiedź UE na wyżej wymienio-
ne wyzwania. Nierozerwalność wymiaru zewnętrznego 
i wewnętrznego rynku europejskiego będzie miało ogrom-
ne znaczenie dla funkcjonowania polityki spójności zwłaszcza 
teraz, kiedy główny punkt krytyki dotyczy jej nieprzystoso-
wania do zmieniającej się sytuacji na rynku światowym 
i mało aktywnego podejścia do globalnych zmian oddziały-
wujących na rynek wewnętrzny UE. Co więcej, takie głosy kry-
tyki nasilają się, pomimo podjętych prób większego ukierun-
kowania tej polityki na wyzwania zewnętrzne stawiane przez 
procesy globalizacyjne poprzez jej bezpośrednie powiąza-
nie z celami Strategii Lizbońskiej i stopniowego odchodze-
nia od równoważenia negatywnych skutków integracji gospo-
darczej i wyrównywania dysproporcji rozwojowych (wyzwania 
wewnętrzne).

 Nowe uwarunkowania utrudniające realizację trakta-
towego celu

Badania dotyczące konwergencji w ramach UE (m.in. te wyko-
rzystane w Czwartym Raporcie Kohezyjnym) wskazują, że reali-
zacja polityki spójności wpływa korzystnie na osiąganie kon-
wergencji na poziomie krajów oraz (makro-)regionów UE, 
natomiast na poziomie regionalnym wewnątrz krajów jej 
oddziaływanie jest znacznie słabsze. Dalsza analiza tych pro-
cesów wskazuje nawet na wewnątrzkrajowe trendy dy-
wergencyjne10. Szczególnym przypadkiem jest różnicowa-8 Ok. 67 mld Euro w cenach bieżących, co stanowiło w momencie 

dokonywania obliczeń (koniec 2005 r.) ok. 3,92% polskiego śred-
niorocznego PKB. Łącznie ze środkami krajowymi – publicznymi 
i prywatnymi – na realizację polityki spójności w Polsce będzie prze-
znaczać się ok. 6% polskiego PKB. Średniorocznie suma transferów 
będzie 2,5 razy większa niż suma, którą Polska otrzymała w okresie 
programowania 2004-2006.

9 Dla zapewnienia właściwej wagi propozycjom polskim i innych krajów 
znaczących beneficjentów polityki spójności należy zadbać o efektyw-
ną oraz mającą długofalowe oddziaływanie na wzrost absorpcji środ-
ków strukturalnych – zarówno dostępnych w ramach perspektywy 
2004-2006, jak i rozpoczynającej się perspektywy 2007-2013. Jeże-
li nie bedziemy w stanie wykorzystać efektywnie przyznanych nam 
środków, nawet takie sukcesy, jak realne efekty (drogi, innowacyj-
ność inwestycje) czy reforma legislacji i instytucji panstwowych (co 
ma dla Polski podstawowe znaczenie), nie bedą w stanie przekonać 
sceptyków do naszej wizji przyszłości polityki spójności.

10 I tak, np. w latach 1995-2004 różnice rozwoju między regionami 
powiększyły się w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Portugalii 
oraz nastapiła koncentracja działalności gospodarczej oraz popula-
cji w najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarach, w tym 
przede wszystkim wokół miast stołecznych. Sytuację taką obserwu-
jemy obecnie również w Polsce, gdzie silnie rozwijającymi się ob-
szarami są regionalne ośrodki stołeczne „wysysające” zasoby ka-
pitałowe i ludzkie z przylegających obszarów, przede wszystkim 
mniejszych ośrodków miejskich, prowadząc do osłabienia ich po-
tencjalu endogenicznego, zob. Czwarty Raport Kohezyjny.
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11 W wielu częściach Europy wciąż widoczny jest silny trend migracji 
ludności z obszarów wiejskich (m.in. w południowych Włoszech, 
północnej Finlandii, Szwecji, Szkocji, wschodnich Niemczech, a tak-
że we wschodniej części Polski), gdzie migrują przeważnie ludzie 
młodzi i wykwalifikowani, poszukujący możliwości zatrudnienia 
poza sektorem rolniczym, a tym samym podniesienia standardu ży-
cia. Trend ten jest tym bardziej alarmujący, że w chwili obecnej po-
tęguje się negatywne oddziaływanie procesów rozszerzenia na osią-
ganie konwergencji w ramach UE, zob. Czwarty Raport Kohezyjny.

nie poziomu i jakości życia pomiędzy miastem a wsią11. 
Te pogłębiające się wewnątrzkrajowe zróżnicowania re-
gionalne stały się silnym argumentem krytyki polityki spójno-
ści w ostatnich latach.

Warto jednak podkreślić, że bez zmiany podstawowych zało-
żeń polityki, wynikających z uwzględnienia nowych uwarunko-

wań jej realizacji (m.in. otwarcie gospodarek zarówno w ra-
mach rynku wewnętrznego UE jak i w kontekście globalnym, 
wzrost zewnętrznych czynników rozwoju, waloryzacja endoge-
nicznego potencjału rozwoju12) osiągnięcie traktatowego celu 
zakładającego zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju 
regionalnego, jest i będzie utrudnione. Widoczny staje się fakt, 
że w nowych warunkach konkurencji globalnej, prowadzona na 
szczeblu krajowym polityka regionalna, skupiająca się przede 
wszystkim na funkcji redystrybucji (kompensacji barier rozwo-
ju), nie jest w stanie skutecznie reagować na pogłębiające się 
wewnętrzne zróżnicowania regionalne.

12 Rozwój endogeniczny rozumiany jest jako wzrost aktywności go-
spodarczej w oparciu o wewnętrzne przewagi konkurencyjne da-
nego obszaru. Rozwój taki dokonuje się w znacznej mierze w opar-
ciu o inwestowanie w miejscowy kapitał społeczny.
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 Deficyt zintegrowanego podejścia

Ze względu na coraz silniej odczuwalną rozbieżność sposo-
bów realizacji celów i priorytetów UE – i to zarówno na po-
ziomie wspólnotowym jak i krajowym czy regionalnym – (po-
lityki sektorowe, polityka spójności, polityki krajowe) można 
zaryzykować stwierdzenie o postępującej defragmentacji po-
lityk wspólnotowych. Chodzi tu przede wszystkim o wyod-
rębnianie coraz mniejszych obszarów interwencji w ra-
mach wzajemnie komplementarnych polityk w nadziei 
uzyskania większej efektywności działań i nie dublowania się ich 
interwencji (WPR, polityka spójności, polityka transportowa, 
energetyczna, konkurencji, itp.) i w dalszej perspektywie o re-
alizację „izolowanych” działań bez uwzględniania szerszego 
kontekstu, w jakim są podejmowane, co często wywołuje prze-
ciwstawne efekty od oczekiwanych. Takie podejście powodu-
je zmniejszanie zapotrzebowania na podejścia horyzon-
talne i zintegrowane, jakim charakteryzuje się – a w każdym 
razie powinna – polityka spójności. Należy także zauważyć, że 
– paradoksalnie – zmiany wprowadzone na fali upraszczania 
i dążenia do większej efektywności interwencji wspólnotowych 
doprowadziły do utrudnienia koordynacji13 polityki spójno-
ści z innymi działaniami UE, gdzie realizacja zbieżnych celów po-
szczególnych polityk odbywa się w ramach odrębnych syste-
mów i instrumentów14.

Defragmentacja zachodzi także wewnątrz samej polityki 
spójności. Chodzi tu o zastosowanie zasady monofunduszo-
wości, której konsekwencją na poziomie krajowym jest istnie-
nie odrębnych systemów realizacji EFRR i EFS. Podejście 
takie stanowi poważne utrudnienie dla stworzenia całościo-
wych wizji rozwojowych UE.

 Kryzys struktur instytucjonalnych czy niewydolność 
systemu realizacji

Fundamentem systemu realizacji polityki spójności jest wie-
lopoziomowy system rządzenia (multi-level governance). 
W obecnym kształcie, kompetencje tradycyjnie pojmowane-
go centrum decyzyjnego, są zatem „rozproszone” pomiędzy 
uczestników ponadnarodowych, państwowych i pozarządo-
wych (KE, PC, region). Co do zasady, atutem tego systemu jest 
możliwość utrwalania podejścia, według którego najwłaściwszą 

jednostką do rozwiązywania problemu regionalnego jest najniż-
szy szczebel administracji (zasada subsydiarności) przyczynia-
jąc się tym samym do upowszechnienia procesu decentralizacji. 
Kluczowym elementem jest tutaj zapewnienie skutecznej ko-
ordynacji działań realizowanych na poszczególnych po-
ziomach systemu.

Jednak w związku z opisywanym wcześniej deficytem zinte-
growanego podejścia coraz silniej uwidacznia się także kry-
zys struktur instytucjonalnych – zarówno na poziomie KE, 
jak i państw członkowskich – odpowiedzialnych za kreowanie 
i realizację polityki regionalnej. Kryzys ten ujawnia się najsilniej 
w braku długofalowych wizji oraz ograniczonych możli-
wościach skutecznego oddziaływania na poszczególnych 
aktorów wielopoziomowego systemu rządzenia. Wśród wielu 
przyczyn takiego stanu rzeczy, jako najistotniejszą należy wska-
zać słabość systemu koordynacji15 odgrywającego klu-
czową rolę oraz rozbieżność tradycji i zdolności admini-
stracyjnych na poszczególnych poziomach. Jest to szczególnie 
widoczne w nowych państwach członkowskich, gdzie pomi-
mo już wcześniej wspomnianego dobroczynnego oddziaływa-
nia polityki spójności na jakość programowania i koordynacji 
procesów rozwojowych wciąż utrzymują się istotne luki na po-
ziomie realizacyjnym. Jest to związane ze słabością struktur 
zarządzania i deficytem instrumentów koordynacji oraz 
brakiem utrwalonych i zhierarchizowanych priorytetów 
działania publicznego na poziomie regionalnym uniemoż-
liwiającym powszechne i trwałe stosowanie zintegrowanego 
podejścia. W związku z tym zwiększenie roli subsydiarności 
w polityce spójności – paradoksalnie – nie jest bezwarun-
kowo korzystne dla tych państw. Obecna konstrukcja polity-
ki spójności będąca sferą kompetencji dzielonej pomiędzy pań-
stwami członkowskimi a KE skutkuje przeznaczaniem środków 
(w różnych krajach w różnym stopniu) na inwestycje o mało 
korzystnym lub niekorzystnym wpływie na procesy restruktu-
ryzacji i rozwoju. Konsekwencje takiego podejścia są widoczne 
prawie we wszystkich najmniej zamożnych krajach i regionach 
UE (pogłębianie się zróżnicowań, spowolnienie tempa rozwo-
ju itp.). Warto zauważyć, że w takim przypadku oczywiście nie 
sam instrument, jakim jest polityka spójności jest przyczyną 
tego stanu rzeczy, a sposób, w jaki jest on wykorzystywany 
przez kraje beneficjanckie.

W związku z przedstawionymi wyżej „dysfunkcjami” systemu 
instytucjonalnego powstaje dylemat, w jakim obszarze zmia-
ny byłby najbardziej pożądane. Czy powinny one iść w stronę 
wzmacniania koordynacji na poziomie KE i/ lub krajowym, czy 
też wzmacniania zdolności programowania strategicznego na 
poziomie regionalnym. Zakładając podjęcie działań we wszyst-
kich tych trzech kierunkach należy zastanowić się, jaka powinna 
być intensywność działań im dedykowanych.

15 Chodzi tu przede wszystkim o koordynację działań realizowanych 
w ramach polityk wspólnotowych i krajowych, jak również strategii 
regionalnych (koordynacja pionowa).

13 I to zarówno poziomej – rozumianej jako koordynacja działań 
wzajemnie komplementarnych realizowanych w ramach polityki 
spójności poszczególnych polityk sektorowych – jak i pionowej – 
oznaczającej koordynację działań realizowanych w ramach polityk 
wspólnotowych i krajowych jak również strategii regionalnych.

14 Jest to szczególnie widoczne przy prowadzeniu działań restruktu-
ryzacyjnych na obszarach wiejskich, które w obecnej perspekty-
wie podejmowane są w ramach dwóch polityk – polityki spójności 
i WPR oraz odrębnych instrumentów finansowych – odpowied-
nio Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Euro-
pejskiego Fundusz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW).
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 Obciążenia administracyjne związane z realizacją po-
lityki

Wdrażanie środków strukturalnych związane jest z koniecz-
nością ustanowienia stosownego otoczenia instytucjonalnego, 
rozwiązań prawnych oraz systemu realizacji, w tym komplek-
sowego systemu procedur związanych z zarządzaniem, 
monitorowaniem, kontrolą i ewaluacją. Część państw 
członkowskich, przede wszystkich z UE-15 – a zwłaszcza tych 
zamożniejszych otrzymujących stosunkowo niewielkie wspar-
cie w ramach polityki spójności – poddaje ten wymóg krytyce. 
Argumentują one, że wprowadzenie do krajowego porządku 
dodatkowych, dla wielu krajów często bardziej skompliko-
wanych, rozwiazań mających zastosowanie jedynie do ograni-
czonych środków polityki spójności, stwarza nadmierne ob-
ciążenia administracyjne, jest procesem długotrwałym oraz 
pociąga nakłady, które są nieproporcjonalne do skali wiel-
kości środków, których te wymogi dotyczą. Sytuacja ta 
prowadzi do dublowania systemów związanych z realizacją poli-
tyk rozwojowych: z jednej strony – już wcześniej i szerzej sto-
sowanego – systemu w ramach środków krajowych – oraz 
z drugiej strony – systemu ustanowionego prawie wyłącznie 
dla przeprowadzenia procesów bezpośrednio związanych z wy-
korzystaniem środków polityki spójności. Argument ten wyko-
rzystywany jest przez państwa na rzecz promowania podej-
ścia re-nacjonalizacji polityki spójności i wykorzystania do 
jej realizacji (i ewentualnego dostosowania) istniejących roz-
wiązań krajowych. Podobnie, często krytycznie ocenia się te 
wymogi pod kątem efektywności (nakłady nieproporcjonal-
ne do skali wielkości środków). Sytuacja taka wpływa na osła-
bienie zainteresowania realizacją polityki i promowaniem jej 
dalszej realizacji.

Należy także zwrócić uwagę na kwestie obciążeń administracyj-
nych i skomplikowania systemów realizacji w kontekście 
programów współpracy transgranicznej. Uruchomienie 
tych programów to zazwyczaj proces niezwykle długotrwały 
i czasochłonny, nakładający na współpracujące kraje dodatko-
we wymogi i zobowiązania, a sama ich realizacja związana jest 
ze wzmożonym wysiłkiem administracyjnym.

Doceniajac samą idee i korzyści płynące ze współpracy między 
regionami – z oceną, której zasadniczo państwa członkow-
skie nie mają problemu – trudności we wdrażaniu programów 
transgranicznych, skutkujące często zagrożeniem w wykorzy-
staniu niewielkich przecież środków, dowodzą, iż niezbędna 
jest reforma sytemu jego realizacji idąca w kierunku znaczne-
go uproszczenia.

 Ograniczenie działania wolnego rynku

Polityka spójności, a właściwie środki publiczne kierowane do 
przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim, 
krytykowane są często za sprzeczność z podstawowymi zasada-
mi, na których budowana była Europejska Wspólnota Gospo-
darcza – wolnym rynku, przedsiębiorczości i racjonalnych wy-
borach w gospodarce. Polityka spójności postrzegana jest 
jako typowa polityka interwencjonistyczna, mimo że jej 
zasady są zintegrowane z zasadami, na jakich opiera się 
polityka konkurencji. To „wdzieranie się” polityki spójności 
w sferę wolnego rynku polega m.in. na takich działaniach, jak 
przejmowanie funkcji instytucji finansowych istniejących na ryn-
ku; czy promowanie projektów, które zaspokajają krótkofalo-
we potrzeby firmy, ale nie są powiązane z żadną trwałą strategią 
rozwoju. Krytycy korzystania przez firmy ze środków publicz-
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nych, których znaczną część stanowią obecnie fundusze unijne, 
przedstawiają następujący obrazek: przedsiębiorca zamiast do 
banku, zgłasza się po „darmowy” kapitał do UE. Jego naturalna 
przedsiębiorczość osłabia się, bo nie ponosi już tak dużego ry-
zyka. Dodatkowo, często ubiega się o wsparcie na inwestycje 
o niskim potencjale rozwojowym lub o charakterze moderni-
zacyjnym, albo o małej wartości dodanej. Jeżeli nawet projekt 
ma charakter innowacyjny, to długi czas oczekiwania na decyzje 
o przyznaniu dotacji może znacznie opóźnić działania firmy i uła-
twić jej konkurentom wejście na rynek z podobnym produktem 
czy pomysłem. Jak widać, w dużej mierze zarzuty te nie do-
tyczą jednak samej istoty polityki spójności, ale środków 
publicznych w ogóle, lub też sposobu ich wykorzystywania, 
czyli systemu przyznawania funduszy unijnych.

 Słabość „klasycznych” wskazników pomiaru rozwoju

Niezadowolenie ze słabego reagowania polityki spójności na 
cele rozwojowe jest ściśle związane z zarzutem dotyczącym 
priorytetowego ukierunkowania polityki na kraje i regio-
ny najmniej zamożne. Wynika to z jednej strony ze słabości 
narzędzi ewaluacji i braku konkretnych badań i analiz pokazują-
cych pozytywne oddziaływanie środków kierowanych na pro-
jekty w najmniej zamożnych regionach na rozwój gospodarczy 
całej UE (wartość dodana), w tym przedsiębiorstw w UE-15, 
a z drugiej strony z metod alokacji środków i skoncentrowania 
się dyskusji o polityce spójności wokół kwestii tylko i wyłącznie 
związanych z redystrybucją środków.

W obecnej sytuacji, jako główne kryterium wyznaczania obsza-
rów celu Konwergencja stosowany jest poziom PKB na pozio-
mie NUTS II odniesiony do średniej UE. Powoduje to redystry-
bucję środków przede wszystkim na rzecz regionów najmniej 
zamożnych, ale jednocześnie wywołuje osłabianie zaintere-
sowania dalszą realizacją polityki spójności przez kraje, do 
których środki nie trafiają (płatnicy netto). W tej sytuacji poli-
tyka spójności jest coraz częściej postrzegana, jako instrument 
kompensacyjny przeznaczony dla mniej zamożnych krajów 
i regionów a nie instrument osiągania celów całej Wspólnoty.

Drugim poważnym mankamentem stosowanego obecnie po-
dejścia jest uwarunkowane politycznie zainteresowanie jak naj-
dłuższym korzystaniem z transferów w ramach polityki spójno-
ści regionów, które dzięki procesom konwergencji przekraczają 
maksymalny poziom PKB na mieszkańca (obecnie 75% średniej 
UE). Pojawiają się w związku z tym głosy, że stosowanie „sta-
rych”, klasycznych wskaźników mierzących poziom rozwo-
ju regionów w rozszerzonej UE prowadzi do „stygmatyzacji” 
nowych państw członkowskich i maskowania trwałych 
zagrożeń w rozwoju regionalnym i terytorialnym w sta-
rych państwach członkowskich.

Rozwiązaniem byłoby kompleksowe zdefiniowanie rozwoju, 
biorące pod uwagę nie tylko aspekt ekonomiczny (PKB), ale 
również wymiar demograficzny, społeczny, edukacyjny, środo-
wiskowy, terytorialny oraz wydłużenie perspektyw czasowych 
używanych do badania procesów konwergencji i polaryzacji. 
Ważne jest, by wskaźniki te wykazywały rzeczywiste efekty 
oraz oddziaływanie polityki spójności na rozwój w tych wszyst-

kich wymiarach (stosowanie na szeroką skalę wskaźników od-
działywania wykazujących długookresowe efekty w ujęciu ma-
terialnym i niematerialnym). Krytyka ta nie dotyczy więc samej 
polityki spójności, ale narzędzi, jakie używane są do jej kształ-
towania i oceny (choć krytyka ta nie dotyczy zazwyczaj stoso-
wania PKB na mieszkańca do wyznaczania składki do budżetu 
UE).

V. Przyszłość Polityki spójności – perspektywa 
polska

Europejska polityka spójności powinna być realizowana jak 
najdłużej. Jednym z najważniejszych „europejskich” zadań Pol-
ski w następnych latach będzie dążenie do ponownego uplaso-
wania jej wśród najważniejszych polityk służących do realizacji 
priorytetów rozwojowych UE.

 Powrót do roli kluczowego instrumentu osiągania ce-
lów strategicznych

Przywrócenie postrzegania polityki spójności, jako jednego 
z głównych instrumentów realizacji celów strategicznych 
Wspólnoty jest kluczowe dla powodzenia procesu sanacji tej 
polityki i w konsekwencji dyskusji o kierunkach reform polityk 
wspólnotowych. Jest też zgodne z długoterminowym intere-
sem większości krajów UE. Jednocześnie nie będzie to łatwe ze 
względu na dominujący obecnie odwrotny trend – postrzega-
nia polityki spójności, jako dostarczyciela środków finansowych 
dla realizacji innych (w domyśle ważniejszych) polityk wspólno-
towych i korzystnej wyłącznie dla mniej zamożnych krajów i re-
gionów. Wydaje się, że w tym kontekście propozycje stra-
tegicznych zmian powinny dotyczyć:

(A) ścisłego powiązania dyskusji na temat polityki spój-
ności z dyskusją na temat celów Wspólnoty oraz 
przeglądu wszystkich polityk wspólnotowych. Wydaje się, 
że to, co powinno obecnie przekonać wszystkie państwa 
członkowskie do akceptowania tej polityki to propozy-
cja jej koncentracji na ograniczonej liczbie celów UE, 
sformułowanych przy tym bardziej precyzyjnie niż ma to 
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miejsce dziś. Propozycje te rozwinięte są w dalszych czę-
ściach rozdziału.

(B) zmiany obecnie obowiązującego paradygmatu polity-
ki spójności – „polityka dla biednych” na „polityka dla 
Europy”. Takie podejście to większe skoncentrowanie 
dyskusji na kwestii ogólnoeuropejskich korzyści z re-
alizacji tej polityki. Podkreślenie roli, jaką polityka spój-
ności może odegrać w realizacji celów wspólnotowych, po-
winno osłabić tendencje i dążenia niektórych krajów do jej 
re-nacjonalizacji, co nie leży w interesie Polski, jak i innych 
krajów będących znaczącymi odbiorcami wsparcia z polity-
ki spójności. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
Polski, obok wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, można 
wskazać dwa podstawowe obszary korzyści dla całej 
UE i osiągania stawianych przed nią celów:

Po pierwsze – w warunkach jednolitego rynku europej-
skiego polityka spójności, nawet skoncentrowana w kra-
jach i regionach przeżywających trudności rozwojowe 
w coraz większym stopniu służy krajom i regionom bogat-
szym. Można wskazać kilka obszarów występowania tych 
korzyści – zwiększenie mobilności przestrzennej w skali 
całej Wspólnoty, wzrost eksportu UE-15 do UE-12 no-
wych technologii i dóbr o charakterze innowacyjnym, 
transfer kompetencji i wiedzy w postaci przepływu pra-
cowników, itp. Tym samym, nie jest uzasadnione stwier-
dzenie, że w obecnych warunkach funkcjonowania UE po-
lityka spójności wspierała tylko i wyłącznie kraje i regiony, 
w których dochodzi do wydatkowania środków. Co wię-
cej, polityka spójności w obecnym kształcie, przy prowa-
dzeniu wadliwej polityki rozwojowej, może zwiększyć pro-
blemy państw i regionów najmniej zamożnych. Ze względu 
na ograniczoną wiedzę na temat natury i przebiegu tych 
procesów potrzebne są jednak dalsze analizy.

Po drugie – polityka spójności, jako instrument po-
prawy jakości funkcjonowania systemu instytucjo-
nalnego państw członkowskich (konwergencja insty-
tucjonalna), jest podstawowym warunkiem konwergencji 
gospodarczej i społecznej w relacjach wewnątrz UE i kon-
kurencyjności w relacjach na zewnątrz UE. Ten jeszcze do 
niedawna niedoceniany efekt polityki spójności – pre-
sja na poprawę jakości struktur i systemów w państwach 
członkowskich (od zasad monitorowania i ewaluacji po 
usprawnianie systemów zarządzania finansowego i kontro-
li – czyli wdrażanie zasad good governance) jest widoczny 
nie tylko w krajach i regionach mniej zamożnych, ale tak-
że w krajach o bardzo ustabilizowanych strukturach i zasa-
dach działania instytucji publicznych, takich jak Francja np. 
w zakresie ewaluacji. Wykazanie pozytywnego wpływu po-
lityki spójności w tych obszarach może być istotnym argu-
mentem na rzecz wzmocnienia roli tej polityki dla osią-
gania celów ogólnoeuropejskich dla sfery biznesu16 

oraz zwolenników pogłębiania integracji17. W tym kon-
tekście widzimy konieczność zintensyfikowania dysku-
sji nad definicją pojęcia good governance i jego po-
tencjalnego wpływu na reformę instytucji, struktur 
służących wzmocnieniu konwergencji instytucjonal-
nej. Potrzebna będzie również pogłębiona analiza doty-
cząca sposobu mierzenia efektywności polityki spój-
ności w tym obszarze, m.in. wypracowanie i stosowanie 
nowych wskaźników rozwoju instytucjonalnego regionów, 
czy też poziomu ich kapitału społecznego.

 Większa koncentracja na priorytetach rozwojowych

Pomimo powszechnych oczekiwań, że fundusze strukturalne 
będą obecne w każdej sferze działalności społecznej i gospo-
darczej, na którą brakuje środków krajowych, w interesie Pol-
ski i innych krajów, przed którymi stoją wyzwania konwergen-
cyjne (zmniejszanie dystansu rozwojowego) leży koncentracja 
środków na najbardziej prorozwojowych przedsięwzię-
ciach i to w europejskiej i globalnej skali odniesienia.

Zapewnienie koncentracji środków finansowych na prorozwo-
jowych inwestycjach jest możliwe i pożądane już w ramach dziś 
obowiązującego pakietu regulacyjnego. W dużej mierze jed-
nak faktyczna realizacja polityki rozwoju zależy nadal od stra-
tegii rozwojowych i instytucjonalnych możliwości ich realiza-
cji w poszczególnych krajach i regionach UE. Ze względu na 
obecny prawny kształt instrumentów strukturalnych obejmu-
jący bardzo szeroki katalog możliwych interwencji oraz do-
puszczający – czy wręcz nakazujący – bardzo duży udział 
różnych grup społecznych, politycznych i gospodarczych, kon-
centracja środków jest w praktyce bardzo trudna do osiągnię-
cia, w szczególności w nowych państwach członkowskich. Wy-
nika to najogólniej mówiąc ze słabości naszego (podobnie jak 
prawie wszystkich nowych krajów UE) systemu prawnego 
i administracyjnego w zarządzaniu procesami rozwojowy-
mi – nie tylko w obszarze wdrażania instrumentów struktu-
ralnych UE, ale całego systemu realizacji przedsięwzięć rozwo-
jowych finansowanych ze źródeł publicznych. Skala potrzeb 
i związana z tym presja na maksymalne rozpraszanie interwen-
cji strukturalnych współfinansowanych ze środków UE, przy 
generalnej słabości struktur administracyjnych i krótkiego ho-
ryzontu działania poszczególnych uczestników gry (władza po-
lityczna na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) osła-
bia możliwości przeznaczenia środków UE na przedsięwzięcia 
rozwojowe, których efekty będą widoczne w dłuższym hory-
zoncie czasowym.

W polskim interesie – jak i innych krajów o zbliżonych uwa-
runkowaniach gospodarczych, społecznych i terytorialnych – 
jest więc, aby regulacje ws. realizacji polityki spójności nie ze-
zwalały na równoważenie niedostatków finansowania 
krajowego poprzez rozpraszanie wsparcia w ramach dowol-

17 Harmonizacja przepisów w różnych sferach i kształtowanie się jed-
nolitej kultury administracyjnej.

16 Przyjmowanie przejrzystych reguł, ograniczanie korupcji, zmniej-
szenie uznaniowości, zwiększenie szybkości i skuteczności działa-
nia administracji itp.
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nych przedsięwzięć – a wręcz przeciwnie – zobowiązywa-
ły do koncentracji środków w obszarach i inwestycjach 
skutecznie realizujących cele rozwojowe kraju beneficjenta 
oraz całej Wspólnoty (ewentualnie stawiały większe bariery dla 
projektów o niższych spodziewanych efektach rozwojowych).

Polska powinna świadomie dążyć do samoograniczenia obsza-
rów interwencji polityki spójności poprzez odpowiednie mo-
dyfikacje regulacji ws. realizacji instrumentów finansowych 
UE (zarówno w obszarze polityki spójności, jak i innych sfe-
rach warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy kraju). 
W ten sposób zapewne znacznie bardziej byłby widoczny po-
stęp w budowie autostrad, postęp w zakresie zwiększenia po-
ziomu wydatków na badania i rozwój oraz np. budowie społe-
czeństwa opartego na wiedzy. Takie podejście mogłoby uzyskać 
wsparcie ze strony krajów kładących nacisk na efektywność po-
lityki i konieczność jej powiązania z podnoszeniem konkuren-
cyjności na poziomie całej UE i pozwoliłoby na zachowanie lub 
wręcz zwiększanie nakładów na nią przeznaczonych.

Reorientacja celów polityki spójności na realizację kluczowych 
celów rozwojowych musi także przebiegać przy zastosowaniu 
podejścia orientacji na cele (objectives-based approach). Cele 
polityki nie mogą dłużej być zorientowane prawie wyłącznie na 
kompensację barier rozwoju a w ich centrum powinna się zna-
leźć waloryzacja potencjału rozwoju.

Powyższe postulaty prowadzą w konsekwencji do przeformu-
łowania istoty zasady solidarności. Dalsza realizacja tej zasady 
nie będzie możliwa, jeżeli polityka spójności pozostanie jedy-
nie mechanizmem redystrybucyjnym. Ponieważ wszystkie re-
giony UE, bez względu na poziom rozwoju, muszą stawić czoła 
wyzwaniom globalnym, odnowiona polityka spójności powinna 
kierować pomoc w taki sposób, aby i słabsze i silniejsze regio-
ny otrzymały równe szanse pełnego wykorzystania drzemiące-
go w nich potencjału rozwojowego.

 Rola polityki w dostarczaniu dóbr publicznych na jed-
nolitym rynku

W związku z zarzutami kierowanymi w stronę polityki spójno-
ści o jej redystrybucyjny, sprzeczny z zasadami wolnego rynku 
i wolnej konkurencji charakter – opierający się w dużej mierze 
na kierowaniu bezpośredniej pomocy do firm i regionów, nale-
ży zastanowić się nad możliwością koncentracji instrumen-
tów polityki na dostarczaniu dóbr publicznych – global-
nych, europejskich czy regionalnych. Zamiast bezpośredniej 
pomocy kierowanej do wybranych, spełniających wymagane 
warunki podmiotów, polityka spójności musi przyczyniać się do 
budowy konkurencyjnego środowiska dla działających na 
rynku europejskim podmiotów gospodarczych czy upo-
wszechnianiu usług poprawiających standard życia oby-
wateli. Dobra publiczne – w swojej naturze nie podlegające 
wyłączeniu i konkurencji nie powinny ograniczać się jednak, 
tak jak to proponują niektóre państwa, do dostarczania 
infrastruktury technicznej, ale przede wszystkim powin-
ny odnosić się do wiedzy, reżimów, standardów, zasad 
działania oraz instytucji, które te zasady wdrażają i mo-
nitorują. Przykładem mogą być regionalne systemy innowacji, 
które wspierają zbiorową przedsiębiorczość przez promowa-
nie i korzystanie z kapitału społecznego tworzącego się między 
jednostkami prywatnymi – głównie przedsiębiorstwami i pu-
blicznymi – przede wszystkim uniwersytetami i jednostkami 
badawczymi. Ten system działa jednak najlepiej wtedy, gdy jest 
uzupełniony o podmioty działające na styku tych dwóch sfer, 
pełniących rolę agencji pośredniczących w powstawaniu danego 
dobra publicznego. Argumentem działającym na korzyść zarów-
no niektórych dóbr publicznych, jak i przyszłej polityki spójno-
ści koncentrującej się w jeszcze większym stopniu na ich do-
starczaniu jest możliwość przeistoczenia się dóbr publicznych 
w dobra prywatne o dodatnim zwrocie z inwestycji.

Dodatkowo, transgraniczny charakter dóbr publicznych – wi-
doczny w ich pozytywnych jak i negatywnych oddziaływaniach 
na regiony czy państwa sąsiadujące – wymaga zaangażowania 
się aktorów na różnych poziomach – europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Polityka spójności będąca polityką 
opartą na zasadach partnerstwa i wielopoziomowego systemu 
zarządzania, której celem jest m.in. oddziaływanie w wymiarze 
terytorialnym posiada ogromne możliwości większej kon-
centracji swoich zasobów w obszarach, które dostarcza-
ją dobra publiczne. Reforma polityki spójności idąca w tym 
kierunku będzie więc nakładała na wszystkie podmioty biorące 
udział w debacie obowiązek wypracowania wspólnej defini-
cji czym są „dobra publiczne” i które z nich i na jakim pozio-
mie powinny być dostarczane.

 Szersze stosowanie zintegrowanego podejścia

Zintegrowane podejście powinno oznaczać zobowiązanie dla 
wszystkich aktorów rozwoju regionalnego do kreowania 
długofalowych strategii rozwoju uwzględniających uwarun-
kowania zarówno regionalne jak i globalne, urzeczywistnianych 
poprzez podejmowanie skoordynowanych działań reali-
zowanych w ramach powiązanych polityk (wspólnotowe i kra-
jowe polityki regionalne i sektorowe) oraz przy zastosowaniu 
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zróżnicowanych typów instrumentów finansowych. Tylko wte-
dy można uzyskać efekty synergii i znaczący postęp w realizacji 
celów rozwojowych.

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, zastosowanie zintegro-
wanego podejścia na poziomie poszczególnych polityk 
wspólnotowych jest niezbędne w następujacych obszarach: 
rozwój obszarów wiejskich, budowa sieci TEN (transport, 
energia), wsparcie potencjalu konkurencyjności (przedsię-
biorstwa, B+R). Zadanie to oznacza również konieczność wy-
pracowania stosownej hierarchii (priorytetyzacji) polityk 
wspólnotowych oraz ścisłego powiązania poszczególnych 
instrumentów realizacji, harmonizacji ich zasad działania, 
celem zapewnienia komplementarności na poziomie regulacji 
UE i wzmocnienia struktur koordynacyjnych KE.

W tym kontekście należałoby rozważyć możliwość likwidacji 
bądź znacznego ograniczenia autonomii funduszy (zarówno 
działających w ramach poszczególnych polityk wspólnotowych, 
jak i w ramach samej polityki spójności). W złagodzonej formie 
postulat ten może ograniczać się do reformy zakresów in-

terwencji i zasad działania funduszy operujących w podob-
nych obszarach. Postulatem dalej idącym mogłaby być propo-
zycja likwidacji podziału na fundusze, w szczególności na EFRR 
i EFS, które na poziomie UE dążą do realizacji tych samych ce-
lów. W ich miejsce powstałby jeden instrument finansowy, 
którego zastosowanie zdefiniowane zostałoby nie przez okre-
ślenie wydatków kwalifikowanych czy też rodzajów działań, ale 
przez zidentyfikowane problemy i wyzwania.

 Spójność terytorialna, jako element integrujący polity-
ki wspólnotowe

Jak zauważono w pierwszej części dokumentu – wraz z przy-
jęciem Traktatu Lizbońskiego zakres przedmiotowy polityki 
spójności – wymiar spójności społecznej i gospodarczej zo-
staje uzupełniony o wymiar przestrzenny, tj. spójność tery-
torialną. O ile już w obecnym okresie programowania 2007-
-2013 wprowadzono do polityki spójności pojęcie wymiaru 
terytorialnego, to jednak obecne zapisy traktatowe (wchodzą-
ce w życie w 2009 roku) tworzą konieczność przeprowadze-
nia debaty – na poziomie europejskim i krajowym – na temat 

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE

NR 2 (14) 2008

- 59 -



18 KE poświęcony m.in. tej kwestii zostanie opublikowany w 2008 r.
19 Np., co to jest spójność terytorialna, za pomocą, jakich wskaźni-

ków będzie mierzona, precyzyjne określenie jej zakresu przedmio-
towego: dostępność terytorialna, relacje pomiędzy miastami a ob-
szarami wiejskimi, dostęp do usług publicznych itp.

20 Z perspektywy polskiej wzbogacanie polityki spójności o wymiar 
terytorialny jest bardzo korzystne – może prowadzić do wzmoc-
nienia znaczenia tej polityki dla osiągania celów całej UE, jak i roli tej 
polityki w takich obszarach,  jak np. sieci TEN, wsparcie dla obsza-
rów wiejskich itp. Jednocześnie należy zauważyć, że wykorzystanie 
korzyści z tym związanych będzie możliwe tylko w przypadku po-
głębienia, także w kraju, integracji polityki przestrzennej z polity-
ką społeczno-gospodarczą (co już się powoli odbywa, ale pojawiają 
się nadal problemy o charakterze koordynacyjnym, instytucjonal-
nym i prawnym) i aktywnego udziału na poziomie europejskim przy 
określeniu wskaźników, scenariuszy rozwoju i procedur wprowa-
dzania w życie wymiaru terytorialnego.
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sposobu włączenia tego wymiaru terytorialnego do poli-
tyki spójności, jak i innych polityk wspólnotowych i krajowy-
ch18. Oznacza to konieczność wypracowania w pierwszej kolej-
ności wspólnego i jednolitego rozumienia nowych pojęć, 
definicji i kryteriów19, jak również nowych zasad koordyna-
cji i roli poszczególnych aktorów wielopoziomowego systemu 
rządzenia (a zwłaszcza KE) w zakresie rozwoju przestrzenne-
go UE.

Dotychczasowe debaty na temat rozwoju przestrzennego UE 
miały charakter nieformalny – dokumenty strategiczne na po-
ziomie europejskim dotyczące rozwoju przestrzennego (np. 
European Spatial Development Planning) oraz ostatnie doku-
menty, takie jak Agenda Terytorialna (maj 2007), wyrażały in-
tencje poszczególnych państw co do współpracy, natomiast 
nie regulowały i nie narzucały harmonizacji w tym zakresie Ta 
sytuacja ulegnie zmianie. KE będzie musiała podjąć inicjatywę 
także ustawodawczą w celu pokazania, jak zapisy traktatowe 
przełożą się na architekturę celów całej UE i regulacje ws. re-
alizacji instrumentów finansowych z poszczególnych polityk 
wspólnotowych20.

 Zmiana relacji między aktorami gry o rozwój. Nowy 
model partnerstwa

Architektura relacji pomiędzy KE (a także wewnątrz niej) 
a państwami członkowskimi, regionami, aktorami szczebla lo-
kalnego i innymi graczami (takimi jak miasta, partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy) zaangażowanymi w realizację polityki 
spójności – i szerzej – polityk rozwoju (w tym w zakresie za-
trudnienia i potencjału konkurencyjności) winna zostać prze-
analizowana na nowo.

Polityka spójności jest sferą kompetencji dzielonej pomiędzy 
KE i państwa członkowskie. Taka też ta polityka powinna pozo-
stać, co jednak w żadnym razie nie powinno oznaczać zgody na 
re-nacjonalizację tej polityki, lub usztywnienia jej na wzór WPR, 
gdzie dominującą rolę w procesie określania zasad i szczegóło-
wych kierunków wydatkowania środków ma KE. Znalezienie 
odpowiedniej równowagi pomiędzy państwami człon-

kowskimi a pozycją KE jest jednym z najtrudniejszych przed-
sięwzięć w tym obszarze. Wydaje się, że słusznym kierunkiem 
byłoby wzmocnienie pozycji DG Regio we wspólnotowym sys-
temie koordynacji procesu decyzyjnego przede wszystkim 
w zakresie koordynacji instrumentów i działań sektorowych 
polityk wspólnotowych komplementarnych w stosunku do po-
lityki spójności.

W obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 uczyniono 
krok w kierunku nadania większej roli KE i PE w procesie pro-
gramowania strategicznego polityki spójności. Przejawia się to 
przede wszystkim poprzez przygotowanie Strategicznych Wy-
tycznych Wspólnoty dla spójności, które stanowią punkt odnie-
sienia dla okresowej oceny efektów jej realizacji, oraz poprzez 
wprowadzenie obowiązku zawarcia przez państwa członkow-
skie w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) 
opisu sposobu, w jaki priorytety UE realizowane będą na szcze-
blu krajowym. Powiązanie – na poziomie programowania stra-
tegicznego oraz finansowego – kierunków wykorzystania 
środków z celami wspólnotowymi w praktyce jest jednak bar-
dzo trudne, co częściowo wynika z samego kształtu pakietu re-
gulacyjnego (np. odrębność funduszy). Promocja podejścia stra-
tegicznego oraz zasady subsydiarności, zasadniczo pożądana 
i godna poparcia, dała państwom członkowskim dużą swobodę 
przy tworzeniu poszczególnych instrumentów rozwojowych 
i zasad wydatkowania środków. Takie podejście, w sytuacji no-
wych państw członkowskich, mających duże potrzeby rozwojo-
we, słabą administrację i walczących z pokusą wykorzystywania 
funduszy strukturalnych na wszystkie te sfery, na których wła-
snych środków publicznych jest za mało, stanowi dla nich duże 
wyzwanie.

Bardzo istotną kwestią jest w tym obszarze przedyskutowa-
nie na nowo roli regionów jako podmiotu uczestniczącego 
nie tylko w opiniowaniu na poziomie europejskim (nowa rola 
Komitetu Regionów i różnych ciał przedstawicielskich) i kra-
jowym, ale także ewentualnego szerszego wpisania regionów 
w proces decyzyjny i wykonawczy polityki spójności, a przez to 
jej decentralizację. Na poziomie państw członkowskich wzmoc-
nieniu powinny ulec struktury odpowiedzialne za koordynację 
polityk rozwoju regionów. Z drugiej strony, regionom powi-
nien zostać powierzony większy zakres odpowiedzial-
ności i zadań, jeśli chodzi o programowanie i realizację 
polityk rozwoju ukierunkowanych terytorialnie. Wymaga to 
ponownego określenia miejsca i sił poszczególnych podmio-
tów/instytucji w kształtowaniu i realizacji polityki spójności, 
szczególnie w procesie konsultacyjnym i decyzyjnym. W tym 
kontekście, jak również w kontekście wzrostu roli wymiaru te-
rytorialnego oraz konkurencyjności UE, należy pamiętać rów-
nież o rosnącej roli miast. Wzmacniając miasta jednocze-
śnie osłabia się rolę regionów jako podmiotów tej polityki, 
z drugiej strony to ośrodki miejskie są biegunami wzrostu przy-
ciągającymi najbardziej konkurencyjne i innowacyjne przedsię-
wzięcia. Przed takim procesem bronią się jednak kraje i regiony, 
w których istnieją stabilne struktury regionalne lub w których 
podjęto działania na rzecz regionalizacji. Wydaje się, że wza-
jemne relacje pomiędzy regionami, poziomem lokalnym i inny-
mi partnerami (w tym organizacjami pozarządowymi), tworzą-
ce nowy model partnerstwa, opierający się o zadaniowy 



21 Z wyjątkami dotyczącymi pomocy publicznej i projektami generują-
cymi znaczący dochód na poziomie programu operacyjnego, a więc 
nie do konkretnej inwestycji.
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i wielostronny dobór partnerów zainteresowanych danym 
obszarem wsparcia i funkcjonujący w szerszym kontekście niż 
tradycyjne partnerstwo na linii rząd – pracodawcy – praco-
biorcy, powinny być obszarem szerokiej refleksji w kontekście 
celów polityk wspólnotowych a zwłaszcza polityki spójności. 
Tylko takie podejście będzie, gwarantować poprawę dialo-
gu społecznego, zapewniać odpowiedni poziom legitymizacji 
działań w ramach polityki spójności, a także większą odpowie-
dzialność za jej efekty zarówno po stronie decydentów, jak i jej 
beneficjentów.

Odrębną, ale powiązaną kwestią, jest rozwiązanie kwestii udzia-
łu Parlamentu Europejskiego. Obserwowany ostatnio wzrost 
znaczenia PE w realizacji polityki spójności na poziomie wspól-
notowym wzbudza obawy co do możliwości polepszenia pozy-
cji polityki spójności (co było oczekiwane), ale także wywołuje 
obawy przed politycznymi naciskami oraz, że spadną na nią po-
lityczne gromy.

 Adaptacja zasad pomocy i kryteriów kwalifikowalno-
ści do nowych celów polityki

Obowiązujące w perspektywie 2007-2013 zasady pomo-
cy dotyczące pułapów poziomu współfinansowania określają 
– zgodnie z oczekiwaniami mniej zamożnych krajów – mini-
malny wkład krajowy na wysokości 15%21. Co do zasady, re-
gulacje ws. realizacji polityki spójności pozostawiają swobodę 
państwom członkowskim w różnicowaniu wysokości dofinan-
sowania ze względu na skalę nasilenia problemów społeczno-
-gospodarczych na danym obszarze i na typ inwestycji. Jednak-
że, w Polsce i innych krajach o podobnych uwarunkowaniach, 
ze względu na wspominaną wcześniej słabość struktur admi-
nistracji publicznej, a także uwarunkowania polityczne (szcze-
gólnie silne na poziomie regionalnym) modelowanie poziomu 
dofinansowania w oparciu o ww. czynniki jest niezwykle rzad-
ko stosowane. Prowadzi to do sytuacji, gdzie – z jednej stro-
ny – inwestycje o małym znaczeniu z punktu widzenia strate-
gii rozwoju otrzymują takie same wsparcie jak te decydujące 
o wzroście społeczno-gospodarczym czy restrukturyzacji re-
gionu – i z drugiej strony – największa pomoc trafia do najbo-
gatszych ośrodków, mających zdecydowanie większe zdolno-
ści współfinansowania niż np. najmniej zamożne gminy wiejskie. 
W konsekwencji efekt mnożnikowy funduszy ulega istotnemu 
osłabieniu. Przy tej samej wielkości wsparcia UE realizowana 
jest mniejsza liczba inwestycji niż w przypadku, gdy dofinanso-
wanie byłoby mniejsze oraz udział środków prywatnych nie jest 
stymulowany.

Zasady finansowania winny w większym stopniu uzależniać po-
ziom dofinansowania od typu inwestycji i jej prorozwojo-
wego charakteru oraz od zdolności absorpcji finansowej. 
Zmiana paradygmatu „więcej dajemy najmniej zamożnym” na 
„więcej dajemy tym, którzy proponują skuteczniejsze projek-

ty w osiągnięciu celów rozwojowych” (ale w ramach koper-
ty finansowej dla poszczególnych krajów) znakomicie wpisałaby 
się w trend uczynienia polityki spójności instrumentu realizacji 
celów całej Wspólnoty (wspierania konkurencyjności).

Polska, będąc jeszcze przez długie lata jednym z najmniej za-
możnych obszarów UE, posiadając znaczną część obszaru po-
łożoną wzdłuż granic zewnętrznych Wspólnoty będzie odnosi-
ła korzyści jeszcze przez długi czas przy zachowaniu obecnych 
kryteriów kwalifikowalności geograficznej do wsparcia z polity-
ki spójności (także w ramach celu Konkurencyjność i zatrudnie-
nie w regionach oraz celu Europejska współpraca terytorialna). 
Niemniej jednak ewentualna zmiana kryteriów kwalifikowal-
ności geograficznej na rzecz obszarów zamożniejszych będzie 
korzystna dla Polski i innych krajów o podobnych uwarunko-
waniach gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Zmiany 
te związane są z koniecznością zastosowania konkretnych 
kryteriów, wyznaczanych nie tylko w oparciu o wskaźnik za-
możności (poziom PKB na mieszkańca). Wśród nich mogłyby 
się znaleźć kryteria analizowane w ujęciu dynamicznym – a nie 
jak dziś statycznym – i oparte na: potencjale zmian struktu-
ralnych w związku z utratą dotychczasowej bazy przemysłowej 
(zdolności adaptacji do zmian i wyzwań globalnych), potencja-
le transformacji gospodarki z modelu „praca + kapitał” na 
model „wiedza i innowacje” (gospodarka oparta na wiedzy) czy 
też związane z poziomem spójności terytorialnej. Takie po-
dejście stanowić będzie o skali zainteresowania realizacją poli-
tyki spójności wśród zamożniejszych (ale także nie pozbawione 
problemów rozwojowych) państwa członkowskie.



22 Według której środki alokowane w budżecie UE przepadają auto-
matycznie, jeśli państwo członkowskie nie przedstawi wniosków 
o płatność na ich równowartość do końca roku n+2 umorzenia 
środków na skutek działania zasady n+2.

23 Ciekawostką jest, że zapisana w pakiecie regulacyjnym na lata 2007-
-2013 możliwość zaplanowania w NSRO rezerwy wykonania (per-
formance reserve) uruchamianej po roku 2010 została wykorzysta-
na tylko przez dwa państwa, w tym Polskę.
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 Szersze stosowanie rozwiązań pro-efektywnościo-
wych

Głównym mechanizmem zobowiązującym państwa członkow-
skie do szybkiego wykorzystywania środków polityki spójności 
jest zasada n+222. Zasada ta rzeczywiście wymusza szybsze wy-
korzystanie środków finansowych, niekoniecznie jednak wpły-
wa na efektywność ich wykorzystania. Przeciwnie – dofinanso-
wanie poszczególnych projektów podlega wielokrotnie ocenie 
szybkości możliwości „otrzymania faktury”, a nie na jakości me-
rytorycznej projektów. W sytuacji Polski – kraju nadal nie 
dysponującego zadowalającymi zdolnościami przygotowywania 
odpowiedniej liczby i jakości dużych projektów infrastruktural-
nych (project pipeline) – rozwiązaniem pożądanym i jednocze-
śnie korzystnym dla osiągania długofalowych celów UE, byłoby 
zwiększenie roli innych mechanizmów pro-efektywnościo-
wych np. rezerw tworzonych na dwóch poziomach: krajo-
wym (tak, aby nie dopuścić do ewentualnej utraty środków na 
rzecz innych państw) i wspólnotowym (rozwiązanie może po-
zwolić, w stosownych przypadkach, na zmniejszenie kontrybu-
cji płatników netto)23.

Warto zastanowić się nad innymi mechanizmami finansowymi 
determinującymi nie tyle sprawność wydatkowania przyzna-

nych środków, co ich efektywność. W celu zachęcenia i nie-
jako wymuszenia na wnioskodawcach przygotowywania pro-
jektów przyczyniających się – w sposób skuteczny – do 
realizacji celów rozwojowych a nie tych o małym znaczeniu 
z punktu widzenia strategii rozwoju czy też „konsumpcyjnych” 
należy wprowadzić np. premie dla najlepszych i najefektyw-
niej wykorzystujących dostępne środki, bądź też zadaniowość 
w miejsce kopert finansowych.

VI. Podsumowanie

Ostatnie próby modernizacji polityki spójności były skoncen-
trowane przede wszystkim na reorientacji jej celów. Nie towa-
rzyszyły im jednak stosowne zmiany w instrumentarium regula-
cyjnym i finansowym, co przyczyniło się m.in. do osłabienia jej 
przejrzystości oraz do sukcesywnej marginalizacji. Jej powrót 
do głównego nurtu wspólnotowych polityk rozwoju jest 
możliwy pod warunkiem przeprowadzenia zmian sięgających aż 
po same fundamenty.

Podejmowane działania muszą doprowadzić przede wszystkim 
do realnego zwiększenia efektywności instrumentów re-
alizacji polityki spójności oraz w efekcie końcowym do pod-
niesienia jej skuteczności.

Istotą pytania o pożądany kształt polityki spójności jest pyta-
nie o pożądany model rozwoju całej Wspólnoty, świado-
mej zmian oraz wyzwań gospodarczych i społecznych już nie 
tylko na poziomie regionalnym, krajowym, czy też wspól-
notowym, ale również – lub przede wszystkim – na pozio-
mie globalnym.
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Reforma powinna dążyć do coraz większego otwierania poli-
tyki na wyzwania zewnętrzne i na bezpośrednie kreowanie 
wzrostu we wszystkich regionach, zarówno tych silnych, jak 
i tych borykających się z problemami strukturalnymi – nieza-
leżnie od skali problemu.

Kreowanie wzrostu powinno odbywać się nie poprzez kom-
pensację barier rozwoju a poprzez waloryzację potencjału 
rozwoju i nadawanie impulsów do zmian strukturalnych po-
przez adekwatne konfigurowanie instrumentów finansowych, 
których efektywność i skuteczność zależeć będzie od spo-
sobu dystrybucji.

Tym samym, wymiana poglądów na temat pożądanego 
kształtu polityki spójności z aktorami zaangażowanymi w re-
alizację polityki spójności – zarówno tymi zainteresowanymi 
kontynuacją polityki spójności, tych prezentującymi wolę jej od-
nowienia jak i tymi dążącymi do jej marginalizacji na rzecz in-
nych polityk wspólnotowych – winna obejmować następu-
jące rozważania:

 W obliczu konieczności coraz szerszego otwierania gospo-
darki UE na wyzwania globalizacji refleksja nad nowym 
znaczeniem pojęć „spójność” oraz „solidarność” staje 
się niezbędna.

 Polityka spójności powinna być instrumentem osiągania 
celów i priorytetów rozwojowych całej Wspólnoty. Po-
wodzenie w realizacji nowych celów, uwzględniających nowe 
otoczenie zewnętrzne, będzie także zależeć od jej miejsca 
w całości działań pro-rozwojowych podejmowanych na 
poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym.

 Konieczne jest określenie roli polityki spójności oraz in-
nych polityk wspólnotowych w podejmowaniu tych 
nowych wyzwań. Bardziej skuteczne wydaje się podejście 
polegające na włączeniu ich w sposób zintegrowany do za-
kresu działałności polityk, niż przeznaczanie na nie ogólnej 
wielkości środków (zasada earmarking).

 Przy podejmowaniu tej kwestii należy w większym stopniu 
wykorzystać charakter horyzontalny polityki spójno-
ści. W sposób naturalny ta cecha predestynuje ją do peł-
nienia funkcji koordynacyjnej i rzeczywistego stosowa-
nia zintegrowanego podejścia w odniesieniu do działań 
Wspólnoty realizowanych w ramach poszczególnych polityk 
sektorowych (koordynacja pozioma) oraz koordynacji tych 
samych działań w odniesieniu do polityk krajowych i strategii 
regionalnych (koordynacja pionowa).

 W związku z tym kwestia efektywności wielopoziomo-
wego systemu rządzenia będzie uzależniona od kształ-
tu struktur instytucjonalnych, sposobu udoskonalania 
mechanizmów i instrumentów koordynacji poszczegól-
nych dziedzin działalności Wspólnoty oraz w ich odniesie-
niu działań krajowych i regionalnych jak również od zdol-
ności administracyjnych w poszczególnych państwach 
członkowskich.

 Istnieje potrzeba zdefiniowania a następnie stworzenia no-
wego modelu partnerstwa opierającego się o zadanio-
wy i wielostronny dobór partnerów funkcjonujących na 
wszystkich szczeblach prowadzenia polityki rozwojowej. 
Kluczowym szczeblem będzie tutaj poziom regionalny (re-
giony) i lokalny (miasta, sektor pozarządowy).
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 Zasady pomocy muszą odchodzić od modelu redystry-
bucyjnego na rzecz koncentracji środków. Intensywność 
tych dwóch modeli musi być gruntownie rozważona.

 Obszar wsparcia z polityki spójności powinien odejść od 
interwencji ukierunkowanych na niwelowanie słabości (nie-
dostatków) infrastrukturalnych (infrastruktura podstawo-
wa, kapitał rzeczowy) na rzecz inwestycji w regionalne 
determinanty wzrostu (przede wszystkim kapitał ludz-
ki i społeczny), tak, aby umożliwić regionom rozwój lokal-
nych potencjałów, wzmocnienie zdolności adaptacji do wy-
zwań wewnętrznych i zewnętrznych oraz w końcowym 
efekcie umożliwić znalezienie właściwego miejsca na rynkach 
globalnych.

 Niezbędne także się staje wypracowanie stosownych 
wskaźników, systemów koordynacji i precyzyjne 
określenie roli różnych podmiotów zaangażowanych 

w procesy rozwojowe. Zmiany muszą odzwierciedlać filo-
zofię „polityki efektywności rozwoju” także poprzez bardziej 
adekwatne konfigurowanie instrumentów finansowych.

 Zmieniające się otoczenie i oczekiwania wobec polityki spój-
ności narzucają także konieczność jednolitego rozumienia 
i stosowania nowych koncepcji.

Debata nad przedstawionymi w niniejszym dokumencie pro-
blemowym aspektami reformy polityki spójności powinna być 
miejscem dla otwartej, pro-europejskiej – ale nie pozbawionej 
obiektywnej krytyki – dyskusji oraz miejscem „integrowania” 
punktów widzenia poszczególnych stron. Takie działanie będzie 
istotnym elementem w dalszym umacnianiu projektu europej-
skiego, realizującego cele swych obywateli, oraz powinno pro-
wadzić do wzmacniania roli Europy, jako kluczowego i dyna-
micznego gracza w globalnych procesach zmian gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych.



Komitet Regionów

 Stwierdza, że pomimo iż Unia osiąga postępy w zmniejszaniu 
dysproporcji, nadal mamy do czynienia z brakiem równowa-
gi pod względem rozwoju, a Europa stoi w obliczu nowych 
wyzwań (np. globalizacja, zmiany demograficzne, zmiany kli-
matu itp.) na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 Sądzi, że polityka spójności z uwagi na swoje horyzontalne 
podejście musi nadal odgrywać zasadniczą rolę w przezwy-
ciężaniu opóźnień rozwojowych i umacnianiu konkurencyj-
ności na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 Wyraża przekonanie, iż po ratyfikacji traktatu reformu-
jącego spójność terytorialna zyska na znaczeniu w ramach 
polityki spójności oraz horyzontalnie, w zakresie strategii 
tematycznych.

 Pragnąłby, aby Komisja Europejska w piątym okresowym 
sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej i społecz-
nej zajęła się koncepcją stymulującego wpływu polityki spój-
ności i przedłożyła kompleksową koncepcję przyszłego 
wzajemnego oddziaływania różnych obszarów polityki UE 
w kontekście polityki spójności.

 Oferuje instytucjom UE oraz podmiotom lokalnym i regio-
nalnym swoje wsparcie w zakresie opracowywania propo-
zycji dotyczących przyszłego kierunku europejskiej polityki 
spójności.

I. Zalecenia polityczne

KOMITET REGIONÓW:

1. Jest zdania, że wyniki czwartego sprawozdania w spra-
wie spójności gospodarczej i społecznej stanowią potwierdze-
nie jego zasadniczego poglądu, że europejska polityka spójności 
stanowi filar zasady solidarności i istotny czynnik powodzenia 
procesu integracji europejskiej.

2. Podkreśla, że polityka spójności z jej horyzontalnym po-
dejściem aktywnie przyczynia się do zmniejszania dyspropor-
cji i umacniania równości szans władz lokalnych i regionalnych 
w Europie oraz oczekuje, że polityka ta także w przyszłości bę-
dzie odgrywać zasadniczą rolę w przezwyciężaniu opóźnień 
rozwojowych i umacnianiu konkurencyjności na szczeblu lokal-
nym i regionalnym.

3. Wyraża zadowolenie z faktu, że w przyszłości polityka 
spójności będzie mogła w jeszcze większym stopniu obejmo-
wać zagadnienia spójności terytorialnej, i wzywa do aktywnego 
wykorzystania nowych możliwości w zakresie spójności tery-
torialnej wynikających z przyszłego traktatu w sprawie funkcjo-
nowania Unii.

4. Wzywa Komisję Europejską, aby w piątym okresowym 
sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej i społecznej 
zajęła się koncepcją stymulującego wpływu polityki spójności 
i przedłożyła kompleksową koncepcję przyszłego wzajemnego 
oddziaływania różnych obszarów polityki UE w kontekście po-
lityki spójności.

5. Ze swej strony oferuje współpracę i wsparcie, aby w ra-
mach szeroko zakrojonego włączania podmiotów lokalnych 
i regionalnych oraz w oparciu o kompleksową ocenę bieżącej 
sytuacji opracować propozycje dotyczące przyszłego kierunku 
europejskiej polityki spójności.

OPINIA KOMITETU REGIONÓW *

Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności 
gospodarczej i społecznej

* Opinia 2008/C 53/02 przyjęta na 72. sesji plenarnej Komitetu Regio-
nów, Bruksela, 28-29 listopada 2007 r.
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Opinia szczegółowa

6. Uwzględniając przewidziane w art. 159 traktatu zadanie 
Komisji Europejskiej, polegające na przedstawianiu co trzy lata 
sprawozdania w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spój-
ności gospodarczej i społecznej w Europie.

7. Uwzględniając zasadniczą rolę, jaką sprawozdania w spra-
wie spójności odegrały w przeszłości w dyskusji na temat poli-
tyki spójności i jej rozwoju.

8. Uwzględniając fakt, że przedłożone przez Komisję Euro-
pejską w dniu 30 maja 2007 r. czwarte sprawozdanie w sprawie 
spójności gospodarczej i społecznej stanowi zasadniczy wkład 
w obecną politykę spójności w Europie oraz początek debaty o 
przyszłym kształcie polityki regionalnej. 

9. Uwzględniając fakt, że zbliżająca się debata na temat przy-
szłego kształtu polityki spójności będzie ściśle związana z zapla-
nowanym na wrzesień przedłożeniem listy pytań Komisji Euro-
pejskiej w sprawie przyszłej reformy finansów UE. 

10. Uwzględniając fakt, że z tego względu obecnie chodzi nie 
o to, aby na podstawie dzisiejszych danych przedwcześnie wy-
ciągać wnioski dotyczące polityki spójności po roku 2013, lecz 
aby w najbliższych latach nadać rozsądny kształt debacie w Ko-
mitecie Regionów i z innymi instytucjami europejskimi, stwo-
rzyć wspólne forum współpracy i dyskusji, a także dokonywać 
stopniowych postępów w tej debacie. 

Wartość dodana polityki spójności

11. Popiera pogląd Komisji Europejskiej, że wartość dodana 
europejskiej polityki spójności wyraża się nie tylko we wspiera-
niu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej 
rozwiniętych, ale także ma pozytywne odzwierciedlenie w wie-
lu aspektach programowania, wdrażania, uczestnictwa podmio-
tów lokalnych i regionalnych, a także we wzmacnianiu zdolno-
ści administracyjnych.

12. Jako główne zadanie uznaje wszechstronne przedstawie-
nie wartości dodanej europejskiej polityki spójności, co także 
w przyszłości gwarantuje prowadzenie wystarczającej i skutecz-
nej polityki spójności na płaszczyźnie europejskiej.

13. Ubolewa, że w sprawozdaniu w sprawie spójności nie 
znalazło się odniesienie do kompleksowych analiz Komitetu Re-
gionów i Parlamentu Europejskiego dotyczących stymulujące-
go wpływu polityki spójności. W opiniach tych po raz pierwszy 
opracowano ramy obejmujące różne wymiary wartości doda-
nej europejskiej polityki spójności. Z kolei w swej opinii rozpo-
znawczej w sprawie stymulującego wpływu polityki spójności 
Komitet dostrzega przydatne ramy merytoryczne dla jednolitej 
oceny europejskiej wartości dodanej.

14. Dlatego wzywa instytucje europejskie, by w dalszej deba-
cie uzgodnić wspólną koncepcję określania europejskiej warto-
ści dodanej polityki spójności.

Sytuacja i tendencje gospodarcze, społeczne i terytorialne 
w państwach członkowskich

15. Uznaje kompleksową analizę tendencji gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych w państwach członkowskich za pa-
rametr pozwalający ocenić politykę spójności i określić jej przy-
szły kształt.

Spójność gospodarcza

16. Zwraca uwagę, że kraje będące do niedawna beneficjen-
tami polityki spójności (Hiszpania, Grecja, Portugalia, a przede 
wszystkim Irlandia) osiągnęły imponujące wyniki w zakresie 
wzrostu gospodarczego. W ten sposób Irlandia, dzięki konse-
kwentnie utrzymywanej wysokiej stopie wzrostu, stała się pań-
stwem członkowskim, które obecnie zajmuje drugie miejsce 
w Unii Europejskiej pod względem wysokości PKB na jedne-
go mieszkańca.

17. Podkreśla tempo nadrabiania zaległości w niektórych no-
wych państwach członkowskich UE. W latach 1995-2005 trzy 
kraje bałtyckie zdołały podwoić swój PKB.

18. Wyraża zadowolenie, że w latach 1995-2004 doszło do 
zmniejszenia wskaźnika dysproporcji pomiędzy 20% najbogat-
szych a 20% najuboższych regionów UE z 4,1 do 3,4. Komitet 
Regionów podkreśla jednak, że regiony znajdujące się na samym 
dole skali dobrobytu w roku 1995 nie były jeszcze członkami 
UE, a z chwilą rozszerzenia Unii opisane wewnątrzunijne dys-
proporcje społeczno-ekonomiczne znacznie się powiększyły.

19. Podkreśla znaczenie faktu, że w latach 1995-2005 w pię-
ciu regionach UE-15, pomimo utrzymywania PKB na poziomie 
powyżej progu 75%, występowały ujemne wskaźniki wzrostu 
gospodarczego. W tym samym okresie wszystkie regiony sto-
łeczne UE, z wyjątkiem stolicy Niemiec, zwiększyły lub przy-
najmniej utrzymały swój udział w PKB ich krajów.

20. Zwraca uwagę na zawarte w sprawozdaniu w spra-
wie spójności stwierdzenia, że proces nadrabiania zaległości 
w nowych państwach członkowskich, mimo ich wysokiej sto-
py wzrostu, potrwa jeszcze do 20 lat, nim przekroczą one próg 
75% PKB średniej wspólnotowej. Te założenia czasowe urze-
czywistnią się jednak tylko przy odpowiednio korzystnym roz-
woju gospodarczym.

21. Dlatego podziela nadzieje Komisji, że w roku 2016, przy 
utrzymującej się tendencji wzrostowej, sześć spośród dwuna-
stu nowych państw członkowskich może osiągnąć próg 75% 
średniej unijnej w odniesieniu do wysokości PKB na jednego 
mieszkańca.

22. Przyjmuje do wiadomości zawarte w sprawozdaniu 
stwierdzenie, że dysproporcje w zakresie spójności wynikają 
z różnych poziomów wydajności i zatrudnienia na szczeblu re-
gionalnym, i zwraca uwagę na fakt, że wysokość PKB na jed-
nego mieszkańca w dalszym ciągu ma bardzo istotne znaczenie 
jako wskaźnik braków w spójności oraz ogólny wskaźnik pozio-
mu dobrobytu.

ROZWÓJ REGIONALNY W MAŁOPOLSCE

NR 2 (14) 2008

- 66 -



23. Z ubolewaniem przyjmuje do wiadomości stwierdzenie, 
że mimo osiągniętego w minionych latach postępu w wyrówny-
waniu poziomów pomiędzy państwami członkowskimi, pogłę-
biają się różnice w zakresie rozwoju wewnątrz państw człon-
kowskich. KR wnosi, by w przyszłości przeanalizowano również 
ewentualne rozbieżności między regionami.

24. Podkreśla zawarte w sprawozdaniu stwierdzenia doty-
czące czynników decydujących o konkurencyjności regionów, 
wśród których szczególne znaczenie mają:

— solidne uwarunkowania makroekonomiczne,
— skuteczna i efektywna administracja,
— istniejąca infrastruktura materialna i niematerialna 

w sektorze transportu, energii, zaopatrzenia i odpro-
wadzania odpadów, technik informatycznych itp., jak 
również świadczeń socjalnych,

— potencjał i działania innowacyjne na szczeblu regional-
nym,

— ochrona środowiska i warunki życia.

25. Wyraża zaniepokojenie poziomem wydatków na badania 
i rozwój w regionach, podkreślając, że w ponad 100 regionach 
Europy tego rodzaju wydatki nie osiągają nawet pułapu 1% PKB. 
W sprawozdaniu jednocześnie stwierdzono, iż można wska-
zać bezpośredni związek pomiędzy potencjałem innowacyjnym 
a wydajnością i rozwojem gospodarczym.

26. Podkreśla stwierdzenia ze sprawozdania, że konkuren-
cyjność regionów będzie również zależała od trwałego zapew-
nienia wykwalifikowanej siły roboczej dzięki inwestycjom w ka-
pitał ludzki. W tym kontekście Komitet zauważa, że różnice 
w poziomie kwalifikacji są znacznie większe między regionami 
aniżeli pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

27. Za szczególnie zastanawiające uważa fakt, iż w regionach 
słabo rozwiniętych udział młodych ludzi w wieku 25-34 lat ma-
jących wyższe wykształcenie jest o 5 punktów procentowych 
niższy niż w pozostałych regionach. 

28. Zaznacza jednak, że w wielu regionach słabo rozwiniętych 
podejmowane są istotne wysiłki na rzecz zniwelowania różnic. 
Często jednak wysiłki te nie przynoszą dla danego regionu po-
żądanych efektów, ponieważ po zakończeniu nauki znaczna licz-
ba tych osób opuszcza słabo rozwijające się regiony. W związku 
z powyższym polityka spójności musi w przyszłości w większej 
mierze uwzględniać aspekty polityki demograficznej i pomóc 
w stworzeniu atrakcyjnych rozwiązań alternatywnych przeciw-
działających odpływowi ludności.

29. W kontekście przyszłej roli, jaką w polityce spójności 
odegra polityka energetyczna, zwraca uwagę na fakt, że w Eu-
ropie w państwach członkowskich o wysokim poziomie dobro-
bytu odnotowuje się najniższe zużycie energii na jednego miesz-
kańca. Zatem wzrost cen energii dotknie przede wszystkim 
najsłabsze państwa członkowskie i regiony UE.

30. Dlatego podkreśla rolę wspierania energii odnawialnych 
i efektywności energetycznej w ramach polityki regionalnej.

Spójność społeczna

31. Z zaniepokojeniem przyjmuje stwierdzenie, że jeszcze 
przez długi czas nie zostanie osiągnięty cel strategii lizbońskiej, 
dotyczący wskaźnika zatrudnienia w wysokości 70% ludności 
w wieku produkcyjnym.

32. Zwalczanie bezrobocia ludzi młodych uznaje za ważny cel 
polityki spójności i podkreśla zawarte w sprawozdaniu stwier-
dzenie, że stopa bezrobocia w tej grupie, wynosząca 18,6%, 
dwukrotnie przewyższa ogólny wskaźnik bezrobocia.

33. Podkreśla zawarte w sprawozdaniu stwierdzenie, że 
w ubiegłych latach zmniejszyły się regionalne różnice w odnie-
sieniu do wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, przy 
czym dysproporcje między 10% regionów najbogatszych i naj-
biedniejszych w latach 2000-2005 uległy zmniejszeniu z 19 na 
16 punktów procentowych.

34. Uważa, że obniżenie wskaźnika bezrobocia w regionach 
słabo rozwiniętych w latach 2000-2005 średnio z 13,4% do 
12,4% potwierdza sukces polityki spójności. Zwraca jednocze-
śnie uwagę na fakt, że w 17 takich regionach stopa bezrobo-
cia wzrosła o ponad 2 punkty procentowe, natomiast w bar-
dziej rozwiniętych regionach w porównywalnym okresie stopa 
bezrobocia wynosiła średnio niecałe 8%, co oznacza, że różnica 
w średniej stopie bezrobocia między tymi dwiema grupami re-
gionów wciąż przekracza 50%. Tym samym zwalczanie bezro-
bocia w regionach słabiej rozwiniętych pozostaje jednym z naj-
ważniejszych celów polityki spójności.

35. Podkreśla stwierdzenie Komisji dotyczące skutków prze-
mian demograficznych dla spójności gospodarczej i społecznej, 
zgodnie z którym niski przyrost naturalny znacznie osłabi go-
spodarczy rozwój Europy w perspektywie długofalowej. Na-
leży oczekiwać, że do roku 2011 skutki te będą stosunkowo 
niewielkie, ponieważ do tego okresu nadal będą aktywne za-
wodowo roczniki wyżu demograficznego, w latach 2012-2017 
ubytek młodej siły roboczej będzie rekompensowany wyższym 
wskaźnikiem zatrudnienia, natomiast po roku 2017 tego ro-
dzaju możliwości zostaną wyczerpane. W związku z powyż-
szym istnieje przede wszystkim potrzeba podejmowania działań 
w ramach polityki demograficznej w państwach członkowskich. 
Jednocześnie należy poświęcić więcej uwagi czynnikom demo-
graficznym w przyszłym kształtowaniu polityki spójności. Trze-
ba przy tym w większym stopniu uwzględnić regionalne różnice 
w rozwoju demograficznym, albowiem w niektórych regionach 
skutki przemian demograficznych mogą pojawić się znacznie 
wcześniej i tam też będzie konieczne szybsze podjęcie działań.

36. Z zaniepokojeniem zauważa, że oprócz ogólnej tenden-
cji dotyczącej niskiego wskaźnika urodzeń, w latach 2000-2004 
w Europie łącznie w 77 obszarach NUTS 2 odnotowano rów-
nież niejednokrotnie znaczny odpływ ludności (przede wszyst-
kim ludzi młodych). Nałożenie się skutków obu tych zjawisk 
w jeszcze większym stopniu ograniczy możliwości rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego tych obszarów.
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37. Zwraca uwagę na fakt, że wraz z widoczną w wielu du-
żych miastach tendencją do relatywnego zmniejszania się licz-
by mieszkańców następuje przyrost liczby mieszkańców 
przedmieść. Proces ten przebiega równolegle ze wzrostem 
dysproporcji w miastach pod względem zatrudnienia czy też 
udziału migrantów w ogólnej liczbie mieszkańców, co stanowi 
poważne wyzwanie dla możliwości integracyjnych miast.

38. Zauważa, że zawarte w sprawozdaniu analizy na temat 
ubóstwa i spójności, na skutek zastosowania różnych okresów 
odniesienia i braku porównań z tezami wcześniejszych sprawoz-
dań, są po części opisowe i nie zawierają jasnej oceny powiązań 
z polityką spójności. Komitet wzywa zatem Komisję, aby w na-
stępnym sprawozdaniu międzyokresowym w sprawie spójno-
ści gospodarczej i społecznej poświęciła tym powiązaniom wię-
cej uwagi.

Spójność terytorialna

39. Zwraca uwagę na zawarte w sprawozdaniu stwierdzenie, 
że narastanie wewnątrz państw członkowskich różnic w roz-
woju spowodowane jest przede wszystkim rozkwitem wiel-
kich aglomeracji miejskich, i zgadza się z Komisją, że dla dalsze-
go rozwoju polityki regionalnej państwa członkowskie powinny 
realizować politykę bardziej nastawioną na wyrównywanie po-
ziomów i wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

40. W związku z tym wyraża zadowolenie, że po raz pierw-
szy w analizie sprawozdania w sprawie spójności uwzględnio-
no również europejski audyt miast średniej wielkości, i zwraca 
uwagę na wielopłaszczyznowe wzajemne relacje między mia-
stem a przedmieściami, np. w kontekście osób dojeżdżających 
do miejsca pracy z terenów podmiejskich. 

41. Wskazuje na utrzymujące się zaległości w rozwoju wie-
lu obszarów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i przyj-
muje do wiadomości przedstawione w sprawozdaniu bardzo 
zróżnicowane i znaczące wyzwania dotyczące górzy stych ob-
szarów Unii, jej wysp i regionów słabo zaludnionych w zakresie 
zapewniania podstawowych usług i infrastruktury. 

42. Podkreśla stojące przed wieloma obszarami wiejskimi wy-
zwanie, jakim jest zahamowanie odpływu ludności lub ukształ-
towanie go zgodnie z potrzebami danego regionu. Nie można 
przy tym pominąć znaczenia ogromnych przemian struktural-
nych, w obliczu których wciąż stoją nowe państwa członkow-
skie w związku z wysoką stopą zatrudnienia w sektorze rolnic-
twa. Istnieją obawy, że tendencja dotycząca odpływu ludności 
utrzyma się na wielu obszarach wiejskich UE także w przy-
szłości. Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
powinien zatem odegrać istotną rolę w przezwyciężaniu tych 
problemów.

43. W związku z tym zwraca uwagę na wzajemne relacje po-
między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz podkreśla zawarte 
w sprawozdaniu stwierdzenie o konieczności uzgodnienia kon-
cepcji planowania przestrzennego i strategicznego gospodaro-
wania gruntami dla celów zintegrowanego rozwoju tych obsza-

rów. Niezaprzeczalny jest przy tym fakt, że miasta także służą 
za bieguny rozwoju dla obszarów wiejskich.

44. W związku z tym ubolewa z powodu nieuwzględnienia 
w sprawozdaniu w sprawie spójności prac prowadzonych w Ra-
dzie i w Komitecie Regionów nad agendą terytorialną i kartą 
lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich. 
Zwraca w szczególności uwagę na wnioski końcowe niemiec-
kiej prezydencji Rady UE w związku z nieformalnym spotkaniem 
ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej, 
które odbyło się w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r.

45. Wzywa Komisję Europejską do jak najwcześniejszego 
włączenia Komitetu Regionów w opracowywanie sprawozdań 
przewidzianych we wnioskach końcowych ze spotkania w Lip-
sku: sprawozdania strategicznego, które ma zostać przygoto-
wane do 1 kwietnia 2010 r. i zawierać analizę skutków uwzględ-
nienia wymiaru miejskiego i terytorialnego w programach 
funduszy strukturalnych dla zintegrowanego rozwoju miejskie-
go i spójności terytorialnej; oraz sprawozdania w sprawie spój-
ności terytorialnej, które ma być gotowe do 2008 r. i stanowić 
wkład w debatę dotyczącą ustanowienia synergii między priory-
tetami agendy terytorialnej a kartą lipską na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju miast europejskich.

46. Popiera po pierwsze toczącą się obecnie w Parlamencie 
Europejskim debatę w sprawie merytorycznego kształtu spój-
ności terytorialnej oraz przydatnych wskaźników, a po drugie 
prośbę Rady skierowaną do prezydencji słoweńskiej o włącze-
nie agendy terytorialnej i karty lipskiej do prac przygotowaw-
czych na posiedzenie Rady Europejskiej w pierwszych miesią-
cach 2008 r.

Skutki polityki spójności

47. Wskazuje na zawarte w sprawozdaniu stwierdzenia, że 
w latach 2000-2006 środki z funduszy strukturalnych prze-
znaczane były głównie na infrastrukturę, inwestycje produk-
cyjne i inwestycje w kapitał ludzki, natomiast środki z Fundu-
szu Spójności przydzielone zostały w równych proporcjach na 
ochronę środowiska naturalnego oraz inwestycje w sektorze 
transportu.

48. Podkreśla zawarte w sprawozdaniu obliczenia przepro-
wadzone w oparciu o model HERMIN, zgodnie z którymi bez-
względny poziom PKB w większości nowych państw człon-
kowskich w okresie programowania okazał się wyższy o 2,8% 
i stworzono około 570 000 więcej miejsc pracy, niż miałoby 
to miejsce bez realizowania polityki spójności. Oczekuje się, 
że do roku 2015, przy uwzględnieniu okresu programowania 
w latach 2007-2013, poziom PKB wzrośnie do 9,3% i powsta-
ną 2 miliony nowych miejsc pracy, co Komitet uznaje za dobrą 
podstawę oceny skutków polityki spójności.

49. Zwraca uwagę na obliczenia dokonane w oparciu o mo-
del EcoMod, zgodnie z którymi do roku 2020 PKB na Słowacji, 
Litwie, Łotwie i w Bułgarii będzie o 15% wyższy od obecnego.
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50. Podkreśla zawarte w sprawozdaniu stwierdzenie, że na 
obszarach objętych Celem 2 we Francji, w Niemczech, Holan-
dii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w okresie programo-
wania 2000-2006 powstało łącznie 450 000 nowych miejsc 
pracy.

51. Pozytywnie ocenia ustalenia sprawozdania w sprawie 
spójności, zgodnie z którymi w tematycznych obszarach funk-
cjonowania polityki spójności odnotowano znaczącą poprawę. 
Przykładowo w kontekście infrastruktury transportowej gę-
stość sieci autostrad w Hiszpanii i Portugalii wzrosła w latach 
1995-2004 odpowiednio o prawie 48% i o 200%. 

52. Podkreśla fakt, że w zakresie infrastruktury ochrony śro-
dowiska naturalnego uruchomienie Funduszu Spójności dopro-
wadziło w państwach otrzymujących wsparcie do wzrostu wy-
datków publicznych o 37% w latach 1993-2002.

53. Podziela zatem zawartą w sprawozdaniu ocenę, że rów-
nież w przyszłości wydatki na rozbudowę infrastruktury ochro-
ny środowiska naturalnego (zwłaszcza w zakresie zaopatrze-
nia i usuwania odpadów) w nowych państwach członkowskich 
będą miały szczególne znaczenie.

54. Podkreśla szczególną rolę polityki spójności w zakre-
sie wspierania badań i rozwoju w poszczególnych regionach. 
W Hiszpanii z funduszy strukturalnych pochodziło 5% środków 
przeznaczonych na badania i rozwój, a na Litwie udział ten wy-
niósł 18%.

55. Uznaje za niewystarczające zawarte w sprawozdaniu 
stwierdzenia na temat szczególnych skutków polityki spójno-
ści dla małych i średnich przedsiębiorstw i wzywa Komisję, aby 
w następnym sprawozdaniu okresowym poświęciła więcej uwa-
gi zagadnieniu oddziaływania polityki strukturalnej na MŚP.

56. Podkreśla rolę polityki spójności dla rozwoju zasobów 
ludzkich. W minionym okresie programowania przeznaczono 
około 69 mld euro na poprawę sytuacji w zakresie dostępu ko-
biet do rynku pracy (6%), wspieranie zdolności przystosowaw-
czych siły roboczej (22%), środki na uczenie się przez całe życie 
(23%), równouprawnienie i integrację społeczną (18%) oraz ak-
tywną politykę rynku pracy (30%). Jak stwierdzono w sprawoz-
daniu w sprawie spójności, w efekcie tych działań możliwe było 
zwiększenie wydajności pracy o 5%.

57. Zasadniczo pozytywnie ocenia działania podejmowane na 
rzecz obszarów wiejskich, na które w minionym okresie pro-
gramowania uruchomiono w ramach Sekcji Orientacji EFOGR 
środki w wysokości 14 mld euro. Jednocześnie zwraca uwagę 
na fakt, że w przyszłości należy dokonać poprawy koordyna-
cji instrumentów polityki regionalnej i polityki rolnej dla obsza-
rów wiejskich, zwłaszcza w kontekście realizacji celów strategii 
lizbońskiej. Jest to jedno z największych wyzwań w ramach bie-
żącego okresu programowania, ponieważ po raz pierwszy in-
strument wsparcia obszarów wiejskich nie stanowi już elemen-
tu polityki regionalnej.

58. Podkreśla pozytywną rolę programu INTERREG, w ra-
mach którego w okresie udzielania pomocy 2000-2006 prze-
znaczono łącznie 5,8 mld euro na rzecz współpracy transgra-
nicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. Programy te 
znalazły swoje stałe miejsce właśnie w zakresie współpracy 
przygranicznej i w europejskiej wymianie doświadczeń, aby ak-
tywnie wspierać integrację regionów w Europie.

59. Pozytywnie ocenia również działania w ramach progra-
mu URBAN II, dzięki któremu w minionym okresie udzielono 
pomocy 70 miastom i 2,2 mln ich mieszkańców w celu spro-
stania społecznym i gospodarczym wyzwaniom obszarów miej-
skich. Jednocześnie istnieje jednak potrzeba dalszych działań 
dla zwiększenia skuteczności środków polityki miejskiej pro-
wadzonej w ramach polityki spójności na rzecz wspierania 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach programów 
operacyjnych.

60. Podkreśla również rolę programu EQUAL, w ramach 
którego w ciągu ostatnich 7 lat w państwach członkowskich 
zrealizowano za kwotę 3,27 mld euro około 3 000 projektów 
służących wspieraniu wymiany doświadczeń w celu wdrożenia 
europejskiej strategii zatrudnienia.

61. Wyraża również uznanie dla działań Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, który w okresie programowania 2000-2006 
uruchomił około 71% swoich środków na projekty z zakresu 
polityki regionalnej.

62. Zwraca uwagę na fakt, że całkowite skutki okresu pro-
gramowania 2000-2006 będzie można ocenić dopiero w roku 
2008 z chwilą zamknięcia wypłat za ten okres i w związku z tym 
zwraca się do Komisji o uznanie oceny okresu 2000-2006 za 
zasadniczy element następnego sprawozdania w sprawie spój-
ności gospodarczej i społecznej. 

Wpływ polityki krajowej na spójność gospodarczą 
i społeczną

63. Stwierdza, że wysiłki państw członkowskich na rzecz 
spójności społeczno-gospodarczej podejmowane są w kon-
tekście ogólnej konsolidacji budżetów i krajowych działań re-
formatorskich, mających na celu realizację zmienionej Strate-
gii Lizbońskiej. 

64. W tym kontekście przyjmuje do wiadomości, że w wie-
lu państwach członkowskich, z wyjątkiem państw objętych Fun-
duszem Spójności, inwestycje publiczne zostały zmniejszone 
z 2,9% PKB w roku 1993 do 2,4% w roku 2005. Natomiast 
publiczne nakłady inwestycyjne w państwach, które przystąpi-
ły do Unii w roku 2004, znacznie wzrosły i przekraczają obec-
nie o około 50% analogiczne nakłady w pozostałych państwach 
członkowskich.

65. Stwierdza, że zwiększanie nakładów w nowych pań-
stwach członkowskich miało miejsce przy prowadzonych rów-
nocześnie działaniach konsolidacyjnych.
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66. Podkreśla ogólną tendencję, zgodnie z którą pomimo 
trudnej sytuacji budżetów publicznych w wyniku dokonanych 
przegrupowań środki na działania w sferze spójności gospodar-
czej i społecznej w zakresie inwestycji gospodarczych uległy je-
dynie minimalnemu obniżeniu, a w niektórych przypadkach na-
wet wzrosły.

67. Ubolewa nad faktem, że w kontekście analizy budżetów 
publicznych w niewystarczającym stopniu uwzględniono szcze-
gólną sytuację poszczególnych krajów, jak na przykład koniecz-
ność konsolidacji wydatków publicznych w następstwie zjedno-
czenia Niemiec.

68. Z zadowoleniem przyjmuje ogólną tendencję w wielu 
państwach członkowskich, aby w większym stopniu uwzględ-
niać władze lokalne i regionalne jako partnerów inwestycji pu-
blicznych, jak – zgodnie ze sprawozdaniem – ma to miejsce 
przede wszystkim w Danii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii i Finlandii, gdzie udział władz lokalnych i re-
gionalnych w inwestycjach publicznych w latach 1995-2004 
wzrósł o prawie 10%.

69. Przyjmuje do wiadomości, że udział władz lokalnych i re-
gionalnych w publicznych nakładach inwestycyjnych w nowych 
państwach członkowskich z wyjątkiem Polski, Czech i Łotwy 
wynosi znacznie poniżej 50% tych nakładów. 

70. Podkreśla zawarte w sprawozdaniu stwierdzenie, iż ist-
nieje związek pomiędzy wskaźnikiem absorpcji i jakością pro-
jektów inwestycyjnych a stopniem decentralizacji, pod warun-
kiem że na szczeblu zdecentralizowanym funkcjonuje sprawna 
administracja.

71. Przyjmuje z zadowoleniem zawarte w sprawozdaniu 
stwierdzenia na temat relacji między wysokimi transferami 
z funduszy strukturalnych a rosnącą stabilizacją gospodarczą 
w nowych państwach członkowskich. Nowe państwa człon-
kowskie mogły dzięki temu osiągnąć wysoki wzrost gospo-
darczy w połączeniu z konsolidacją finansów publicznych. Tym 
samym bardzo wyraźne stają się skutki polityki europejskiej łą-
czącej stabilność polityki finansowej w odniesieniu do euro z in-
terwencyjną działalnością w ramach funduszy strukturalnych na 
rzecz rozwoju i spójności. Łączenie tych elementów pozwoli-
ło również utrzymać w minionych latach stosunkowo stabilne 
kursy wymiany walut wobec euro.

Wpływ polityk wspólnotowych na spójność 
społeczno-gospodarczą

72. W kontekście europejskiej polityki badań i rozwoju 
podkreśla ukierunkowanie programów przede wszystkim na 
wzmocnienie konkurencyjności Europy w świecie. Przewidzia-
ne na ten cel środki będą zatem rozdysponowywane w ramach 
ogólnoeuropejskich przetargów.

73. Przyjmuje też do wiadomości, że zaledwie 18% instytu-
cji, które uczestniczyły w szóstym ramowym programie badań, 
pochodziło z regionów słabiej rozwiniętych, i popiera pogląd 
zawarty w sprawozdaniu, zgodnie z którym wspieranie badań 

w Europie oraz polityka spójności w swoich działaniach na rzecz 
poprawy badań i rozwoju dążą do uzupełniających się celów, 
i jednocześnie wyraża zadowolenie z faktu, że w ramach siód-
mego programu badań inicjatywy takie jak KnowReg2 spowo-
dują wzmocnienie regionalnego wymiaru wspierania europej-
skich prac badawczych.. 

74. Podkreśla, że Program ramowy UE na rzecz konku-
rencyjności i innowacyjności (CIP) może stanowić sensowne 
uzupełnienie działań z zakresu polityki spójności na przykład 
w odniesieniu do wspierania MŚP lub promowania energii od-
nawialnych. 

75. W odniesieniu do europejskiej polityki ochrony konku-
rencji podkreśla zawarte w sprawozdaniu informacje, że po-
moc państwa dla regionów słabiej rozwiniętych przyznawana 
zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE uległa zmniejszeniu 
z 19 mld euro w 2003 roku do 11 mld euro w roku 2005.

76. Zaznacza, że równolegle do obniżenia pomocy przyzna-
wanej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE pomoc pań-
stwa w krajach objętych polityką spójności w coraz większym 
stopniu kierowała się celami z Lizbony i Göteborga (środowi-
sko naturalne, pomoc regionalna, MŚP, zatrudnienie, kształce-
nie i badania). Ponad połowa państw członkowskich skoncen-
trowała swoją pomoc na tego rodzaju celach horyzontalnych.

77. Przyjmuje do wiadomości, że mimo rozszerzenia Unii Eu-
ropejskiej w nowym okresie programowania zaledwie 34% lud-
ności mieszka na obszarach słabo rozwiniętych w rozumieniu 
art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE.

78. Przyjmuje do wiadomości zawartą w sprawozdaniu infor-
mację, że regulacje rynkowe wspólnej polityki rolnej fawory-
zują przede wszystkim silniejsze regiony o większych jednost-
kach produkcyjnych, podkreśla konieczność uruchomienia 
w bieżącym okresie programowania instrumentów na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim w regionach 
objętych celem „Konwergencja” i wyraża zadowolenie z możli-
wości dalszego zwiększenia w obecnym okresie programowa-
nia środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich 
dzięki modulacji.

79. Zwraca uwagę na wyzwanie stojące zwłaszcza przed kra-
jami o wysokim udziale zatrudnienia w rolnictwie, które muszą 
w najbliższych latach przejść na rolnictwo konkurencyjne i jed-
nocześnie zdywersyfikować działalność gospodarczą na obsza-
rach wiejskich.

80. Podkreśla zawarte w sprawozdaniu stwierdzenie, że 
w kontekście budżetu UE polityka spójności odegrała zasad-
niczą rolę w rozwoju Unii Europejskiej, by zapewnić każdemu 
obywatelowi Unii udział w europejskim jednolitym rynku na ta-
kich samych prawach.

81. W odniesieniu do europejskiej polityki budżetowej przyj-
muje do wiadomości, że polityka spójności stanowi obecnie oko-
ło jednej trzeciej wydatków UE, a w roku 2013 osiągnie około 
54,2 mld euro, i zaznacza, że względny udział polityki spójności, 
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mierzony względem PKB Unii, zmniejszy się w roku 2013 do 
około 0,35% – w porównaniu do prawie 0,4% w roku 2004.

82. Podkreśla, że w związku z rozszerzeniem UE pod koniec 
bieżącego okresu programowania około 85% środków przezna-
czonych na politykę spójności – w porównaniu z 56% w roku 
1989 – trafi do regionów słabiej rozwiniętych. Nowe pań-
stwa członkowskie otrzymają prawdopodobnie 52% wszyst-
kich środków, mimo że zamieszkiwane są przez zaledwie 21% 
ludności UE.

83. Ubolewa, że w odnośnym rozdziale sprawozdania nie 
przedstawiono kompleksowej koncepcji wzmocnienia wzajem-
nego oddziaływania polityki spójności i pozostałych obszarów 
polityki Wspólnoty, i w kontekście planowanej reformy syste-
mu finansowego UE wzywa Komisję do uzupełnienia powyższe-
go braku w jednym z najbliższych sprawozdań okresowych.

84. Podkreśla potrzebę dialogu między wszystkimi zaintere-
sowanymi podmiotami, w celu zbadania i uwzględnienia ewen-
tualnych skutków prawodawstwa europejskiego dla zrów-
noważonego rozwoju miast i regionów, jak również lepszego 
skoordynowania strategii i inicjatyw UE w zakresie polityki 
miejskiej i polityki regionalnej w ramach istniejących procedur 
(np. analizy oddziaływania). Apeluje do Komisji Europejskiej 
o możliwie wczesne włączenie go we wspomniane procesy.

Reforma polityki spójności 2007-2013

85. Przyjmuje do wiadomości zawarte w sprawozdaniu 
stwierdzenie, że celem reformy polityki spójności na okres 
2007-2013 jest zachowanie sprawdzonych zasad dotyczą-
cych programowania, partnerstwa, współfinansowania i oceny 
oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie wzmocnie-
nia działań strategicznych, dalszej decentralizacji, poprawy skut-
ków działań i uproszczenia administracji.

86. Podkreśla ścisłe powiązanie polityki spójności ze strate-
gią lizbońską, co w procesie programowania doprowadziło do 
silniejszego ukierunkowania programów na wzrost gospodar-
czy i zwiększenie zatrudnienia. Można to jednak zagwaranto-
wać tylko wówczas, gdy w państwach członkowskich zaistnieje 
ścisła wymiana między organami odpowiedzialnymi za politykę 
spójności i politykę strukturalną a instytucjami odpowiadający-
mi za opracowanie krajowych programów reform.

87. W odniesieniu do przeznaczenia środków z funduszy 
strukturalnych na realizację celów strategii lizbońskiej podkre-
śla, że około 64% środków na rzecz konwergencji i ponad 80% 
środków w ramach celu związanego z konkurencyjnością prze-
znaczono właśnie na te obszary, dzięki czemu wspólnie wyzna-
czone cele zostaną osiągnięte. Tym sposobem uruchomione zo-
staną inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy w wysokości 210 mld euro. 

88. W odniesieniu do ukierunkowania polityki spójności na 
cele lizbońskie zwraca uwagę na fakt, że wzmocnienie spójności 
społeczno-gospodarczej stanowi samodzielny cel Unii Europej-

skiej. W związku z tym nie należy tworzyć wrażenia, jakoby po-
lityka spójności służyła wyłącznie osiągnięciu celów lizbońskich.

89. Wyraża uznanie dla starań Komisji Europejskiej na rzecz 
zapewnienia większej przejrzystości i pewności prawnej po-
przez zastąpienie dotychczasowych dziesięciu rozporządzeń 
jednym jednolitym rozporządzeniem w sprawie funduszy. Do-
tyczy to również włączenia Funduszu Spójności do ogólnego 
rozporządzenia w sprawie funduszy.

90. Podkreśla, że dokonanie kompleksowej oceny skutków 
reformy dla programowania i wdrażania funduszy struktural-
nych będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu i uruchomie-
niu programów operacyjnych, i wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia takiej oceny w jednym z kolejnych sprawozdań 
okresowych. 

91. Wzywa, by w obliczu kluczowego znaczenia miast euro-
pejskich dla osiągnięcia celów strategii lizbońskiej i göteborskiej, 
jak i dla zapewnienia integracji społecznej (np. imigrantów), po-
święcić wymiarowi miejskiemu osobny rozdział w piątym spra-
wozdaniu w sprawie spójności. 

Nowe wyzwania

92. Jest zdania, że czwarte sprawozdanie w sprawie spójno-
ści gospodarczej i społecznej stanowi wstęp do dyskusji na te-
mat przyszłego kształtu polityki spójności na lata po 2013 roku; 
twierdzi, że niezbędna jest do tego wszechstronna analiza przy-
szłych wyzwań stojących przed polityką spójności i uważa, że 
stwierdzenia zawarte w komunikacie w sprawie czwartego 
sprawozdania w sprawie spójności stanowią pierwszy krok 
w tym kierunku. Ponadto zwraca uwagę, że poza polityką spój-
ności także w ramach innych dziedzin polityki UE próbuje się 
podjąć wyzwania określone w sprawozdaniu.

93. Podkreśla nacisk na restrukturyzację i modernizację 
w państwach członkowskich, niezbędny w okresie globalizacji 
i rozszerzenia UE, przede wszystkim na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym. Zwraca uwagę na zawarte w sprawozdaniu stwier-
dzenia, że skutki globalizacji będą różne dla poszczególnych ga-
łęzi gospodarki i regionów, i ma świadomość faktu, że proces 
dostosowawczy okaże się konieczny nie tylko w słabiej rozwi-
niętych regionach, ale również w pozostałych regionach UE. 
Podczas tych procesów należy także pamiętać o kulturowym 
dziedzictwie regionów.

94. Zaznacza jednak, że zasadnicze wyzwanie dla polityki 
spójności tkwi we wzmacnianiu zdolności przystosowywania 
się do przemian gospodarczych poprzez wspieranie rozwoju 
technologicznego oraz kształcenia i szkolenia, tak aby umożli-
wić wykorzystanie szans, jakie niesie ze sobą globalizacja.

95. Stwierdza, że także zmiany klimatyczne będą miały różne 
skutki dla poszczególnych regionów Europy, co będzie się wią-
zało z koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji i wpro-
wadzenia środków dostosowawczych na przykład w kontekście 
ochrony przeciwpowodziowej i wpływu zmieniających się wa-
runków klimatycznych na rolnictwo. Jednocześnie upowszech-
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nienie odnawialnych źródeł energii stwarza nowe możliwości 
wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia, jak również 
otwarcia nowych rynków światowych.

96. Podziela zawarty w sprawozdaniu pogląd, że wzrost cen 
energii dotknie przede wszystkim regiony o niskiej efektywno-
ści energetycznej oraz energochłonne sektory gospodarki. Jed-
nocześnie wzrost cen energii stawia najbardziej oddalone re-
giony, wyspy oraz górskie i peryferyjne obszary UE w obliczu 
konieczności zachowania swojego potencjału wzrostu mimo 
rosnących kosztów transportu.

97. Podkreśla zawarte w sprawozdaniu stwierdzenie, że 
zmiany demograficzne mogą stopniowo stać się zasadniczym 
czynnikiem hamującym wzrost i rozwój w wielu regionach Unii 
Europejskiej.

98. Jest zatem zdania, że inicjatywy regionów dotyczące po-
prawy ogólnego poziomu wykształcenia i obniżenia wskaźnika 
przerywania nauki stanowią istotny warunek łagodzenia skut-
ków starzenia się społeczeństwa dzięki zwiększeniu wydajności 
i tworzeniu wartości dodanej.

Przyszłość polityki spójności

99. Zwraca uwagę na fakt, że debata o przyszłym kształ-
cie polityki spójności w najbliższych latach będzie iść w parze 
z dyskusją na temat reformy budżetu UE. Stąd też w przyszłym 
roku trzeba opracować możliwości i dokonać oceny istnieją-
cych obecnie obszarów polityki UE. Jednocześnie przygoto-
wane przez Komisję Europejską piąte okresowe sprawozdanie 
w sprawie spójności gospodarczej i społecznej będzie stanowi-
ło dalszy wkład w dyskusję.

100. Jest zdania, że pytania, jakie Komisja Europejska posta-
wiła w komunikacie dotyczącym sprawozdania w sprawie spój-
ności stanowią pierwszy wkład w przyszłą dyskusję i poddaje 
następujące pierwsze wątki odpowiedzi.

W jakim stopniu przystosowano politykę spójności do nowych 
wyzwań, z którymi europejskie regiony będą musiały zmierzyć 
się w nadchodzących latach?

101. Zaznacza, że regiony europejskie będą mogły sprostać 
stojącym przed nimi wyzwaniom pod warunkiem istnienia rów-
nowagi pomiędzy ogólnoeuropejskimi strategicznymi wytycz-
nymi a elastycznością niezbędną do wykorzystywania środków 
na szczeblu regionalnym.

102. Dostrzega potrzebę działań na rzecz opracowania szcze-
gólnych strategii na przyszłość, tak aby odpowiednio wcześnie 
określić przyszłe wyzwania w regionach i drogą porównań 
ogólnoeuropejskich określić pozycję poszczególnych regionów 
w Europie. Zarazem jednak należy rozważyć, czy i w jakim stop-
niu do oceny polityki spójności powinno się zastosować także 
inne wskaźniki. 

103. Podkreśla, że należy krzewić szerszą wymianę pomy-
słów i współpracę nad nowymi koncepcjami i modelami polity-

ki regionalnej pomiędzy badaczami, krajowymi ośrodkami ba-
dawczymi i regionalnymi stowarzyszeniami badawczymi, w celu 
wypracowania skuteczniejszych metod propagowania idei i ich 
praktycznego zastosowania w planowaniu, wdrażaniu i ocenie 
działań. Wnioskuje o to, by Komisja Europejska zapewniła od-
powiednie mechanizmy wspierające współpracę, nawiązywanie 
kontaktów i propagowanie informacji w tym zakresie.

Jakiej może być reakcja polityki regionalnej 
na globalizację?

104. Dostrzega w globalizacji proces wciąż postępujących 
przemian strukturalnych, niosący zarówno szanse, jak i zagro-
żenia dla regionów i lokalnych społeczności w Europie.

105. Polityka regionalna umożliwia odpowiednie zajmowanie 
się niektórymi skutkami gospodarczymi i społecznymi globali-
zacji, gdyż udziela ona odpowiedzi przekrojowych i w kontek-
ście lokalnym.

106. Wyraża zadowolenie z faktu, że w sprawozdaniu w spra-
wie spójności po raz pierwszy dokładniej zajęto się polityką re-
gionalną innych krajów, przede wszystkim Stanów Zjednoczo-
nych, Rosji i Chin, co uważa za istotny wkład w dokonywanie 
porównań w skali ogólnoświatowej oraz w wymianę informacji 
na temat regionalnych strategii rozwoju.

107. Wzywa Komisję do bliższego naświetlenia regionalnych 
i sektorowych skutków globalizacji także w przyszłości, aby tą 
drogą dostarczyć administracji na szczeblu lokalnym i regional-
nym istotnych informacji na temat tendencji i wyzwań w zakre-
sie globalizacji na szczeblu regionalnym.

108. Jest zdania, że sposobem na utrzymanie także w przy-
szłości osiągniętego poziomu rozwoju w światowej walce kon-
kurencyjnej o rynki i przedsiębiorstwa jest przede wszystkim 
perspektywiczna polityka regionalna, oparta na umacnianiu 
czynników podażowych.

109. Podkreśla, że należy uznać globalizację za proces nieod-
wracalny i opracować strategie rozwoju dostosowane dzięki in-
nowacjom i wydajności do potrzeb regionalnych.

Jaką rolę może odegrać polityka spójności 
w odniesieniu do zmian klimatycznych?

110. Jest zdania, że zmiany klimatyczne stanowią jedno z naj-
większych globalnych wyzwań, któremu można sprostać jedy-
nie poprzez opracowanie międzynarodowej i zintegrowanej 
koncepcji z zastosowaniem licznych pakietów działań.

111. Jest zdania, że rola polityki spójności polega przede 
wszystkim na dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla, zwięk-
szaniu efektywności energetycznej i wykorzystywaniu odna-
wialnych źródeł energii zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regio-
nach. Korzystny dla tych regionów jest fakt, że już dziś powstają 
w tych dziedzinach nowe rynki i nowe przedsiębiorstwa.
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112. Podkreśla jednak granice polityki spójności, która nie 
może na przykład naprawić błędów wynikających z niewłaści-
wej polityki przydzielania środków czy też ewentualnego znie-
kształcenia warunków konkurencji w handlu uprawnieniami do 
emisji.

Jak można dalej rozwijać problematykę wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w ramach polityki 
spójności?

113. Jest zdania, że również w przyszłości polityka spójno-
ści musi kierować się zasadą solidarności i nadal koncentrować 
się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu. W celu popra-
wienia jej skuteczności Komitet Regionów utworzył platformę 
monitorowania strategii lizbońskiej umożliwiającą władzom lo-
kalnym i regionalnym partnerskie współdziałanie oraz wymianę 
sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie. 

114. Dlatego uważa za konieczne wyjaśnienie, jaką rolę po-
winny odegrać przyszłe instrumenty wsparcia w realizacji tych 
celów np. w kontekście przekształcenia dotacji bezzwrotnych 
w fundusze odnawialne. 

115. Zwraca uwagę, iż przyszła polityka spójności musi 
uwzględnić fakt, że wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrud-
nienia można osiągnąć zarówno poprzez umacnianie istnieją-
cych silnych stron Europy, jak i poprzez wyprowadzenie naj-
słabszych i obciążonych największymi problemami regionów 
z zacofania gospodarczego. Z analizy wiążących się z tym pro-
blemów wypływa też odpowiedź na pytanie o stopień koncen-
tracji instrumentów polityki spójności na rozmaitych typach ob-
szarów docelowych.

116. Wzywa Komisję do odnoszenia kwestii wzrostu gospo-
darczego i zatrudnienia nie tylko do polityki spójności, ale tak-
że do zbadania, jak pozostałe obszary polityki UE mogą wspól-
nie służyć temu nadrzędnemu celowi.

117. W związku z tym zwraca uwagę na przegląd strategii 
rynku wewnętrznego, który będzie prowadzony równolegle 
z debatą na temat przyszłego kształtu polityki spójności.

Jaką rolę w przyszłości powinny odegrać władze 
lokalne i regionalne w polityce spójności, aby można 
było sprostać wyzwaniom?

118. Potwierdza stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu 
w sprawie spójności, że skuteczne włączenie lokalnych i regio-
nalnych podmiotów doprowadziło do poprawy administracji 
i zwiększenia efektywności środków strukturalnych.

119. W związku z tym wzywa do jeszcze większego niż do-
tychczas udziału władz lokalnych i regionalnych w planowaniu 
i wdrażaniu polityki spójności.

Jak należy w przyszłości rozdzielić zakresy 
kompetencji w polityce spójności pomiędzy 
Wspólnotę, państwa członkowskie i regiony?

120. Jest zdania, że dyskusja na temat kompetencji w polity-
ce spójności będzie w dużej mierze uzależniona od przyszłych 
instrumentów i celów tej polityki, w związku z tym przypomina 
o trudnych negocjacjach dotyczących tych zagadnień w ramach 
debaty o perspektywach finansowych na lata 2007-2013.

121. Proponuje Komisji dokonanie kompleksowej oceny do-
tychczasowych kompetencji w polityce spójności z uwzględnie-
niem doświadczeń dotyczących obecnego systemu zarządzania, 
przeglądu śródokresowego i długości okresu programowania.

122. Wzywa do osiągnięcia odpowiedniej równowagi po-
między założeniami odgórnymi ze strony UE a koniecznym ela-
stycznym podejściem oddolnym przy wyborze instrumentów 
i ich wdrażaniu.

W jaki sposób polityka spójności mogłaby 
skuteczniej niż dotychczas wesprzeć wysiłki krajowe?

123. Jest zdania, że istotnym warunkiem poprawy europej-
skiej pomocy dla wysiłków czynionych na szczeblu krajowym 
jest wspólne pojmowanie zadań i celów polityki spójności.

124. Wzywa zatem Komisję do podjęcia z państwami człon-
kowskimi dyskusji na temat wspólnych celów instrumentów 
krajowych i europejskich służących rozwojowi regionalnemu 
i jeszcze dokładniejszego dostosowania ich do siebie oraz do 
warunków działania władz lokalnych i regionalnych przy zacho-
waniu zasad subsydiarności i proporcjonalności. W dyskusji tej 
należy również uwzględnić kwestię przyszłej struktury oraz 
liczby i zadań europejskich instrumentów w zakresie polityki 
strukturalnej.

125. Podkreśla konieczność kontynuowania polityki spójno-
ści także poza regionami najsłabszymi i najbardziej obciążony-
mi problemami i stawia przy tym pytanie dotyczące sposobów 
zwiększenia skuteczności interwencji w tych regionach.

Jak można wzmocnić związki polityki spójności 
z innymi obszarami polityki krajowej i wspólnotowej?

126. Dostrzega dużą potrzebę silniejszego zaakcentowania 
komplementarności europejskiej polityki spójności z pozosta-
łymi dziedzinami polityki i w związku z tym uważa stwierdze-
nia zawarte w odpowiednim rozdziale sprawozdania w sprawie 
spójności za niewystarczające.

127. Uważa, że przed rozpoczęciem debaty na temat przy-
szłego przeznaczenia budżetu UE należy przygotować rozsąd-
ne rozwiązanie, które umieści cele polityki spójności i pozosta-
łe cele UE w odpowiednim kontekście.

128. Podkreśla również konieczność szybkiego podjęcia dia-
logu z państwami członkowskimi na temat instrumentów sto-
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sowanych na szczeblu krajowym i możliwości powiązania ich 
z przyszłymi instrumentami polityki europejskiej.

Jakie nowe możliwości współpracy międzyregionalnej 
otwierają się zarówno w ramach UE, jak i poza nią?

129. Uważa, że wspieranie współpracy regionów wewnątrz 
Unii Europejskiej stanowi ważny instrument wymiany infor-
macji na temat skuteczności wykorzystania środków pomoco-
wych, przyszłych zagadnień i metod ich realizacji oraz porówna-
nia własnej zdolności. Podkreśla w szczególności, że inicjatywa 
Komisji zatytułowana „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, 
mająca na celu wspieranie modernizacji gospodarczej i rozwoju 
konkurencyjności, stanowi istotny potencjalny instrument słu-
żący podkreśleniu wartości doświadczeń oraz dobrych rozwią-
zań zebranych przez najbardziej zaawansowane regiony oraz 
ich rozpowszechnianiu.

130. Uważa, że możliwość włączenia szczebla lokalnego i re-
gionalnego do rozpoczętego niedawno zorganizowanego dialo-
gu z Chinami i Rosją stanowi właściwy sposób poszukiwania no-
wych dróg w dziedzinie polityki regionalnej, udostępnienia tym 
krajom zdobytych doświadczeń, a tym samym wywierania stabi-
lizującego wpływu na rozwój regionalny w tych krajach.

131. Uważa, że Komitet Regionów jest ważnym pośredni-
kiem we wspieraniu dialogu regionów w Europie na temat przy-
szłego kształtu polityki spójności i poszukiwania nowych form 
współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregional-
nej, zwłaszcza w pod względem zastosowania nowego instru-
mentu prawnego regulującego współpracę terytorialną.

Wkład Komitetu Regionów w przyszłą debatę 
na temat polityki spójności

132. Jest zdania, że szczegółowej odpowiedzi na powyższe 
pytania można po części udzielić jedynie przy ścisłej współpra-
cy z zainteresowanymi stronami oraz instytucjami europejski-
mi, i dlatego uważa, że przedłożona tu pierwsza opinia stanowi 
jedynie wstęp do długofalowej dyskusji.

133. Zaznacza jednak, że niezależnie od tych pytań szero-
kiej dyskusji wymagają przyszłe zasady polityki spójności w od-
niesieniu do koncentracji, partnerstwa, programowania wie-
loletniego i zarządzania, dlatego też w ramach Komisji Polityki 
Spójności Terytorialnej powoła „grupę prospektywną”, która 
powinna występować jako partner w rozmowach z innymi in-
stytucjami oraz służyć za forum dla dalszej debaty o przyszłości 
polityki spójności. 

134. Wzywa przede wszystkim Parlament Europejski do współ-
pracy z Komitetem Regionów w poszukiwaniu możliwych od-
powiedzi na postawione tu pytania, aby wnieść wspólny wkład 
w dyskusję o przyszłości europejskiej polityki spójności, a tym 
samym wszystkich obszarów polityki UE.

135. Proponuje ściślejszą współpracę Komisji Rozwoju Re-
gionalnego w Parlamencie Europejskim z Komisją Polityki Spój-
ności Terytorialnej na podstawie odpowiedniego porozumie-
nia, aby w najbliższych latach mogły prowadzić doradztwo 
w sprawach przyszłych wyzwań stojących przed polityką spój-
ności i służyć jako forum dla rozmów z Komisją Europejską. 
Tego rodzaju współpraca mogłaby przykładowo odbywać się za 
pośrednictwem wspólnej grupy roboczej obu komisji.

Powołany na mocy Traktatu o Unii Europejskiej w 1994 roku, Komitet Regionów (KR) 
jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli władz regionalnych i lokal-
nych w krajach członkowskich. Konsultacji z Komitetem wymagają wszelkie decyzje UE 
związane z zagadnieniami takimi jak polityka regionalna, środowisko, edukacja i trans-
port – wszystkie one dotyczą bowiem władz lokalnych i regionalnych.

Członkowie Komitetu są członkami wybieralnych władz regionalnych lub lokalnych, często zwierzchnikami władz regio-
nalnych, burmistrzami czy prezydentami miast.

Zadaniem Komitetu Regionów jest wyrażanie poglądów na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regio-
nalnej. Komitet czyni to poprzez wydawanie opinii dotyczących wniosków legislacyjnych Komisji.

Komisja i Rada mają obowiązek konsultacji z Komitetem Regionów zagadnień mających bezpośrednie znaczenie dla 
władz lokalnych i regionalnych. Mogą jednak również zwracać się o jego opinię w dowolnej sprawie. Ze swojej strony, 
Komitet może też z własnej inicjatywy wydawać opinie i przedstawiać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Źródło: http://www.europa.eu/institutions/consultative/cor
http://www.cor.europa.eu
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